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STOR REALISATION!! 
I Skeppsmyra och Backa handelsbodar realiseras 

under Mars månad till och under inköpspris, såsom: 
Kläden, Dofflar, Bomullstyger, hel och halfylle 

Klädningstyger, Garnityr och Sybehör, alla sorters 
Korta varor, färdiggjorda Manskläder, Hattar, Mössor, 

Läder, Skodon, mans- och fruntimmers-, m. m. 
Specerier, Viktualier, Segelduk och Tågvirke,  

och i öfrigt allt hvad till välordnade Skepps- och Diverse- 
handelsrörelser hörer. 

Obs. Allt vad till fartyg behöfves säljas i likhet med föregående åren. 

 Thorin & Segersten. 

 
 
Undertecknad får härmed hos ärade kunder 

rekommendera sitt nu inkomna 

Höst-  och  Vinterlager, 
Öfverrocks- och Reskapptyger, Cheviot, Kamgarner, Byxtyger, 

Damkappor, m. m. 
Beställningar emottages och utföras med största noggrannhet af alla 
sorters finare och gröfre Herrkläder, till möjligaste billiga priser. 
OBS. Ett parti färdiggjorda Manskläder, såsom Öfverrockar,  
Rockar, Vinterkavajer, Byxor realiseras till och under inköpspris. 

Skeppsmyra i Okt. 1896.           A. E. Törnqvist 

 

Tillkännagifvande. 
     Härmed får jag till min företrädares ärade kunder meddela, att jag nu 

å Sterbsnäs – adr.: Arholma – öppnat Garn-, Speceri- och Diverse- 
handel. 

 
     Eftersom lagret är alldeles nytt och inköpt per extra kontant, kan jag 

leverera utmärkta varor till ovanligt billiga priser. 
Inneslutande mig i allmänhetens åtanke, har jag äran teckna 

              N. Palmér, Sterbsnäs & Arholma i Nov1897 
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Gammalt blir som nytt 
Det här numret av Våra Öar innehåller bara gamla nyheter, händelser som svenska dagstid-
ningar redan rapporterat om – men jag tror att det mesta av innehållet har du ingen aaaning 
om! 
 
Jag har sökt igenom varje nummer av fler än 1300 (ettusentrehundra) dagstidningar som 
kommit ut sedan 1700-talet fram till idag. Den äldsta nyheten från våra öar som jag har hittat 
är från den 10 december 1764, och den kan du läsa i detta nummer av Våra Öar. 
 
Jag har bläddrat i högar av tidningar utan att besöka något arkiv eller bibliotek - utan att ens 
ha hållit i en enda tidning! Och jag har samlat på mig mer än 2 kilo artiklar, notiser och an-
nonser som innehåller spännande, tragiska, lärorika och roliga uppgifter om Björkö och Ar-
holma – utan sax!  
 
Du har säkert redan gissat att jag använt en dator för det här jobbet, och med den har jag 
öppnat en skattkammare som finns i Kungliga Biblioteket (KB). Det är en databas som heter 
Svenska Dagstidningar. 2013 började KB digitalisera tidningar ur sin samling och göra 
dem tillgängliga på nätet. Den totala tidningssamlingen på KB omfattar ca 160 miljoner si-
dor, men det finns en spärr i det här systemet som har med upphovsrätt att göra. Den innebär 
att allt material som är yngre än 115 år inte är fritt att använda.  
 
Det här numret av Våra Öar innehåller därför ett urval av vad som har stått i svenska dags-
tidningar om Björkö och Arholma under 1800-talet, med ett och annat nedslag i andra halvan 
av 1700-talet och i början av 1900-talet. Alla texter är noggrant avskrivna från originalen 
med den tidens stavning — och med alla kommatecknen! Flera av rubrikerna har jag skrivit 
själv för att få en hyfsad form på sidorna. 

 
Hembygdsföreningen önskar trevlig läsning! 

Öster Edsvik, februari 2022 
Jerker Persson, redaktör för Våra Öar 

Smålands Allehanda, augusti 1959.  Foto: Mats Persson 
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 Den äldsta nyheten: 

Arholma Båk ska byggas! 

Den äldsta tidningsnyheten 
om Björkö och Arholma 
finns i Inrikes tidningar den 
10 december 1767, och den 
har stor symbolisk betydelse 
för våra öar. Den handlar 
om bl a den  mest kända 
byggnaden i våra bygder – 
Arholma Båk. 
 
”Kongl. Maj:ts och Riksens 
Amiralitets-Collegium ärnar 
den 19 nästk. December 
klock. 11 för-Middagen på 
Rådstugan i Norrtelje, ge-
nom offentelig Auction un-
der Enterprenade uplåta till 
den som  för lindrigaste 
Summa wil åtaga sig Sten-
byggnaderna på följande 
ställen uti Stockholms Skär-
gården, neml. 1) et Sjö-
märke uppå Skomakaren 
eller Simpenäs klubben, 2) 
et dito på Högskäret och 3) 
et dito på Arholms Klippan: 
de underrättelser af Desse-
iner och Förslager, m.m. 
som desse Byggnader angå 

kunna Wid Lots-Contoiret 
på Södermalm och Glas-
bruks-Gatan ärhållas, alla 
Ons- och Lördags för-
Middagar ifrån klock.10 til 
12. 
 
De här byggena gick undan! 
Redan den 28 november 
1768 meddelade Post-
Tidningar: 
 
…Dessutom äro, til befräm-
jande af sjöfartens säkerhet 
3:n est.nya känningsbåkar 
af sten nyl. Upbygde uti 
Stockholms Norre Skärgård 
wid Ålands-haf, neml. en på 
Arholma-Berget, en på klip-
pan Skomakaren eller 
Simpnäs Klubben kallad, 
och en på Högskäret, hwil-
ket man likaledes welat til 
de Sjöfarandes kunskap 
meddela.  
 
Att läsa mer:  
Forssander, Christer: Boken 
om båken. 2018 

Arholma Båk enligt den ritning 
som  överintendenten, greve Carl 
Johan Cronstedt utförde 1766. 
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Under 1600-talet  började 
man organisera postgången 
i Sverige. En postlinje gick 
från Stockholm till Grissle-
hamn och vidare över 
Ålands hav. Postrotemän-
nen hade en tuff uppgift; att 
ro de drygt fyra milen mel-
lan Grisslehamn och Eckerö 
var ibland en livsfarlig färd 
i storm, snö och is. Här ett 
par mindre dramatiska ex-
empel från 1700-talet som 
visar att posten ibland ham-
nade på Björkö och Ar-
holma. 
 
Grisslehamn, den 24 Dec. I 
går om morgonen som var 
d. 23 Dec.  afgingo 3:ne 
Swenska  Post-rotar ifrån 
Eckerön, en af Rotarne an-
lände hit til Grisslehamn d. 
23 Dec. kl. 10 om aftonen, 

de andra 2:ne Båtarna lära 
hafwa för knapp Winds 
skuld måst taga i land wid 
Arnholmarna eller Simpnäs, 
och med denna wind kunna 
de ej komma derifrån. Den 
ena Båten har ock Posten 
med sig. 
Inrikes Tidningar 2 januari 1783 
 

Grisslehamn, den 29 April. 
Isen är nu uprifwen och 
skingrad, hwarföre försök 
gjordes den 28 hujus (i 
denna månad) at öfwerföra 
de 2:ne här Warande Poster; 
som likwäl misslyckades i 
anseende til mötande Is, 
som efter wädret och ström-
men drifwes fram och åter. 
Nu i morgonstunden affär-
dades åter Posterne, och 
ehuru ifrån denna sidan ing-
en Is synes, torde dock 

Posterne  i dag återkomma 
emedan den Wästliga Win-
den drifit Isen åt Eckerö 
Landet. Commendeur Paul 
Jones och Baron von Linck 
afseglade härifån med sär-
skild Båt, som ej återkom, 
utan förmenas hafwa gådt 
til G:a Grisslehamn eller 
tagit land i Simpnäs-wiken. 
Inrikes Tidningar 1 maj 1788 

Posten ska fram i alla väder! 

1700-talsbrev som kanske 
har rotts över Älands hav. 
Bild: Postmuseet 

Arvinge i Samkarby söks 
Som Sjömannen Matts Jansson Singman ifrån Singö ka-
pell och Stockholms län, genom döden aflidit, och i lifsti-
den Testamenterat en del af sin lösa egendom till Bonden 
Per Larssons Dotter Margareta Persdotter i Samkarby By, 
Wäddö Socken och Skeppslag; så warder sådant bemälte 
afl. Singmans förordnade, hans okända arfwingar härige-
nom kungjort, på det de må äga tillfälle, at inom den i Lag 
föreskrefne tid, Testamentet klandra, om de sig dertil be-
fogade finna, som första gången kungöres. 
Inrikes Tidningar 1 mars 1790 

Första annonsen! 
Detta kan vara den första ra-
dannonsen från våra öar. Den 

var införd i Dagligt Allehanda 
27 maj 1785. 

En ny Stor Båt från 
Arholma, om 20 fam-
nar weds drägt, med 
därtill hörande nya 
Segel och Tågvirke, 
är till salu för billigt 
pris och ligger wid 
Slottsbacken under 
Kranen, där ägaren 
äfwen kan träffas. 



6 

 

I Norrtelje Tidning den 19 
oktober 1898 finns en lång 
artikel med den lindrigt upp-
hetsande rubriken Något ur 
Norrtelje stads förhistoria. 
Men som redaktör för Våra 
Öar hajade jag till när artikel-
författaren C. K-g citerar 
Gustav II Adolfs stora ordi-
nantia för städerna i allmän-
het af den 12 oktober 1617.  
 
…”I samma akt säger han sig 

hafva för afsigt att bygga en 
stad på Björkön utanför kus-
ten. Denna skulle få rätt att 
segla utrikes till främmande 
länder och städer. Hade 
denna stad kommit till stånd, 
så funnes nu säkerligen ej 
någon stad Norrtelje”… Och 
då hade inte årets 400-
årsfirande blivit av!! 
 
Signaturen C. K-g står för 
stadsarkivarien Carl M. 

Kjellberg, och han menar 
alltså att Gustaf II Adolf 
kunde tänka sig att bygga en 
stad på Björkö istället för att 
satsa på dåtidens skärgårds-
hamn Norrtelje. 
 
När Norrtälje stad fyllde 300 
år gav Kjellberg ut en min-
nesskrift om staden, och i 
den konstaterar han kortfat-
tat: ”Norrtäljes ställning 
såsom skärgårdshamn och 
bytesplats samt i vissa fall 
utskeppningsort blev i läng-
den ej hållbar, vilket Gustav 
II Adolf insåg, varför han 
övergav sin plan att anlägga 
en stad vid Björkön och istäl-
let gav Norrtälje stadsprivile-
gier.” 
 
Björkö-Arholma hembygds-
förening har satt en grupp i 
arbete att utröna Gustaf II 
Adolfs tankar om en stad på 
Björkö. Det finns faktiskt de 
som tror att kungen avsåg 
Björkön i Finska viken, som 
då tillhörde det svenska riket. 
Våra Öar följer arbetet med 
spänning...  
 
Läs mer: 
Kjellberg, Carl M: Norrtälje 
stad 1622-1922. Minnes-
skrift. 

Gustaf II Adolf:  

Stad på Björkö istället för Norrtälje 

…”sampt then stadhen Wij Widh Biörcköön achte att byggia låte”… Ur ordinantian från 1617. 

Gustaf II Adolf till häst skulle ha gjort sig bra i Simpnäs hamn. Nu stan-
nade han på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Foto: Jerker Persson 
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Stort och smått i bygden  
Skepp slog runt 
F. stadsoldaten och tapetsera-
ren J. A. Wernlund samman-
träffade nyligen med skeppa-
ren Matts Skepp från Ar-
holma. De blefvo goda vän-
ner och intogo förtäring på 
åtskilliga ställen. Följden 
häraf blef, att det på aftonen 
började vagga för Skepp. 
Hans gode vän förde honom 
då till Berzelii park, der han 
somnade på ett säte. 
Då Skepp vaknade, var vän-
nen borta och med honom 
Skepps portmonnä, innehål-
lande 67 kr. Vännen anträffa-
des kort derefter och befanns 
vara förut straffad för tre re-
sor stöld. 
Rannsakningen härom hölls i 
torsdags. Wernlund påstod, 
att han ”upptagit en pung 
med penningar, som Skepp 
tappat, för att visa honom en 
väntjänst.” 
För de sålunda åtkomna pen-
ningarna hade han köpt di-
verse kläder åt sin fästmö, en 
för stöld straffad prostituerad 
qvinna vid namn Petersdoter. 
För hennes inkallande upp-
sköts målet till annan dag. 
Fäderneslandet 22.10.1872 

Dåtidens pandemi 
Sedan Kongl.Quaranttaines 
Commissionen  i Stockholm 
erhållit underrättelse, att en 
från Petersburg kommande, 
till Uleåborg destinerad, finsk 
brigg, hwars besättning för-
modats wara af närmare Cho-
lera angripen, ankrat wid Ar-
holma och der blifwit afsi-
kiljd från öfriga fartyg, under 
bewakning förlagd, samt med 
swart flagg försedd, intill 
dess närmare undersökning 
kunde anställas; har Kongl. 
Quaranttaines Commissionen   
denne dag med afsänd ex-
press anbefallt, att detta far-
tyg bör, så wida det ännu är 
wid Arholma qwarliggande, 
förwisas till Hasselö-skate 
quarantainesinrättning, eller 
någon af de närmaste Finska 
quarantaines-platsern, och 
nödig tillsyn hafwas derå, att 
denna föreskrift åtlydes; men 
att, i händelse fartyget, såsom 
till Finland destinerat, redan 
fått afsegla, signalement derå 
bör med samma express till-
sändas Kongl. Maj:ts Befall-
ningshfwande uti Norra Lä-
nen. 
Post– och inrikes Tidningar 
9.8.1831 

Stöldgods på Björkö 
En pendyl och några handdu-
kar, hvilka genom inbrott 
blifvit stulna från hr direktö-
ren Arfwedsson å Listonhill 
(på Djurgården i Stockholm), 
ha blifvit anträffade hos bon-
den Holmgren vid Skepps-
myra å Weddön. (Redan då 
hade man dålig kläm på 
Björkö!). Hr Arfwedssons 
egen trädgårdsmästare Pira 
hade gjort upptäckten, men 
det upplystes i dag att tjufvar, 
som blifvit af en matros Ös-
terlund eftersatte, kastat sa-
kerna ifrån sig i skogen. 
Aftonbladet 11.8.1852 

 
Nervfeber har utbrutit å Ar-
holma och i Öster Edsvik på 
Björkö. Flera sjukdomsfall 
hafwa inträffat, deraf ett med 
dödlig utgång. 
Norrtelje Tidning 16.1.1886 

 

Klosett på drift 
Den som nästl. Vår i skepps-
byggmästar Wännlunds gård 
vid Sjötullsgatan fick låna en 
klosett torde genast åter-
lämna den i nämnde gård. 
Norrtelje Tidning 24.12.1881 
  

Bild ur tidningen Kasper 1875 Dagens Nyheter 27.7.1891 

Norrtelje Tidning 5.9.1891 

Till salu 
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Den 14 juni 1901 rapporte-
rar Norrtelje Tidning att 
”Prinsessan Mary Karadja 
anlände i måndags jemte 
sina två barn till Skepps-
myra, der prinsessan hyrt 
sommarbostad hos kapten 
Berns.”  
 
En lämplig rubrik på den här 
minimala notisen hade varit 
Från slott till koja. Mary 
Karadja och hennes barn 
bodde nämligen på slottet 
Les Concessiones i den bel-
giska byn Bovigny, såvida 
de inte höll till i familjens 
våning i London eller någon 
annanstans i Europa. Marie 
(Mary) Louise Olsson Smith 
hade gjort en verklig klass-
resa!  
 
Hon föddes 1868 som dotter 
till Marie Louise Collin,  
utomäktenskaplig dotter till 
en fiskmånglerska och Lars 
Olsson Smith, före detta 
bodbiträde. Det var faktiskt 
alkohol som gjorde att L O 
Smith kom på grön kvist och 
blev en av dåtidens rikaste 
svenskar. Han fick tillnamnet 
”Brännvinskungen” sedan 
han skapat ”Absolut Renat” 
och tagit kommandot över 
brännvinsmarknaden i Sve-
rige. 
 
Marie fick en bra start i livet 
med hjälp av pappans 
pengar. Enligt Svenskt kvin-
nobiografiskt lexikon under-
visades hon på flickpension-
er i Schweiz, Frankrike och 
Italien och kunde med tiden 
tala engelska, franska, itali-
enska, spanska, tyska, gre-
kiska och holländska - och 
en del svenska, antar jag. 
Med den världsvanan är det 

kanske inte så underligt att 
Marie mötte kärleken till-
sammans med prins Jean Ka-
radja Pascha, som var os-
manskt sändebud i Sverige.  
 
Hon tog namnet Mary, och 
1887 gifte de sig två gånger, 
grekiskt-katolskt och prote-
stantiskt. Det var ett storståt-
ligt bröllop, om vi får tro ti-
dens veckotidningar. De fick 
tre barn, varav en son dog 
tidigt. Prins Jean hade svag 
hälsa och avled 1894.  

Mary och hennes barn, Con-
stantin och Despina, bodde 
kvar på slottet i Belgien, där 
många av de anställda var 
från Sverige. Under sommar-
loven hände det att hon 
hyrde hus i Stockholms skär-
gård för att låta barnen få 
uppleva ett enkelt liv på lan-
det. Det var så de hamnade 
hos Bernhard och Charlotta 
Berns i Skeppsmyra somma-
ren 1901.  
Jerker Persson 
 

Prinsessa hyr sommarbostad på Björkö 

Prins Jean Karadja Pascha och prinsessan Mary, född Marie Louise 
Olsson. Fotograf okänd. 
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”Drott” med konungen om-
bord ankrade vid Arholma 
i tisdags afton kl. 9 på resa 
till Öregrunds skärgård”, 
meddelar Norrtelje Tidning 
den 27 augusti 1892. 
 
Oscar II gick inte iland på 
Arholma eller Björkö denna 
sensommardag, men det är 
möjligt att han besökte våra 
öar betydligt tidigare. Det 
finns nämligen en diktsam-
ling från 1858 med titeln  
Ur Svenska Flottans Minnen. 
Dikter af Oscar Fredrik, det 
vill säga Oscar I:s son, som 
utsågs till tronföljare 1859.  
 
Han blev kung Oscar II, när 
brodern Karl XV avled 1872. 
 
En av dikterna heter En 
Svensksunds-dag, och den är 
ett präktigt pekoral. Så här 
börjar den: 
 
 
 

 
Se, solen stänker sitt klara 
guld 
Bland böljor på glimmande  
fjord… 
 
…Ur vågorna synes dyka opp 
Och styra mot Björkö kust 
Af Stockholms eskader en 
talrik tropp: 
Den tumlar på fjärden med 
lust. 
Dess slupar vagga 
Tretungad flagga 
Bland tallkrönta skären fram, 
Med slumrande åska i timrad 
stam. 
 
De nalkas med årors och se-
gels makt 
Och stäfva mot Skeppsmyra 
by. 
Vid ljud af signaler och rod-
dens takt, 
Vid synen, så präktig och ny, 
Båd´unga och gamla 
 
Sig hastigt församla 
Och skynda till närmsta 
strand, 
Der sluparnes flock nyss lagt 
i land… 
 
Björköborna rusar alltså till 
när Stockholms eskader stä-
var in i Sterbsnäsviken. En-
ligt dikten är det ”sabbats-
dag”, så sjömän och bybor 
samlas till andakt.  ”Bland 
bygdens folk och böjd af år 
och fattigdom, med ögon 
sänkta, stod med bleka kin-
der tårbestänkta, en gammal 
invalid.” Den åldrige mannen 
var båtsman Skepp, ”hvars 
hydda, ett ensligt torp, som 
täta furor skydda, låg fjerran 
ifrån väg och närmsta by.” 
 
 
 
 

 
Hur som helst, nu stod den  
invalidiserade båtsman 
Skepp i alla fall där, och han 
blev grundligt hyllad för sin 
minnesvärda insats vid slaget  
i Svensksund (1790). Stock-
holms eskader hade slagit 
läger och i ett av tälten bjöd 
man honom på middag och 
höjde hans skål. 
 
Är detta dikt eller sanning? 
Det är sant att de sista båts-
männen i Skeppsmyra (rote 
nr 90) hette Skepp; den siste 
hette John Gustav Andersson 
Skepp och han lämnade av 
1889.  Båtsmanstorpet ”låg 
inte fjerran ifrån väg och 
närmsta by” utan mitt i Ös-
tersjö by. (En olycksfågel 
Skepp kan du läsa om på si-
dan 7 i denna tidning).  
 
Det är å andra sidan dikt i 
den meningen att Stockholms 
eskader inte ankrat  i Sterbs-
näsviken för att hylla en båts-
man Skepp. Oscar Fredrik 
hade däremot en gedigen sjö-
militär utbildning, och han 
hade starkt intresse av skär-
gårdsflottan.  
 
Han blev officer redan som 
16-åring och steg sedan i gra-
derna för att bli konteramiral 
1856. Jag gissar att han under 
sin tjänstgöring i flottan varit 
i land på Björkö, och sedan 
har hans poetiska ådra låtit 
vår vackra ö bli spelplats i 
dikten ”En Svensksunds-
dag”. 
 
Jag tror alltså att Oscar II va-
rit i Skeppsmyra, men då 
som officer i flottan. 
Jerker Persson 

Var Oscar II verkligen i Skeppsmyra? 

Oscar II. Foto: Bernadottebiblio-
teket. 
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Flugor i Marum 
Sedan länge har s. k. sopgöd-
sel från Stockholm här varit 
använd för jordbruket. Göd-
seln, som med pråmar utförts 
från Stockholm, har uppta-
gits på hösten och följande år 
användts på trädan. Någon 
olägenhet häraf i sanitärt 
hänseende hade hittills icke 
försports förr än förlidet år, 
då några landtbrukare i 
Marum under sjelfva hög-
sommaren hemtogo dylik 
gödsel och upplade den i 
byn.  
 
Följden blef en svår stank i 
trakten och massor af stora 
flugor, som försvårade förva-
randet af färska matvaror. 
Kolerinartade sjukdomsfall 
uppträdde, och många af de 
talrika sommargästerna här-
städes måste lemna orten.  
 
Gödselupplagen lågo i när-
heten af bostäder och bland 
annat omkring en liten stuga 
med fattigt folk, som ledo 
värst häraf. Men dessa an-
sågos icke hafva något att 
säga. Icke ens grannskapet af 
skolan förskonade från göd-
selupplag. 
Norrtelje Tidning 22.11 .1904 
 

 

Tjufvar i ålkassarne 
I hafsbandet utanför Alesle-
jan och Stora Enklingen, till-
hörande Björkön, skattas 
olofligt de der utsatta ålkas-
sarna oupphörligt af perso-
ner, hvilkas namn man kän-
ner, men som man hittills 
icke velat taga itu med.  
 
Då emellertid detta sätt att 
tillegna sig andras egendom 
helt enkelt är stöld, så är det 
tydligt att tjufvarne ick allt 
för länge komma att tillåtas 
fortsätta med sin ohederliga 
handtering.  
 
Detta är första varningen. 
 
Norrtelje Tidning 26.9.1905 
 

Spritbeslag i Bylehamn 
Ett större spritbeslag gjordes 
i skärgården den sjunde den-
nes av t.f. förmannen vid Ar-
holma tullpostering C.V. 
Engström. Vid södra inloppet 
till Byle hamn i Väddö sock-
en påträffades 122 damejean-
ner innehållande över 2700 
liter högprocentig sprit.  
 
Enligt uppgift av fiskare på 
platsen hade tisdagen den 4 
dennes en gråmålad motorbåt 
ankrat vid platsen. Då besla-
get gjordes syntes även en 
större motorbåt i närheten 
vara intresserad av vad som 
förehades. Spriten har över-
lämnats till systembolaget i 
Norrtälje till dess dom fallit. 
SvD 12.7.1922 

Stort och smått i bygden  

Bylehamn ca 1905. Beskuret 
vykort från  Erik Anderssons 
förlag, Backa 

Flygfoto av Jerker Persson 

Norrtelje Tidning 29.12.1905 

Bylehamn ca 1905. Förlag: Eric Andersson, Backa 
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Åren kring 1900 var järnvä-
garnas förlovade tid. Ingen 
ort tycktes för liten att hysa 
en järnvägsstation. Entusias-
men var så stark att Sveriges 
största dagstidning föreslog 
en järnväg på Björkö med 
slutstation i Östersjö! Vi tar 
det från början… 
 
Den 18 maj 1898 rapporterar 
Norrtelje Tidning att 
”utstakningen av den bred-
spåriga kustbanan genom  
Roslagen nu har framskridit 
till Norrtelje.” Den nya Ro-
slagsbanan, som NT kallade 
den, skulle utgå från Tomte-
boda förbi Brunnsviken till 
Stocksund och Djursholm, 
vidare till Brottby, ”hvarifrån 
banan fortsätter i temligen 
rak riktning på norra sidan av 
sjön Largen förbi Bergshamra 
till Penningby gård.” 
 
Så långt var allt gott och väl. 
Från Penningby hade plane-
rarna dragit raka spåret till 
Kapellskär och en förgrening 
till Norrtälje (där man tänkte 
sig en station mellan Gus-
tavslund och det nybyggda 
länslasarettet). I Kapellskär 
skulle man bygga en hamn 
för att gynna handelssjöfar-
ten, inte minst till och från 
Finland. 
 
DN sa nej till Kapellskär 
Planerna stöttes och blöttes 
under ett par år, men den 10 
augusti 1901 blossade debat-
ten om Kapellskärsbanan 
plötsligt upp. Då avfärdade 
Dagens Nyheter utan prut 
Kapellskär som lämplig 
hamnplats. ”Alla med hvilka 
vi samtalat i saken ha varit 
ense om att platsen är alldeles 
oskyddad vid vissa vindar 

och att det skulle draga allde-
les oförmodade och nästan 
oberäkneligt stora kostnader 
att göra den betryggande för 
navigation”, skrev tidningen, 
som inte drog sig för att ci-
tera ”en gammal lots”: "Hvad 
Kapellskär duger till kan 
herrn se på alla de vrak som 
äro uppkastade däromkring. 
Det är sådana fartyg som le-
gat för ankar där och blifvit 
af uppstickande storm och sjö 
uppkastade på land.” 
 
DN ställde denna fråga till 
”alla med hvilka vi samtalat i 
saken”: 
 ”Men finns det då icke på 
norra skärgårdsfarvattnet nå-
gon plats lämplig till änd-
punkt för en roslagsbana, af-
sedd äfven för finsk transito-
trafik?” 
 
DN föreslår Östersjö 
DN fortsätter: ”Alla svarade 
genast att den naturligaste 
ändpunkten för banan är den 

af alla sjöfarande kända och 
med förkärlek uppsökta Ös-
tersjöviken på Björkölandet, 
midt emot Arholma. Där fin-
nes den präktigaste ankarsätt-
ning man öfver hufvud kän-
ner till, med ett djup som till-
låter äfven de största fartyg 
att ankra `kloss under land´.  
Där behöfvas inga dyrbara 
hamnanläggningar – det är 
nära nog endast strands-
koning som tarfvas för att den 
naturliga hamnen skulle vara 
färdig. Därifrån finnas icke 
mindre än fem olika utfartsle-
der till hafvet, och vattnet på 
fjärden är lagom strömt för 
att hålla sig öppet mestadels 
året om.”  
 
I ett senare inlägg framkom-
mer det att DN tänkt sig att 
Östersjöbanan skulle gå från 
Penningby över Norrtälje till 
Noor-Studsboda-Granö-
Östersjö med en bro mellan 
Studsboda och Granö.  Forts. 
 

När Dagens Nyheter ville bygga järnväg på Björkö 

Kapellskär eller Östersjö? Var skulle järnvägen sluta för att gynna 
sjöfarten bäst? Bilden från Norrtelje Tidning 21.1.1902. 
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DN mot NT 
Debatten om Kapellskärsba-
nan utvecklades till en pre-
stigefylld kamp mellan Da-
gens Nyheter och Norrtelje 
Tidning. Det är tunt med rik-
tigt sakliga argument; man 
låter i stället lotsar och sjö-
kaptener ”tycka till” om för-
delar eller nackdelar med de 
båda hamnalternativen. DN 
får stöd för Östersjöhamnen 
av Arholmalotsarna, bland 
andra lotsförmannen E O Ös-
terberg, lotsåldermannen C A 
Eriksson och lotsarna O L 
Lindström, J F Sjöblom och 
A P Westerman. De påstår 
bland annat att 400 fartyg på 
en och samma gång har ank-
rat på Granskärs redd, mittför 
Östersjö. (Fa´n tro´t! Red.) 
 
Det blev ingen järnväg 
Det var väl egentligen aldrig 
någon som trodde på DN:s 
idé om en uthamn i Östersjö 
på Björkö, och 1902 bevil-
jade regeringen koncession 
för en järnväg mellan Tomte-
boda och Kapellskär – men 
vad hjälpte det! De intressen-
ter som stod bakom järnvä-
gen lyckades aldrig få ihop 
det kapital som behövdes för 
att bygga den. 1922 förverka-
des koncessionen, och ingen 
ville förnya den.  
Jerker Persson 
 

PS. Det är värt att notera 

att DN:s förslag om en järn-
väg till Östersjö i tiden sam-
manfaller med Samnäsbola-
gets ansökan om tillstånd för 
en järnväg till Lingslätö, vil-
ket vi berättade om i förra 
numret av Våra Öar. Båda 
järnvägarna har samma 
sträckning genom Roslagen 
och ut på Väddö, men ingen 
av dem kom att förverkligas. 
Jerker Persson 

 
Matts Persson i Östra 
Edsvik har sedan 1840 till-
hört den liberala sidan och 
verkat nitiskt för dess syften. 
Han hade derigenom för-
värfvat sig ett anseende, som 
stod på sin höjd under 1853 
års riksdag, men redan då 
började sjunka genom den 
öfverdrifvna sjelfkärlek, 
hvarmed han ville upphäfva 
sig till inflytande. Såsom 
bankofullmäktig mellan de 
begge sednaste riksdagarna 
hade han i hög grad vårdslö-
sat sitt uppdrag och varit så 
många gånger frånvarande, 
då han skulle hafva infunnit 
sig till tjenstgöring, att det 
nästan väckte skandal.  
 
Vid sednaste riksdag syntes 
också hans ställning till rege-
ringen hafva blifvit betydligt 
förändrad. Oppositionen var 
öfvergifven, och istället arbe-
tade han ifrigt för de planer, 
som just hade Ola Månsson 
till sin förnämste sakförare. 
Också har han efter riksda-

gens slut fått af regeringen 
beviljadt ett betydligt anslag 
till en väganläggning på den 
ö i skärgården, der han är bo-
satt, oaktadt denna väg var 
uppförd i sista klassen af dem 
som borde med allmänna me-
del understödjas och oaktadt 
ständerna och deribland hans 
eget stånd, afslog densamma.  
 
Matts Perssons inflytande 
kan nu anses vara slut, och 
troligen skulle han göra bäst 
för sig sjelf, liksom för det 
allmänna, om han afstode 
från att uppträda såsom riks-
dagskandidat, ty äfven om 
han lyckades blifva vald, 
skulle han i ståndet finna sig 
i en mycket besvärad ställ-
ning. 
Aftonbladet 15.7.1859 
 

PS. Texten om Mats Pers-

son är ett utdrag ur den 
mycket långa artikeln Öfver-
sigt af bondeståndet 1856-
1858. Den är inte signerad 
men motiveras så här: 
”Riksdagsmannavalen stå för 
dörren, och valmännen be-
höfva opartisk upplysning  
om hvad som kan vara sant 
eller osant i dessa mot 
hvarandra stridande uppgifter 
(d v s andra skribenters om-
dömen. JP:s anm.) om de 
förra riksdagsmännen.” 
 
Mats Persson satt kvar i riks-
dagen till sin död 1869, de tre 
sista åren i tvåkammarriksda-
gen. 
 
”Myglet” med vägbygget på 
Björkö skildras ingående i 
Kerstin G:son Bergs avhand-
ling Redare i Roslagen 
(1984). 
Jerker Persson 
 

 

Vår riksdagsman ”väckte nästan skandal” 

Matts Persson (ofta Pehrsson). 
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”Seglats i ewigheten”... 
 

Tre pojkar försvann... 
Förliden månad skulle 3:ne 
gossar i Wätö socken roa sig 
med segling, som blef en 
seglats i ewigheten, ty ehuru 
50 à 60 man under flera da-
gar draggat efter de bort-
komna, hafwa  hwarken de 
eller segelbåten kunnat åter-
finnas. Den äldste af gossar-
na war 14 år gammal och son 
till hemmansegaren A. Holm 
i Arholma, de begge andra 
woro ännu yngre och söner 
till E. Andersson och A. Ahl-
ström i Marum. 
Norrteljebladet 26.10 1866 

 
Räddade av skridskolöpare 
Eric Andersson i Marum, en 
af de största skeppsredarna å 
Vätö, begaf sig måndagen 
den 9 dennes, efter att i Norr-
telje hafva gjort inköp af smi-
des– och specerivaror, 
åkande hem med en annan 
mansperson, som satt i hans 
vagn, och en skridskogång-
are, tagandes vägen till 
Glämsta by, som ligger vid 
segelleden, och derifrån i 
skymningen till Marum öfver 
isen, hvilken brast, innan de 
hunnit landat, då den vid de-
ras sida varandra skridskolö-
paren med ovanligt sinnes-
lugn ögonblickligen drog E. 
Andersson och hans reskam-
rat ur vagnen upp på isen, 
hvarefter häst och vagn gen- 
ast gingo till bottnen; vagnen 
och den döda hästen uppdro-
gos dagen efter. 
Nya Dagligt Allehanda 13.3. 1873 

 
Skulle hämta varor... 
Torsdagen den 7 d:s kl. 7 på 
morgonen seglade handels-
bokhållarne Adolf  Brandt 
och Otto Molander, anstälda 

hos handlanden Giljam å 
Sterbsnäs, till Gräddöask, för 
att från Norrtelge-ångbåten 
afhemta varor, med hvilka de 
och lyckligt återwände. Efter 
att hafva ilandsatt omför-
mälda laddning, begåfvo de 
sig i samma ändamål åter ut 
till ångaren Pehr Ennes vid 
12-tiden på dagen, men för-
svunno plötsligen. Samma 
dag på aftonen upphittades 
ett segel och en åra, tillhö-
rande den förlorade båten, 
hvarför man antager, att den 
samma, som var utsatt för 
hård vestlig vind med byar, 
kantrat och gått till botten. 
Kusterna å de ställen, åt 
hvilka vinden låg, äro nog-
grant genomsökta, utan att 
något spår efter de försvunna 
menniskorna eller båten an-
träffats. Draggningen har hit-
tills förhindrats genom ihål-
lande svår storm. Adolf 
Brandt, född i Norrtelge, var 
34 år och Otto Molander, son 
till fyrmästaren på Simpnäs, 
bereddes förra året till Her-
rens nattvard. 
Aftonbladet 14.8.1873 
 

Brännwinets offer 
En olyckshändelse af ruskig-
aste beskaffenhet timade vid 
Wätö i måndags den 12 d:s. 
Ombord på briggen Norden 
från Hwitemölla, hwilken 
ligger här under lastning på 
England kom nyssnämda  
eftermiddag en känd fyllbult 
Anders Andersson från Ar-
holma tillsammans med sin 
dotter, fattighjonet Mathilda 
Andersson, och en bagare L. 
Pettersson. Sedan fartygets 
kapten M. Mårtensson och 
hans styrman tillsammans 
med dessa sina gäster dyrkat 

Bacchus med den framgång, 
att de andra woro wäl 
beskänkta och Anders An-
dersson ”dödfull”, kom säll-
skapet öwerens om att i en 
liten ekstock ro över till Ar-
holma, förmodligen för att i 
A. Anderssons hem fortsätta 
fröjden. Wädret war wackert, 
månen lyste, och en sakta 
bris krusade wattenytan. Un-
der afsjungandet af för till-
fället lämpliga sånger fort-
satte de sin färd, till dess de 
kommo en knapp kabel-
längds afstånd från sin be-
stämmelseort. Här gick nå-
gon sjö, så att båten började 
taga in watten, hwarför styr-
mannen uppmanade Mathilda 
Andersson att ösa. Denna, 
som satt i aktern och höll sin 
sofwande fader om lifwet, på 
det han icke skulle falla 
öfwer bord, inwände att hon 
ej kunde släppa gubben af 
fruktan att han skulle falla i 
sjön.  
 
Tillsägelsen att ösa förnyades 
och åtlyddes nu med den be-
farade följden. Gubben tog 
överhalning och —  föll i 
sjön. Nu skyndade hela det 
hufwudyra sällskapet till 
samma sida för att rädda den 
drunknande, men stjelpte 
istället hela båten. Anders 
Andersson och hans dotter 
kommo genast bort. Bagare-
gesällen kraflade sig upp på 
båten, der han i onsdags åter-
fanns ihjelfrusen. Skepparen 
och styrmannen summo till 
en närbelägen holme, der de 
nyktre och genomfrusne efter 
13 timmar återfunnos af för-
biroende Arholmabor. 
Barometern 24.11.1883 
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I Svenska Dagbladet den 24 

februari 1935 recenseras 

första numret av den litterära 

tidskriften Karavan. I recen-

sionen nämns en novell av 

Tora Dahl, ”en av hr (Artur) 

Lundkvist lanserad ny förfat-

tarinna.” Den novellen skrevs 

i Simpnäs och kom att bli 

starten på ett långt och rikt 

författarskap. 

 

Tora Dahl levde i ett slags 

förlamat äktenskap med den 

firade litteraturkritikern Knut 

Jaenson på Parkvägen 10 på 

Lidingön (som man sa då).  

 

Det är en av den svenska litte-

raturhistoriens mest berömda 

adresser. Där träffades unga 

genier som Artur Lundkvist, 

Harry Martinson, Vilhelm 

Moberg, Ivar Lo, Gunnar 

Ekelöf med flera, och där flö-

dade en strid ström av både 

alkohol och synpunkter på 

hur fritt livet borde levas. Vik-

tigare var att många av de dik-

ter som skrevs och lästes i 

tobaksröken kom att bli min-

nesvärda klassiker. Tora Dahl 

stod likt en askunge i köket 

och lagade mat eller satt vid 

bordet, bortglömd av det hög- 

 

ljudda herrlaget. Hon läng-

tade bort; hon ville själv bli 

författare. 

 

Hösten 1934 stod hon inte ut 

längre, varken med maken 

Knut och hans kvinnoaffärer 

eller med alla självupptagna 

unga män som ständigt gäs-

tade Parkgatan 10. Hon gav 

sig ut i världen, visserligen 

inte särskilt långt eller glamo-

röst…  

 

Kvällen den 22 oktober 1934 

kom Tora Dahl till Simpnäs. 

Hon hade hyrt in sig hos Ka-

rin Nordström som hade en 

stuga mitt i byn, och ”dagen 

efter börjar hon ströva om-

kring i skogarna på norra 

Björkö. Det har varit en rik 

svamphöst, hon äter kantarel-

ler och champinjoner till 

lunch och middag, ägnar res-

ten av dagarna åt att skriva.” 

Citatet är hämtat ur Jesper 

Högströms bok Jag vill skriva 
sant (2021), en biografi om 

Tora Dahl som bygger på 

hennes dagböcker. 

 

Karin Nordström var foster-

dotter till Maria Matilda Pet-

tersson och hemmansägaren / 

byggmästaren Johan Erik 

Jansson, som ägde mark norr 

om Simpnäs, bland annat 

Norra Bofjärdsängen. Den 

marken ärvde Karin och hon 

sålde den till den smått origi-

nelle naturvetaren René 

Malaise, som hon enligt äldre 

Björköbor tycks ha haft något 

slags relation med. I dag kal-

las det vackra området för 

Malaise udde.  

Tora Dahls författarskap började i Simpnäs 

Jesper Högströms bok ”Jag vill skriva sant”  (Weylers förlag) bygger 
på Tora Dahls dagböcker, i vilka hon beättar om sin tid i Simpnäs.  



15 

 

Tora Dahl trivdes bra hos 

Karin Nordström och åter-

kom flera gånger de kom-

mande åren. I dagboken skri-

ver hon om livet i Simpnäs: 

”Vilken underlig tid den som 

har gått. Jag kan inte ge ut-

tryck åt det ännu allt som har 

hänt mig, men jag känner 

som om jag genomgått en re-

ningsprocedur, malts och 

bränts och gud vet allt. Det 

har varit till godo. Jag tror att 

jag närapå är en hel människa 

nu.” 

 

Hon började skriva på sin 

första roman i Karin Nord-

ströms stuga i Simpnäs. Den 

heter Generalsgatan 8 och 

kom ut 1935 på Bonniers 

utan att göra något större vä-

sen av sig. Sedan följde ytterli-

gare ett tjugotal böcker ge-

nom åren, och hennes förfat-

tarskap toppas av den själv-

biografiska sviten om Gun-

borg Haag. Tora Dahl avled i 

januari 1982, 95 år gammal. 

Jerker Persson 
 

Källor: 

Högström, Jesper: Jag vill skriva 

sant (Weylers2021) 

 

Samtal med Björköbor 

 

 

 Karin Nordström. Foto: Privat 

Karin Nordströms hus i Simpnäs där Tora Dahl bodde.  
Målning av G. Boman, fotograferad av Jerker Persson. 
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Sjömanna bildas 
En sjömannaförening, omfat-
tande Vätö sjöfartsidkande 
befolkning, bildades å sam-
manträde i Björkö skolhus 
den 11 dennes, meddelas  till  
Norrt. T. Inbjudare voro kap-
ten Andersson i Uppveda 
och skolläraren Blanck. 29 
personer antecknade sig å 
mötet såsom medlemmar. 
Till styrelse valdes inbju-
darne och kapten Johansson i 
Edsvik samt V. Segersten i 
Skeppsmyra. Ett samman-
träde å Kyrklandet kommer 
med snaraste att hållas för 
der boende sjöfolk. 
 
Föreningens syfte blifver att 
lemna sjuk- och begrafnings-
hjelp åt dess medlemmar så 
snart kassan tillåter. Inträ-
desafgiften bestämdes till 1 
krona och årsafgiften till 5 
kronor. Det vore önskligt – 
och roligt att se – om de 
större skeppsredarne offrade 
något till en grundplåt i 
denna välbehöfliga förenings 
kassa. 
Norrtelje Tidning 18.4.1891 

Tillbakavisad predikant 
Predikanten P. från Stock-
holm som för närvarande 
vistas i Vätö socken begaf 
sig på trettondagsaftonen till 
Arholma för att der hålla bi-
belförklaring.  Han blef dock 
icke mottagen af Arholma 
öbor, ty dessa önskade helst 
socknens kyrkoherde och 
andra kyrkliga predikanter. 
Alltså måste hr P. med sina 
roddkarlar på aftonen be-
gifva sig öfver sjön till 
Björkön, der P. hade ett fåtal 
vänner, som hjertligt mot-
togo honom, skrifver till 
Norrtelje Tidning en insän-
dare, som tecknar sig 
”B.K.B.”  
Norrtelje Tidning 13.1. 1894 

 
Dela Vätö församling! 
Intresset för Vätö försam-
lings delning på Björkö och 
Arholma blifva allt lifligare 
och lifligare, ju mera känn-
bart behofvet blifver efter en 
prest för förrättandet af de 
till hans embete hörande gö-
romålen äfvensom behofvet 

af en tillgänglig kyrkogård 
för begrafning af dem, som 
sluppit att drunkna. 
 
Huru svår kommunikationen 
med kyrklandet är under vin-
tern, har Björköns och de till 
församlingen hörande öarnas 
befolkning otaligt många 
gånger fått erfara. 
 
Litet hvar hafva vi erfaren-
heter af begrafningar under 
vintern. Vi veta, huru färden 
ställs till Marum, huru isen 
brutits sönder från Tallhol-
marne samt liken på kälkar 
dragits genom skogen, der de 
understundom, till följd af 
klipporna, som skola passe-
ras välta, så att kistan rullat 
rundt. För närvarande är det 
alldeles omöjligt att med ett 
lik komma något så när or-
dentligt till kyrkogården.  
 
Detta senare hade till följd, 
att lotsförmannen E. O. Ös-
terbergs sex barn, som under 
julen dogo i difteri, måste 
begrafvas i en vid kusten, för 
ilanddrifna sjömän invigd 

Stort och smått i bygden  

Det här båthuset vid Edsviken flyttades på 1940-talet till Östermarum för att bli Sjömannaföreningens mu-
seum. Flyttades senare till sin nuvarande plats i Simpnäs. På andra sidan viken ligger Väster Edsviks ång-
båtsbrygga (nuvarande Björkö Varv). Foto: Privat. 



17 

 

 begrafningsplats. Mer och mer af dessa be-
svärligheter märkes för hvarje dag. 
Och äfven nu, då den olyckliga vintern kom-
mer, då barnen skola gå och läsa, gör sig be-
hofvet af församlingens delning kännbar. 
Tydligt inse alla, att blott det är en tidsfråga, 
då delningen måste verkställas, men somliga 
äro rädda för den kostnad, som möjligen kan 
uppstå. 
Osignerad insändare i Norrtelje Tidning  9.1.1900 
 

Logen Arholma Båk bildas 
Logen ”Arholma Båk” af godtemplarorden 
bildades i söndags i Skeppsmyra, Vätö sock-
en, efter ett föredrag af urmakaren Andersson 
från Stockholm. Sjutton medlemmar ingingo. 
Handlanden L. E. Thorin i Skeppsmyra har 
godhetsfullt upplåtit lokal för den unga logen. 

Norrtelje Tidning 27.11.1895 

Skytteförening bildas 
Björkö-Arholma skytteförening bildades i 
söndags å sammanträde i Kulla, dervid 27 
medlemmar ingingo som medlemmar. Till 
styrelse valdes hrr C. L. Althin, ordf., Matts 
Mattsson i Finala, v. ordf., J. A. Johansson i 
Öster Edsvik, kassör, A. E. Törnqvist, sekr., 
A.F. Andersson i Kulla, vice sekr. Till in-
struktör valdes hr Erik Andersson i Kulla. 
Föreningen, som beslöt att fördela sig i tre 
skjutlag, ämnar anlägga hufvudbanan vid 
Kulla äfvensom skjutbanor vid Simpnäs och 
Marum. För anordnande af dessa banor till-
sattes en komité, meddelas till Norrt. Tidn. 
Norrtele Tidning 16.4.1901 

 

Berusad och bestulen 
Skepparen Anders Backlund från Backa by i 
Wäddö socken af Stockholms län, förande 
skonerten ”Maria” (hvilken i slutet av sistl. 
Juli månad låg förtöjd vid slussen i Stock-
holm, men som nu mera afgått till Sikeå las-
tageplats), har den 30 i nämnda månad hos 
detektiva polismyndigheten härstädes anmält, 
att han aftonen förut, den 29 i samma månad, 
antingen blifvit bestulen å eller tappat 1,300 
rdr, bestående af 12 st 100-rdrsedlar af 
okända banker, en 50-rdrsedel af riksbanken 
samt resten 10– och 5-rdrsedlar jemväl af 
okända banker, hvilka han haft liggande lösa 
i bröstfickan af sin påhafda rock. Om stöld 
blifvit begången, misstänkte han för den 
samma en okänd qvinsperson, med hvilken  
han, som vi tillfället var af starka drycker be-
rusad, varit inne i en portgång å Österlångga-
tan. 
Göteborgs Handels– o Sjöfartstidning 11.8.1873 

Norrtelje-Bladet 28.1.1893 
Norrtelje Tidning 16.4.1901 
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Björköbo berättar om öns värsta våldsdåd 
Denna artikel publicerades i 
Aftonbladet den 24 april 
1873 under rubriken 
Ohyggligt våld. En Björköbo 
hade rapporterat till tid-
ningen. 
 
Besättningen å skeppet Emi-
grant hemma i Arholma och 
destineradt från Kjöbenhavn 
till Gefle, hade i går, sönda-
gen den 20 mars på aftonen, 
under det kaptenen Eriksson 
från Stridsby, höll graföl efter 
ett sitt barn, begifvit sig i 
land, för att roa sig.  
 
Först besöktes Skeppsmyra 
by, der växande träd uppryck-
tes ur marken och fönsterrutor 
i dervarande boningshus 
inslogos m. m., hvarefter den 
begaf sig till handlanden Gil-
jams bostad, Sterbsnäs, hvari-
från de vilda sällarne efter ett 
kort besök återvände, då de 
några få famnar från gården 
mötte en man vid namn Lind-
berg, hvilken tilldelades ett så 

våldsamt slag, att han sanslös  
störtade till marken; och der-
efter kom i deras väg en äldre 
man, Anders Andersson, hvil-
ken fick tvenne djupa 
knifstygn, hvaraf det ena träf-
fade kinden och det andra si-
dan och derpå följde slag af 
störar och andra gröfre till-
hyggen.  
 
På dennes nödrop tillskyn-
dade hans son och en sjöman 
P. Pettersson, hvilken senare 
vid sin ankomst till stället dö-
dades af ett slag, och sonen, 
varnad af sin kamrats öde,  
måste, under faderns fortsatta 
nödrop, rädda sitt eget lif ge-
nom skyndsam flygt från den 
hemska skådeplatsen. Härun-
der återkom den förstnämnde 
Lindberg till sans och kröp 
bakom en lada, derifrån han 
efter lugnets återställande 
hjelptes hem. Lindbergs och 
Anders Anderssons tillstånd 
är högst betänkligt. 

Ting i cellfängelset 
Den 3 maj 1873 rapporterar 
Norrteljebladet från tinget: 
 
Urtima ting hölls förliden 
Måndag och Tisdag med Bro 
och Wätö skeppslag å härwa-
rande cellfängelses tingssal 
om det af en del utaf besätt-
ningen å skeppet Emigrant 
föröfwade ohyggliga wåld, 
derwid en karl blifwit ihjäl-
slagen. Fartyget tillhör ett re-
deri i Arholma, kom från Kö-
penhamn för att afgå till Ge-
fle och war wid den hemska 
tilldragelsen liggande i när-
heten af Sterbsnäs i Wätö 
socken. 
 
Under rannsakningen har 
hufwudsakligen förekommit, 
att efter det häktade och tillta-
lade matroserna Claes Arwid 
Nyman, Johan West eller 
Gulland och Anders Börjes-
son eller Eriksson Söndagsaf-
tonen den 20 nästl. April up-

I huset till höger vid Sterbsnäs brygga drev handlaren Arvid Giljam gästgiveri och lanthandel, men även lönn-
krögeri. Huset på höjden hörde till Sterbsnäs gård och brann ner på 1930-talet. Foto: Vykort, okänd fotograf o 
förläggare. 
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 pehållit sig i handlanden Gil-
jams i Sterbsnäs bod och der 
förtärt något öl i sällskap 
med andre personer, de 
klockan omkr. 9 på qwällen 
lemnat  och begifwit sig på 
hemwägen, då de straxt upp-
hunnits af Anders Andersson 
i Arholma (förr i Mulnäs), 
hwilken tillfrågat dem om det 
war de som welat tillställa 
slagsmål och gräl inne i han-
delsboden, hwarwid någon 
ordwexling uppstått. 
 
Under detta samtal till-
städeskom Erik Lindberg i 
Skeppsmyra och uppmanade 
de tilltalade, att ej göra An-
dersson något ondt, derwid 
Gulland knuffat till Lindberg, 
så att denne kullfallit öfwer 
en der nedfallen gärdesgård, 
hwilket hade till påföljd, att 
Andersson börjat ropa på 
hjelp, då J. Andersson och 
dräpne Per Pettersson samt 
sjöman Genström kommit 
springande och ur en i när-
heten derintill stående gär-
desgård försett sig med stö-
rar. 
 
Då de tilltalade detta för-
märkt, hade de äfwen bewäp-
nat sig med störar, afbidat 
deras ankomst och inlåtit sig 
i slagsmål, derunder Petters-
son ljöt döden. Hwilken som 
tilldelat Pettersson dråpslaget 
har ej tillförlitligen kunnat 
utrönas, men af förhandling-
arna tycktes framgå att Bör-
jesson skulle wara den som 
sådant utdelat. Ej heller har 
uppdagats hwem af de tillta-
lade misshandlat Anders An-
dersson. Då de tilltalade da-
gen derefter erfarit att men-
niskolif spilts under slagsmå-
let, hade Börjesson och West 
beslutat att rymma, hwilket 
så tillswida lyckats att Bör-
jesson begifwit sig till Stock-

holm, der han wid sin an-
komst blef gripen och hit-
forslad. 
 
Af wederbörande läkares af-
gifna attest öfwer werkställd 
obduktion är intygadt, att 
Pettersson ljutit döden af en 
ytterst häftig stöt eller slag å 
wenstra hllfsidan af hufwu-
det, men de slag, som dels å 
ryggen och dels å högra höf-
ten, tilldelats Pettersson, wa-
rit af mindre betydenhet och 
ej lifsfarliga. 
 
Målet är uppskjutet till fram-
deles utsättande dag för an-
skaffande af widare bewis-
ning och de tilltalades prest-
bewis. 

 

⁕ 
 

PS. ”Mina väljare betrak-

tar fylleriet som en ful last 
och icke serdeles många af 
den uppväxande generation-
en äro derstädes begifna på 
densamma” 
 
Så lät det i bondeståndet 
1854 när vår riksdagsman 
Matts Pehrsson i Öster 
Edsvik tog till orda i en de-
batt om lanthandeln. Det var 
många som befarade att så-
dan handel skulle leda till 
ökat brännvinsdrickande,  
 

men Matts Pehrsson ansåg att 
lanthandel var mer till nytta 
än till skada, och uppenbarli-
gen betraktade han folket i 
Björkö-Arholma som nyktra 
och skötsamma.  
 
Han skulle snart få sitt påstå-
ende prövat. 1857 öppnade 
nämligen prästsonen och 
bokhållaren Arvid Giljam 
från Söderbykarl den första 
handelsboden på Björkö. 
Den låg i Österviken och var 
mer en lönnkrog än en lant-
handel. Giljam fälldes rätt 
snart för ”olaga minutförsälj-
ning af starka drycker”.  
 
Han flyttade sin verksamhet 
till Sterbsnäs brygga och 
1872 fälldes han även där för 
lönnkrögeri. Året därpå in-
träffade det fylleslagsmål 
med dödlig utgång, som vi 
berättat om här. 
 
Inte nog med det. Giljam 
gick i konkurs och hans verk-
samhet togs över av Claes 
Kihlman 1879. Även han 
fortsatte med öl-, vin– och 
spritutskänkning. Det ledde 
till en ny tragedi. I november 
1883 lämnade tre berusade 
män från Arholma krogen 
och skulle gå hem, men i fyl-
lan och villan gick de på den 
svaga isen, som brast , och de 
drunknade. 
Jerker Persson 

Norrteljebladet  10.3.1877 

Till salu 
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Fyr på Skomakaren 
En ny fyrbyggnad vid inlop-
pet till Stockholms skärgård 
har under de senaste som-
marmånaderna varit under 
uppförande å ett helt litet 
skär utanför inloppet till Ar-
holma, och har arbetet der-
med rastlöst fortskridit, så 
att den nya fyren kan tändas 
den 1 nästkommande sep-
tember.  
 
Skäret har namn af Skoma-
karen och ligger N. t. O., en 
engelsk mil från Näskubben 
(förut försedd med en 
mindre ledfyr). Detta lilla 
skär är i öster och vester 
endast omkring 100 alnar 
långt och i nord och syd om-
kring 60 alnar bredt. Det är 
helt och hållet en stenklippa, 
nästan tvärbrant på östra, 
vestra och södra sidorna. Å 
sistnämda sida är det sam-
manhängande med ett 
mindre, betydligt lägre skär, 
hvilket har en liten inskär-
ning från OSO. Skärets 
högsta höjd öfver vattnet är 
omkring 16 fot. Norra sidan 
är något sluttande. Vattnets 

djup å östra, norra och vestra 
sidorna är från 13 till 20 fot, 
10 famnar från skäret, och 
på åtskilliga ställen mellan 
berghällarna är djupare. På 
södra sidan, der omkring 10 
famnars afstånd den s. k. 
Skomakarkubben är belägen 
(ett mindre skär), är imellan 
Skomakare och Kubben 
knapt tillräckligt djupt vatten 
för en ångbåt att komma ige-
nom, då någon sjö bryter. I 
farvattnet vester om är dju-
pet varierande mellan 7 och 
10 famnar, deremot norr om 
tilltagande till 20 à 30 fam-
nar, och öster om grundet 
Norrbådan ända till 60 fam-
nar, en knapp engelsk mil 
från skäret. 
 
Fyrhuset, liggande med 
långsidan i riktning mot ös-
ter och vester, är uppfördt af 
upprättstående furuvirke och 
står på en af gråsten murad 
stenfot omkring 8 fots höjd, 
hvari en hvälfd källare är 
murad. Ingången och trapp-
uppgången till sjelfa tornet 
och boningsrummem äro 

från södra sidan. Fyrhuset är 
30 fot långt och 16 ½  fot 
bredt samt inrymmer 2 bo-
ningsrum och å vestra ändan 
sjelfa fyrtornet inom samma 
hus. Det blir åttkantigt och 
om ungefär 6 fots diameter. 
Dess höjd öfver vattenytan 
till laterninen är 46 fot. 
 
Arbetet, som under tillsyn af 
fyringeniören Höijer, be-
drifves med mycken raskhet, 
är mycket väl gjordt och re-
dan så långt hunnet, att hela 
huset till takfoten är upprest 
och tyckes få ett särdeles 
prydligt utseende. Under 
arbete är äfven sprängning 
till en lite båthamn. 
Att sjön med nordliga och 
ostliga stormar bryter högt 
öfver skäret är visserligen 
sannt, men ej behöfver man 
befara, att en så solid byg-
nad kan deraf rubbas, i syn-
nerhet som det lär vara  
ifråga, att låta det gamla 
stenkumlet å skäret till en 
del qvarstå som värn eller 
vågbrytare. Största svårighet 
blir dock att bevara båt der-
städes. 
 
Fyrljuset skall blifva vitt, 
klart och stadigt lysande 
samt synligt till sjös på ett 
afstånd af omkring 2 à 2 ½  
svenska mil. Då den nya fy-
ren kommer att tändas, skall 
Näskubbens fyr, belägen en 
fjerdedels mil i syd från skä-
ret, förändras till röd. Den 
nya fyren kommer onekligen 
att blifva af ovärderlig nytta 
för sjöfarten, i synnerhet för 
den starka ångbåtstrafiken 
mellan hufvudstaden och 
Norrland. 
Nya Dagligt Allehanda 12.8.1869 

Fyren på Skomakaren (Simpnäsklubb) 1913-1914. Kvinnorna på bil-
den hör till familjen  Hammarström. Männen är troligen fyrvaktaren 
G Wimmelberg och fyrbiträdet K E Lindström. Se Våra Öar nr 24. 
Foto: Lån av Göran Oljeqvist 
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Telegrafiskt 
Den 1 innewarande Septem-
ber indrages de optiska sta-
tionerna Arholma, Furusund, 
Söderarm och Tjockö. Samti-
digt härmed kommer å 
Björkön i Wätö socken att 
öppnas en elektrisk statssta-
tion af tredje klassen med 
namn af Arholma. 
Norrteljebladet 1.9.1871  

 

Upprörd insändare 
På den tid då optiska telegra-
fer ännu funnes vid inloppen 
till Stockholms skärgård 
blefvo de fartyg som passe-
rade Arholma alltid på tele-
grafisk väg rapporterade till 
Stockholm, och deri låg obe-
stridligen för allmänheten en 
fördel. Men allt sedan nämda 
slags telegrafer fingo lemna 
rum för de elektriska ha rap-
porterna från Arholma också 
uteblifvit; hvartill orsaken 
icke gerna kan vara någon 
annan än den, att telegrafsty-
relsen funnit för godt – på 

hvilka skäl har man ej kunnat 
utgrunda – att hänlägga tele-
grafstationen uppe uti en by 
ett stycke in uti landet i stäl-
let för, såsom rätteligen bort, 
till den segelleden närmast 
belägna plats: till Skepps-
myra.  
 
Genom nyssnämda anord-
ning har det emellertid blifvit 
så godt som omöjligt för sjö-
farten att annat än högst un-
dantagsvis draga någon nytta 
af den här ifrågavarande tele-
grafledningen. Om det är väl-
betänkt att så der bland Ro-
slagens byar gömma undan 
en telegrafstation, som borde 
vara afsedd för sjöfartens 
nytta och bekvämlighet, det 
torde kunna sättas stark i 
fråga, och bra intressant 
skulle det vara att få veta k. 
telegrafstyrelsens motiv för 
en sådan åtgärd.  
Skeppare 
 
Dagens Nyheter 15.11.1879 

 

Telefon till Björkö 
På ansökan af handlanden V. 
Segersten i Skeppsmyra 
kommer genom telegrafver-
kets försorg att denna höst 
upprättas en ca 15 kilometers 
telefonledning emellan tele-
grafstationen i Arholma och 
hr Segerstens filialhandels-
bod i Backa, Wäddö socken, 
med mellanstationer i Öster 
Edswik hos kapten Johans-
son och i Skeppsmyra hos hr 
Segersten. Arholma station 
har förut telefonförbindelse 
med Östersjö. 
Norrtelje Tidning 3.10.1888 
 

Svårt skadad lots 
Lotsen Erik Eriksson vid Ar-
holma skulle i måndags, den 
9 okt., inlotsa på redden ett 
tyskt fartyg, hvilket var i yt-
terst nödställd belägenhet. 
För att få honom ombord un-
der den häftiga sjögången 
måste han upphalas förme-
delst en lina, hvarvid han 
blef så illa klämd mellan bå-
ten och fartyget, att venstra 
armen deles krossades och 
handen nästan. Dessutom 
erhöll han flere svåra krubb-
sår i hufvudet. Uppkommen 
på fartyget i detta beklagans-
värda tillstånd, hade han lik-
väl nog själsstyrka att föra 
fartyget i säkerhet.  
 
Olyckshändelsen förorsaka-
des dels af den höga sjön och 
dels af ovarsamhet vid man-
nens upptagande på fartyget. 
Bemälde Eriksson, hvilken 
utmärkt sig för mod och rå-
dighet, har hustru och 2 barn, 
hvarför man torde kunna 
hoppas, att han, om han blir 
krympling, hvilket tyvärr är 
sannolikt, skall komma i åt-
njutande af pension. 
Nya Dagligt Allehanda 14.10.1871 

Norrtelje Tidning 13.11.1883 
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Stort och smått i bygden  
Många kalfvar 
En Anders Mattsson i 
Simpnäs, Björkö, tillhörig ko 
framfödde den 18 dennes tre 
välskapade och vackra qvig-
kalfvar, af nästan ordinär 
storlek och mycket lika 
hvarandra. Kon, som är tem-
ligen stor, är af vanlig ras, 
skrifver en meddelare. 
Norrtelje Tidning 25.2.1891 
 

Ett stort ägg 
Ett stort ägg, värpt af en 
spansk höna och vägande 
125 gram, är förevisadt red-
aktionen från egendomen 
Skeppsmyra å Björkön. 
Aftonbladet 9.5.1891 
 

Många potatisar 
72 potatisar under ett stånd 
upptogos i handlare Wiktor 
Segerstens, Skeppsmyra, 
trädgård i tisdags förra veck-
an. 
Norrteljebladet 21.9.1892 
 

Vådlig bärplockning 
Ormbiten i  ett finger blef 
häromdagen under bärplock-
ning en hustru Lovisa Öster-
man i Marum, Björkö, med 
påföljd, att hela armen starkt 
uppsvullnat. En klok gubbe 
och gumma ha anlitats. 
Norrtelje Tidning 31.8.1892 
 

Meteor i Marum 
Meteoren kom i sned rikt-
ning mot jorden. Den fattade 
eld och brann med blåviolett 
låga, som var flera meter 
lång. Huruvida meteoren 
nådde marken kan ej sägas, 
enär utsigten skymdes af 
skog, meddelas från Marum. 
Norrtelje Tidning 11.8.1894                  

 

Huru ”Felix” skaffade sig grindpojkar 

Ett par Björköbor skulle 
sistlidne måndag fara till 
Häfverö kyrka. De åkte efter  
en häst till Ortalalund, der 
hästombyte skedde. Den 
qvarlemnade hästen, som 
bär namnet ”Felix”, släpptes 
på en dåligt inhägnad ti-
motejvall för att hvila sig till 
aftonen och uppfriska sig af 
det ypperligaste bete.  
 
När de resande sedan åter-
kommo på aftonen och 
skulle hemta sin ”Felix”, 
möttes de af en närboende , 
person, som upplyste att 
hästen sprungit öfver hans 
gård och ut på landsvägen i 
riktning mot Ortala bruk. Nu 
var det klart, att hästen fun-
nit ensamheten för lång och 
begifvit sig hem. Men hem-
vägen var icke fri från grin-
dar. Detta generade dock 
icke ”Felix”. Han var både 
van vid grindar och att nå-
gon öppnade dem för ho-
nom. När han märkte, att 
första grinden i hans väg, 
vid Rangarnö, var stängd 
och att ingen fanns till hands 

att öppna den för honom, 
vände han tillbaka till den 
förstnämda gården, der, han 
träffade ett par pojkar. För 
dessa gaf han sin missbelå-
tenhet till känna medels 
gnäggningar, hvilka pojkar-
na tycktes förstå. Dessa följ-
de honom till grinden, hvil-
ken de öppnade.  
 
Belåten fortsatte ”Felix” till 
nästa grind, vid Salnö, hvil-
ken äfven var stängd. Nu 
vände han sig till skördefolk 
på en närbelägen hafreåker. 
Här gjorde han sig äfven 
förstådd och släpptes ige-
nom grinden. Vid den tredje 
grinden träffade han äfven 
en välvillig person, som 
öppnade grinden för honom.  
 
Då ”Felix” som hittills haft 
tur och sålunda tycktes göra 
skäl för namnet, väl var 
kommen hem, stälde han sig 
utanför drängkammarfönst-
ret och väntade att åter 
blifva insläppt på klöfver-
gärdet till sina kamrater. 
Norrtelje Tidning 15.9.1894 

Björköekipage. Arrendator Erik Nordqvist med son, Öster 
Edsvik,  på 1940-talet. Vagnen finns kvar i hyfsat skick.  
Foto: Privat 
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Brand i Finala 
Natten mellan sistlidne tors-
dag och fredag nedbrann 
hemmansegaren Matts 
Mattssons i Finala, Vätö, 
mangårdsbyggnad. En jung-
fru vaknade midt i natten och 
fann  hela öfre våningen i eld 
och lågor. Hon väckte gårds-
folket, som i sista minuten 
lyckade rädda sig. Ridande 
bud utsändes och tillkallade 
folk med sprutor. Elden hade 
dock tagit sådan överhand att 
intet stod att rädda, utan 
äfven lösöret blef lågornas 
rof. En större under byggnad 
varande ladugårdsbyggnad 
räddades, ehuru vinden låg 
öfver densamma. Det brunna 
var försäkradt i länets brand-
stodsbolag, mangårdsbygg-
naden för 9000 kr, men lösö-
ret icke till dess fulla värde. 
Vid af kronolänsman Alfr. 
Rosén företagen undersök-
ning har det konstaterats, att 
elden uppkommit i följd af 
en bristfällig mur. 
 
Norrtelje Tidning 14.7.1897 

Brand i Skenninge 
Eldswåda utbröt wid Sken-
ninge å Björkö i Roslagen i 
torsdags förliden wecka på 
aftonen, hwarwid ladugård, 
fähus, twättstuga och bodar 
nedbrunno. Hästar och kor 
bergades, men fåren hunno 
ej uttagas, utan blefvo lågor-
nas rof, jemte hö och halm. 
Ännu i Fredags brann det i 
foderbingarne. Gården till-
hörde E. Ersson i Kallösa 
och beboddes af arrendatorn 
G. Jansson samt förre ägaren 
P. Andersson. 
Roslagsbladet 24.12.1885 
 

Med uppföljning... 
 

Rådighet vid brand 
Direktionen för Stockholms 
läns brandstodsbolag har be-
viljat en belöning af 50 kr åt 
landtbrukaren Per Andersson 
för visadt nit och verksamhet 
vid dämpande af eldsvåda 
den 17 december 1885 vid 
Skeninge inom Vätö socken. 
 
Nya Dagligt Allehanda 21.1.1886 
 

Brand i Östersjö 
På midsommarafton ned-
brann Björkös enda industri-
byggnad inom loppet av en 
timme, varvid skador för 
över 200.000 kr uppstod. 
Försäkringen lär täcka värdet 
av det brunna. 
Mellan 11 och 12 larmade en 
kvinnlig verkmästare vid AB 
Woolit i Östersjö brandkå-
rerna i Björkö och Väddö 
och meddelade att bolagets 
omkring 50 meter långa fa-
briksanläggning intill Arhol-
mafjärden stod i ljusan låga. 
Samtidigt larmades även 
ortsbefolkningen. Hela bygg-
naden var på kort tid över-
tänd samt hade inom loppet 
av en timme nedbrunnit till 
grunden. Brandkåren kunde i 
den rådande sydostliga vin-
den endast söka hindra el-
dens spridning till den närbe-
lägna skogen, vilket också 
lyckades. Brandorsaken an-
tages bero på kortslutning i 
de elektriska ledningarna. 
 
Norrtelje Tidning 25.6.1951 

Elden är lös! 

Finala gård. På grusgången står Matts Mattsson och hans hustru Anna-Karin.  
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Sjöfart på gott och och ont 
Skeppsbyggeri 1 
Den 3:dje dennes gick wid 
Skeppsmyra i Wätö s:n ett 
fartyg af stapeln mätande c:a 
140 à 150 läster, tillhörigt 
handl. hrr J. Lundman här-
städes och Arvid Giljam i 
Sterbsnäs m. fl.; fartyget 
skall tacklas till barkskepp 
med namnet Wictoria och 
skall föras af kapten Sjö-
holm.  
 
Twenne dagar derefter sattes 
äfwen i sjön wid Marum i 
ofwannämnde socken en 120 
lästers skonare, som eges af 
ett skepparebolag i Wätö 
socken. Begge äro  byggde af 
herr Björk från Gefle. Ännu 
ett tredje fartyg, tillhörigt 
bonden A. Persson i Skepps-
myra, är nu färdigt och af 
lika lästetal med sistnämnde 
och bygdt af bonden Söder-
lund i Marum.  
 
Alla äro wackra och solida 
fartyg wittnande att företag-
samheten och skeppsbyggeri-
et här å orten tagit fart. 
 
Norrteljebladet 12.6.1868 

Skeppsbyggeri 2 
Stor werksamhet utwecklas 
nu med iordningsättande och 
tackling af segelfartyg 
häromkring. Skeppsbyggeri-
et, som wisat sig lifligt 
öfwerallt i Skärgården, synes 
wid Wätö och Björkö, hwil-
ken socken under flera de-
cennier lemnat ett aktnings-
bjudande antal fartyg, i år 
nått sin höjdpunkt; icke 
mindre än 3 skepp, hwarutaf 
ett i Kulla, ett i Arholma och 
ett i Skeninge samt twå sko-
nare, deraf en i Marum, som 
redan gått af stapeln, och en i 
Harg, stå mer och mindre 
nära sin fulländning.  
Dessutom hafwa samtidigt 
pågått reparationer och för-
byggnad af skepp, skonare 
och mindre fartyg, så att näs-
tan hwarje wik af denna 
socken utgjordt ett 
skeppswarf. Twänne skepp, 
äfwen hemma i Wätö, äro 
nyligen från utlandet hem-
komna, nämligen ”Agda” 
med salt från Cagliari och 
”Elise” med kol från Eng-
land. 
Norrteljebladet 15.5.1875 

Nytt ångbåtsbolag 
Ett nytt ångbåtsbolag är här å 
orten  under bildning för an-
skaffande af en ångbåt till 15 
hästars kraft, 80 fot lång, 
med full last endast liggande 
4 fot djupt och derföre kunna 
uppgå ett stycke i Norrteljeån  
(till gångbron). Meningen är 
att ångaren skall wara  färdig 
nästa års wår, kosta 20,000 
kronor, anlöpa de wid wår 
folkrika skärgårds stränder 
liggande talrika och för-
mögna byar, hafva sin natt-
station wid Björkö och deri-
från företaga turerna till 
nämnde ställen och Norrtelje. 
Första dagen teckningslistan 
här i staden kringbars teckna-
des aktier för 9,000 kronor, 
hwarje aktie å 50 kronor. 
Norrteljebladet 11.9.1875 
 

Kejserliga medaljer 
Genom kejserliga ryska här-
varande beskickningen har 
blifvit anmäldt att Kejsaren 
af Ryssland, efter erhållen 
kännedom om det beröm-
värda uppförande åtskillige 
svenska sjömän ådagalagt 
emot Åländske bönder, 
hvilka haft åliggande att  från 
Eckerö till Grisslehamn över-
föra Åboposten af den 2 och 
18 nästl. Febr., till belöning 
för dessa sjömän anslagit 
trenne medaljer i silfver, med 
inskrift: ”För att hafva räddat 
skeppsbrutne”, att bäras i St. 
Annae ordensband; och har 
beskickningen, jemte medal-
jernes öfverlemnande, tillika 
meddelat, att Kejsarens vore 
att desamme måtte tilldelas 
dem ibland bemälde sjömän, 
hvilka vid de uppgifne till-
fällena företrädes utmärkt 

Barken Agda byggdes 1873 i Mulnäs för över 50000 riksdaler. 
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sig, och hvilka enligt de un-
derättelser, som kommit kej-
serliga ryska regeringen till-
handa, skulle vara båtkarlen 
och styrmannen A. Holm-
borg från Arholma, samt båt-
karlen Sjöstedt och en ma-
tros, som räddat lifvet på ku-
riren Westergren. 
 
Härvarande Regering har  
aflämnat omförmälda belö-
ningsmedaljer i ändamål att 
desamma, med anledning af 
de lemnade upplysningarne, 
på lämpligt sätt blifva veder-
börande tillställde. 
Aftonbladet 21.9.1847 

 

Is stoppar fartyg 
Hafsisen utanför norra ledens 
utlopp från Stockholms skär-
gård vid Arholma och Sö-
derarm invid Ålands haf är 
hopad i väldiga massor och 
har till och med under den nu 
rådande nordliga och nord-
ostliga blåsten satt in uti stora 
segelleden från Söderarm. K. 
Lotsverkets ångfartyg Frey, 
som varit ute vid Söderarm 
med bygnadsmaterialier, har 
derigenom ej kunnat fram-

komma genom den vanliga 
segelleden, utan måst söka 
sig en väg längre söder 
derom, der is ej hindrade. I 
följd häraf har en mängd 
norrut destinerade fartyg 
måst flykta för de hopade 
ismassorna och sökt hamn i 
Stockholms skärgård. Till 
Arholma hafva inkommit 
öfver 30 och till ankarsätt-
ningen vid Granhamn, 1 3/4  
mil utanför Söderarm, mera 
än 60 fartyg, till större delen 
briggar och skepp. Fartygen 
hafva på en gång i söndags, 
sedan de i 2 à 3 dagar suttit 
fast i isen på Ålands haf, 
måst hals öfver hufvud flykta 
för de påträngande ismas-
sorna in till skärgården, och 
de få lotsar, som äro station-
erade vid Söderarm, hafva ej 
kunnat öfvertaga ett fartyg i 
sender, utan måst lotsa flera 
på en gång. Sålunda hade en 
lots på ett af fartygen varit 
ledare för 12 andra, som 
”seglat under skot” eller följt 
efter i hvarandras kölvatten. 
Nya Dagligt Allehanda 22.5 1867 
 

Timmerflotte sprang 
I öppen sjö sprängdes emot 
natten till den 29 sistl. juli en 
härvarande ångsåg tillhörig 
timmerflotte. 
 
Flotten, innehållande framåt 
5000 timmer var förlagd till 
Stridsby på Björkön, derifrån 
densamma på torsdags afto-
nen den 28 sistl. juli afhäm– 
tades af ångslupen Svea. Vin-
den var gynnsam; allt artade 
sig väl; man ansåg sig kunna 
nå målet för bogseringen, 
Norrtelje, redan på nästa dags 
morgon; i stjärnorna var dock 
annorlunda bestämdt. Till 
följd af ett oblidt öde eller en 
djärf, mer sällan förekom-
mande manöver eller må-
hända genom outredda natur-

krafter, som det stundom he-
ter på sjömansspråket, inträf-
fade vid inloppet till 
Vätösundet, att flotten tog en 
icke beräknad giring och tör-
nade emot några klippor vid 
yttersta udden av sundet på 
Dyvikslandet med den på-
följd, att cirka 1,000 timmer 
gjorde sig loss från hufvud-
partiet för att sedermera fort-
sätta sin egen väg.  
 
Men naturkrafterna visade 
sig nu efter särskiljandet 
mera gynnsamma för veder-
börande, i det de drefvo de 
1,000 direkt in i sundet, där 
de, likväl med stor kostnad, 
besvär och tidsspillan åter 
ihopbringades samt fingo 
följa sina kamrater efter. Nu 
ligga de i antal till nära 5,000 
eller hela partiet lugnt sida 
vid sida inom ångsågens 
säkra bommar-. 
Norrtelje Tidning 3.8.1892 
 

Fem drunknade 
För en tid sedan nedreste sjö-
kaptenen Carl Olof Eriksson 
från Skeppsmyra, Vätö, 
jämte besättningen, bestå-
ende af styrmannen August 
Wilson i Skeppsmyra, 
svenske jungmannen Frans 
Setterberg, norrmannen 
Michelsen och dansken Holk 
till Danmark för att der 
hemta skonerten ”Pröven” 
och segla den till Hernösand, 
där det gamla fartyget skulle 
omändras till pråm. 
 
Fartyget nådde dock aldrig 
destinationsorten, utan sjönk 
under resan öster om Born-
holm. Dervid omkom hela 
besättningen med undantag 
af jungmannen Setterberg, 
hvilken räddades af  tyska 
ångaren ”Carl” och landsattes 
i Hamburg. 
Länstidningen 28.5.1897 

Rysk belöningsmedalj.  
Foto: Okänd 



26 

 

Stort och smått i bygden  
Salnö insjö sänks 
Sedan hemmansägaren J. E. 
Pettersson i Samkarby å ve-
derbörande intressenters  
vägnar hos länstyrelsen an-
hållit om tillstånd att få i en-
lighet med upprättad plan 
och afgifvet kostnadsförslag 
verkställa sänkning af Salnö 
insjö för torrläggning af vat-
tenskada mark, tillhörande 
Samkarby, Salnö och Söder-
Byle byar i Väddö socken, 
samt uti infordrat utlåtande 
meddelats, att genom företa-
get, hvarmed åsyftades att 
sänka sjön omkring 0,9 me-
ter, de sanitära förhållandena 
i trakten ej torde blifva för-
sämrade, enär de obetydliga 
landvinningarna ur sjöns bot-
ten, som ej blefve fullstän-
digt torrlagda, komme att 
utgöras af smala landremsor 
med god lutning och således 
ej kunde bilda sådana sump-
marker, som sjöns nuvarande 
vattensjuka stränder, hvilka 
däremot helt och hållet torr-
lades, så har länsstyrelsen till 
detta företag lemnat sitt till-
stånd. Till syssloman att tala 

och svara i mål, som röra 
förenämnda vattenafdel-
ningsföretag, hafva vederbö-
rande intressenter utsett hem-
mansägaren J. E. Pettersson i 
Samkarby. 
 

Roslagsbladet 29.12.1894 
 

Egen egendom? 
F. stadsfiskalen J. F. Blom-
gren i Norrtelje försålde den 
21 januari i Stockholm ”sin 
egendom Vester Edsvik, 1 
mantal kronoskatte” till f. d. 
gårdsägaren Åkerlund från 
Upsala. Denne infann sig, 
försedd med ordentligt af-
fattadt köpekontrakt, i lör-
dags afton i Norrtelje och 
reste, efter att förgäfves ha 
sökt få hr Blomgren i säll-
skap, ut till egendomen i 
fråga. Denna befans dock då 
innehafvas af annan person, 
som till på köpet kunde be-
visa full egandrätt till den 
samma, och som icke häller 
anmodat hr Blomgren att 
sälja den. Följden blef, att hr 
Åkerlund måste resa tillbaka  
utan att ha tillträdt sin 
nyköpta egendom. Hr Blom-

gren hade likväl varit så 
”säker” att han ick blott sålt 
egendomen, utan låtit en hel 
del inventarier följa med,  
såsom 1 par hästar, 1 par 
oxar, 6 kor o. s. v. 
Norrtelje Tidning 2.2.1887 
 

Difteri på koloni 
Difteri har utbrutit i en skol-
lofskoloni å Björkö. Lyck-
ligtvis har ännu ej mer än ett 
barn insjuknat af koloniens 
23. Till en början anlitades 
en qvasi doktor, hr Carlberg i 
Skeppsmyra, och först då det 
började se riktigt allvarligt 
ut, tillkallades d:r Dahlborg i 
Norrtälje.  
Vi anse oss böra påpeka, 
huru vigtigt det är att inträf-
fade fall af smittosamma 
sjukdomar inrapporteras så-
väl till läkare som till kom-
munalstämmans ordförande i 
socknen, då det vid 
smittosamma sjukdomar gäl-
ler icke blott att behandla den 
eller de redan sjuka, utan 
äfven förhindra smittans spri-
dande. 
Norrtelje Tidning 6.7.1882 

 

Salnö insjö i början av 1900-talet, några år efter sjösänkningen. Foto: Beskuret vykort. Förlag Erik An-
dersson, Backa. 
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Kraftfull kvinna 
För ett par årtionde sedan 
afled en hemmansegare å det 
i skärgården belägna, natur-
sköna Björkö oförmodadt, 
efterlämnande änka och tre 
döttrar. Själf sparsam, hade 
han i kamratlig hjälpsamhet 
iklädt sig stora borgensför-
bindelser,som efter hans död 
måste infrias. Sålunda inteck-
nades hemmanet för bortåt 
8,000 kr, en oerhörd gäld å 
en gård, som i sin helhet 
knappast var mera värd. Att 
kvida och klaga låg dock icke 
för änkans röst. Modigt grep 
hon sig an med den svåra 
dubbeluppgiften att mätta 
fyra munnar och att betala 
skulderna. 
 
Mången man skulle näppelig-
en med så pass stor familj 
kunna reda sig, äfven om går-
den varit skuldfri. Omkring 
12 tunnland åker, 20 tunnland 
äng och beteshagar samt skog 
nätt upp till husbehof ge icke 
några afsevärda inkomster, 
hälst då jorden, såsom oftast i 
skärgården, är mager och 
föga gifvande. Hvad folk an-
sett omöjligt, blef dock en 
värklighet. Med biträde af  
sina döttrar, hvartill senare 
kom en dräng, skötte änkan 
gården med godt utbyte, att 
den ena inteckningen efter 
den andra kunde inlösas. Men 
hvilken ständig omtanke, 
hvilket slit både bittida och 
sent fordrades icke för ernå-
ende af detta mål! 
 
Före och efter de ansträng-
ande dagssysslorna hände det 
ofta, att änkan och hennes 
flickor vid öppet vatten voro 
ute med not och skötar, och 
vintertiden hörde snöskott-
ning på gård och landsväg 
icke till ovanligheterna för 
dessa duktiga kvinnor. Arbe-

taren är sin lön värd, heter 
det, och lönen uteblef icke 
häller i detta fall. Hemmanet 
är nu i det närmaste skuldfritt 
och ett af de bäst skötta i hela 
trakten. Också är ägarinnan, 
Jan-Jansmor, såsom hon mer 
förtroligt kallas, allmänt ak-
tad i orten.  
 
Trots sitt ansträngande lif bär 
hon ännu sina år med heder 
samt deltager i och ordnar om 
alla göromål. Ingen främling, 
som möter henne, där hon 
stilla och tystlåten går sin väg 
fram, kan ana det storvärk, 
hon utfördt. Gjorde han det, 
skulle han helt visst blotta 
hufvudet för henne, såsom en 
arbetets och pliktuppfyllel-
sens representant. 
Den här artikeln publicerades i 
flera riks– och lokaltidningar under 
november 1902. 

Närgången räf 
I Kulla by i Vätö socken gick 
räfen häromdagen in i förstu-
gan och tog tuppen, som hade 
tagit sin tillflykt dit. 
 
I måndags afton vågade sig 
en stor räf så godt som ända 
fram till trappan hos L. E. 
Thorin i Skeppsmyra. Bok-
hållaren Eriksson tog emel-
lertid sitt gevär och sigtade 
på mickel genom den på 
glänt stående verandadörren 
samt sköt honom. 
 
Ett par dagar förut hade i 
samma by en räf kommit in i 
hönsflocken, der han säkerli-
gen gjordt sig gott kalas, om 
han icke i tid blifvit varsnad 
och bortskrämd. 
Norrtelje Tidning 30.6.1894 

Hasse Z semestrade på Arholma i juni 1899, vilket han meddelade på 
detta sätt i tidningen Figaro den 11 juni. 
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Farliga farvatten 
Den första tidningsnyheten 

som jag har hittat om Björkö 
och Arholma visar på sätt 
och vis hur farliga farvattnen 
kring våra öar var. Den finns 
på sidan 4 i denna tidning 
och handlar om att  Amirali-
tetskollegiet söker någon 
som vill åta sig bygget av 
sjömärken på ”Simpenäs 
klubben, Högskäret och Ar-
holma klippan” (Arholma 
båk). Dessa byggen skulle 
underlätta för fartygen att ta 
sig förbi våra öar, åt norr el-
ler söder — vilket inte alltid 
var så lätt. 
 
Tidningarna rapporterar ge-
nom åren om stormar, ishin-
der och dimma, vilka orsakar 
fartygsolyckor: Grundstöt-
ningar, strandningar, have-
rier, kollisioner, fartyg i mar-
vatten, stopp i maskinen—  
och allt vad det kan vara. Jag 
har hittat många rapporter 
om sjöolyckor, varav den 
äldsta är en notis om en aukt-
ion i Simpnäs 1825. Samtliga 
dessa olyckor finns listade på  
hembygdsföreningens hem-
sida under Om Björkö. 
Här är några exempel på vad 
som har hänt kring våra öar, 
främst under 1800-talet. 
Jerker Persson 
 

Auktion 
Den 4 nästl. Maj försäljes 
genom Auction i Simpnäs By 
uti Furusunds district, bär-
gade Taclage– och Inventa-
riepersedlarne efter strandade 
Galeasen Wälgången; hwil-
ket till hugade köpares 
underrättelse kungöres. 
Stockholm d. 11 Mars 1825. 
Post– och Inrikes Tidningar 
15.3.1825 

Ångfartyg i sjönöd 
Det första ”reportaget” om en 
sjöolycka i våra vatten hand-
lar faktisk om en tidig ång-
båt: 
 
Gefle den 27 Juli. Om Ång-
fartyget Oscars under sista 
hitresan timade obehagliga 
tillfällighet hafva wi erhållit 
följande berättelse: Sedan det 
på bestämd tid lördagsmor-
gonen afgått ifrån Stock-
holm, passerade det om afton 
förbi Arholma ut på Ålands-
haf, men då det tillryggalagt 
omkring en tredjedel  deraf 
och wid midnattstiden, stad-
nade machineriet och farty-
get, som förr stäfwade sjön, 
kastades med sidan twärs 
emot densamma. Genom den 
deraf  uppkomna rörelsen 
allarmerades passagerarna, 
isynnerhet som de tillika 
kände  orsaken, fann pannan 
tom och hettan härleda sig 
ifrån det utläckta, öfwer hela 
fartyget spridda sjudande 
wattnet. Under det elden un-
der pannan släcktes , tillsat-
tes seglen och man åter-
wände till Arholma.   
Dagligt Allehanda 31.7.1832 

 
PS. För er fartygsnördar kan 
jag berättat att ångfartyget 
Oscar byggdes 1827 av själv-
aste Samuel Owen. Det var 
han som konstruerade Sveri-
ges första ångbåt i allmän 
trafik; Amphitrite 1818. 
Jerker Persson 
 

Stormen 1872 
Från vår korrespondent i 
Norrtelje skrifves under den 
20 dennes, att den fasaväck-
ande stormen äfven der an-
stält sina härjningar. 

… Vid Arholma hade man 
dagen före stormens utbrott 
sett ett stort antal fartyg länsa 
söderut, och man hade der 
gladt sig åt, att de förbiilande 
fartygen, af hvilka flera vore 
från Wätö socken, snart 
skulle nå sin bestämmelseort. 
Dagen derefter lågo nästan 
allesammans som vrak kring 
Östersjöns kuster. 
Wäddö assuransbolag, som 
omfattar Häfverö, Wäddö 
och Wätö drabbas af  stora 
förluster genom de många 
sjöolyckor, som inträffat. En-
ligt hvad nu är bekant, hafva 
tvänne skepp, i detta bolag 
assurerade, totalt förolyckats 
och tvänne större fartyg lidit 
stor skada. Det hade behöfts 
ännu några gynnsamma år 
för att detta nybildade bolag, 
som lofvade blifva till stort-
gagn för sjöfarten i orten, 
skulle få utveckla sig. 
Stockholms Dagblad 25.11.1872 
 

PS. Briggen India, som 
byggdes i Marumssundet 
1868, gick under med hela 
besättningen under denna 
storm. Skonaren Svea ,som 
byggdes i Simpnäs 1867, 
spolades högt upp på land 
vid Heiligendamm på tyska 
kusten. Besättningen rädda-
des. Ett annat av de björkö-
fartyg som skadades under 
stormen var skonerten Niord 
(se bild på nästa sida). 
Jerker Persson 

 

Stormåret 1890 
För vårt sjöfolk har året 1890 
deremot varit ett svårt år. Vi 
erinra först och främst om 
pingstovädret. 
 
Då hemsöktes, som man 
torde erinra sig, våra bygder 
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och vår kust af en nordostlig 
storm, som med orkanartad 
våldsamhet rasade hela an-
nandag pingst och natten der-
förut. Träden miste sin blom-
mor, blad och grenar. Åkrar 
och ängar sattes af de häftiga 
regn– och snöbyarna under 
vatten. Och på det upprörda 
hafvet skedde många olyck-
or.  
 
Utanför Arholma ledo flera 
fartyg haveri och en finsk 
kapten ådrog sig så svåra 
skador, att de kostade honom 
lifvet. Några dagar derefter 
inbogserades till Stockholm 
från Svenska högarne ett 
kantrat fartyg med kölen i 
vädret. Vid närmare gransk-
ning befanns det vara vraket 
efter skonertskeppet ”Maria 

Charlotta” från Väddö. Af 
besättningen såg man icke ett 
spår. Alle man hade omkom-
mit och i flera hem i Rosla-
gen fick man sorg. 
 
Denna storm skulle dock icke 
blifva den enda. I slutet af 
augusti utbröt en cyklon i 
riktning öfver södra Sverige, 
Östersjön, södra Finland och 
Ryssland. I trakten af Got-
land befunno sig flera Ro-
slagsfartyg, och der rasade 
cyklonen med den största 
våldsamhet. Ett förfärligt haf 
växte upp, för hvilket farty-
gen var som lekbollar. Samt-
liga Roslagsfartygen ledo 
svårt, men intet dukade dock 
under. 
 
Oktober var en verklig 

stormmånad. Det var i slutet 
af denna, som skepparen Pet-
tersson från Öregrund förliste 
med sitt fartyg, hvarvid hela 
besättningen omkom och 
skepparen J. E. Ericsson från 
Qvisthamra spårlöst försvann 
med skonerten ”Anders 
Gustaf”. Dessa voro dock, 
tyvärr, icke de enda offren. 
Vi hade i höstas den sorgliga 
pligten att upprepade gånger 
omtala timade sjöolyckor och 
spilda menniskolif… 
Norrtelje Tidning 7.1.1891 
 

Skyndsam hjelp! 
Ett norskt skepp vid namn 
Eidanger har, enligt ingånget 
telegram från Arholma, 
strandat vid Simpnäs klubb 
strax derinvid och kapat rig-
gen öfverbord. 
Enligt ett senare i dag in-
gånget telegram ligger det 
norska skeppet ganska farligt 
å Enklingsskäret strax invid 
Simpnäs och fordra skynd-
sam hjelp. 
Nya Dagligt Allehanda 25.11.1867 
 
 

Sylfid fann Emil 
Briggen Emil från Edsvik 
påträffades i fredags afton i 
närheten af Näskubbens fyr 
med sönderblåsta segel, så att 
den ej själv kunde reda sig. 
Det var Norrteljeångaren 
Sylfid, kapten O. V. Jansson, 
som fann den nödstälde och 
inbogserade den till Ar-
holma. 
 
Vid denna plats låg vid till-
fället ett finskt skonertskepp, 
också med sönderrifna segel, 
men som tillika var läck, bä-
rande vittne om de vedermö-
dor hafvets arbetare ha att 
utkämpa, säger vår medde-
lare. 
Roslagens Tidning 20.10.1902 Skonerten Niord från Björkö uppdragen på varv i Flensburg efter stor-

men i november 1872. Foto: Privat 
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Av Lena Svenonius 

 
Björkö-Arholma hembygds-
förening kan bli “Sveriges 
Hembygdsförening 2022”. 
Stockholms läns hembygds-
förbund har nominerat oss 
till ”Årets hembygdsför-
ening”. Vinnaren utses vid 
Sveriges Hembygdsförbunds 
årsstämma 3-5 juni. Tack 
alla duktiga medlemmar! 
 
Här några klipp ur texten 
som berättar vilka vi är: 
 
Envisa och uppfinningsrika  
Rospiggar är envisa och upp-
finningsrika överlevare! 
Björkö-Arholma hembygds-
förening har sitt ursprung i 
en förening som bildades när 
den lilla kommunen Björkö 
lades ihop med andra till en 
storkommun. Björköborna 
var rädda att bli överkörda 
och bildade en förening som 
förde deras talan.  
 

Den tågan sitter i generna 
hos rospiggen, att stå upp för 
sin kärlek till bygden och att 
hjälpas åt. Föreningen bilda-
des 1959, i dag är Björkö- 

 
 
Arholma hembygdsförening 
den dominerande föreningen 
i bygden med nära 1000 
medlemmar. 
 

När människor träffas 
händer det något  
Hembygdsföreningens stad-
gar innehåller en paragraf 
som ger föreningen ett sär-
skilt uppdrag “genom sin 
verksamhet ska föreningen 
bidra till trivsel och samver-
kan på orten”. Formulering-
en är ett kärt arv efter den 
ursprungliga föreningen och 
i den andan genomför Hem- 
bygdsföreningen flera årliga 
aktiviteter där själva mötet 
mellan människor är det 
egentliga målet.  
 

Det ska vara kul att jobba i 
föreningen och samarbete 
är livsviktigt  
Björkö-Arholma hembygds-
förening har byggt upp sin 
verksamhet utan fast före-
ningslokal. Inga fasta kostna-
der eller praktiska bekym-
mer, men heller ingen mötes-
plats att samlas kring. Hem-
lösheten har öppnat för helt  

 
 
andra lösningar och en rad 
kreativa samarbeten har 
vuxit fram. Eldsjälarnas 
idéer är föreningens viktig-
aste tillgång. Det ska vara 
kul att träffas och lite nya 
grepp har gett energi och 
medvind till föreningen.  
 

Några exempel på lyckade 
samarbeten  
Hembygdsföreningen och 
Sjömannaföreningen gjorde 
en ambitiös inventering av 
byggnader och kulturminnen 
och framställde en karta över 
bygden som fått mycket be-
röm och stor spridning. Kar-
tan trycktes första gången på 
1990-talet. 
 
Hembygdsföreningen initie-
rade och samordnade ett ju-
bileumsår på Björkö. Alla 
björköföreningar deltog i ett 
gemensamt jubileumspro-
gram med aktiviteter under 
hela 2009. 
 
Hembygdsföreningen arran-
gerar ”Ateljérundan på 
Björkö”. Den helgen sker 
mängder av möten när besö-
karna möts hos utställarna 
letat sig fram på småvägarna.  
 
Under pandemiåren har vi 
prioriterat aktiviteter för barn 
och familjer. Vi har genom-
fört ”Björköhänget”, som-
marvecka för barn och ”Hej 
mörkret”, fackeltåget som 
välkomnar vintertid och 
mörker båda tillsammans 
med Medborgarhusförening-
en, Björkö Konstnod och 
Björkö Teater.  
 
 

Vi kan bli årets hembygdsförening i år! 

Familjecirkus med pyramidbygge på Björköhänget. 
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Av Lena Svenonius 

 
Vi som är medlemmar i 
Björkö-Arholma hembygds-
förening har många gånger 
ställt frågan: Hur går det 
med  Hembygdsgården? 
 
Vi har i flera år har agerat för 
att få köpa Hembygdsgården 
på Björkö av Norrtälje kom-
mun, vi har skrivit brev och 
insändare och vi har vridit 
och vänt på argumenten för 
att få köpa den vackra går-
den. Envist har vi fört fram 
idéerna om en mötesplats på 
Björkö och berättat om går-
den mitt på ön, med lekplats 
och sommarcafé.  
Tre årsmöten i rad har gett  
 

 
styrelsen i uppdrag att agera 
när tillfälle ges.  
Tillfället gavs i mars, då kom 
plötsligt den efterlängtade 
frågan - Vill ni köpa hem-
bygdsgården? Nu är vi alltså 
där och styrelsen är beredd.  
Vi får möjlighet att förverk-
liga det vi pratat om. Egna 
föreningslokaler där vi kan 
samla våra aktiviteter.  
 
Hembygdsgården blir en le-
vande mötesplats, mitt i det  
ö-centrum som växer fram 
där vägarna på Björkö möts. 
Här finns Hembygdsgården, 
Björkö Konstnod, Medbor-
garhuset, Björkö förskola, 
Björkö-Arholma kyrka,  

 
Björkö teater och arbetsplat-
ser. Här finns kultur, tradi-
tion och utvecklingsidéer. 
 
Vi ser möjligheter för både 
restaurangköket och lägen-
heten. Köket har resurser för 
mer än föreningsevenemang 
och intäkter från uthyrning 
av lägenheten kan ge värde-
fulla inkomster till drift av 
gården. Det finns en del att 
göra nu: först juridik och 
ekonomi, sen måleri och 
snickeri!  
 
Var med och påverka framti-
den på Björkö, du kan stötta 
projektet med pengar, idéer, 
kunskap och egen tid. 

Välkomna att skapa en mötesplats! 

  Ankarliggare av Harald Lindberg, ett av  Hembygdsgårdens många fina konstverk. 
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