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ORDFÖRANDE HAR ORDET 
    Jag vill börja med att tacka styrelsen och alla som har arbetat med att 
hålla igång verksamheten. Föreningen har under året genomfört ett 
ambitiöst program med flera nya inslag. Visst har vi trevligt när vi slår våra 
kloka huvuden ihop och organiserar jobbet men det går också åt mycket tid 
och telefonsamtal innan det hela kommer på plats. 

     Men nyheterna i programmet har lockat många besökare som hittat till 
Båtsmanstorpet och till föreningen. 

     Därför vill jag passa på att särskilt tacka Ewa Broberg och Guje 
Engström som hjälpts åt att komma med nya idéer och genomföra dem med 
gott humör. Givetvis med hjälp av flera av oss – ”många händer gör ett gott 
arbete” som det gamla ordspråket lyder.   

      Du som läser det här kanske var en av många besökare som en lördag i 
juli tog med sig sina dyrgripar och fick dem bedömda av antikexperter från 

Bukowskis.  Missade du den dagen? Då har du chans igen. För kännarna har lovat komma tillbaka i sommar 
och dela med sig av sina kunskaper om tavlor, porslin eller vackra möbler från gårdagen. Eller något annat. 

      Vi hade också en ”ulldag” då våra besökare fick lära sig karda och spinna. Det blev uppskattat. Så det 
tänker vi göra igen.  

      Ett nytt tema blir en utställning av brudklädsel och brudkronor. Det brukar finnas en spännande historia 
bakom dessa.  Och så hoppas vi få besök av kulturföreningen Carolinen i Norrtälje som skickar sina soldater 
och annat folk ut till oss för uppvisning eller vad de nu kan hitta på.  

      Varje sommar anordnar föreningen en byvandring där de som kan byns historia får berätta om vad som 
där sig tilldragit. I år sker vandringen i Blidögård och vi hoppas på ett stort deltagande både från de som vill 
berätta och de som vill gå med och lyssna.  

      Där vill jag också tala om att vår mångåriga medlem Anita Bertilsson, bofast i Bruket, fått Norrtälje 
kommuns kulturstipendium för sitt drama om Aurora Lagerheim på Blidö säteri som år 1811 förälskade sig i 
familjens betjänt.  I september samma år fick Aurora betala priset för sin kärlek och möta en alldeles för tidig 
död. Aurora ligger begraven i den Lagerheimska familjegraven på kyrkogården.   

       I augusti genomför vi också, i samarbete med föreningen Helmis Vänner, allmogebåtsseglingen i 
Blidösundet som nu blivit en uppskattad tradition. 

       Det är bara några programpunkter som jag passar på att berätta om. 

       Med det vill jag komma med en vädjan till alla er som läser mina rader. Vi vet att vårt arbete är 
uppskattat. Men vi behöver fler som vill hjälpa till. Så ring eller ta kontakt på annat sätt, så blir vi så glada!  

       Ni ska veta att ni behövs för att vi ska kunna genomföra alla våra goda uppslag. Socknen behöver sin 
historia för att vi ska sätta värde på det som vi har i dag.  

    Jag som ordförande tror på föreningens uppgifter och bjuder in alla er som vill hjälpa oss i vårt arbete. 
Som bonus får ni trevlig arbetsgemenskap och garanterat nya bekantskaper.  
 

VÄLKOMNA!  Anders Sundberg, ordförande 

Ännu en Årsskrift! Årets Almanacka handlar om våra gamla ”fartyg och båtar”. Det känns bra att kunna följa upp 
Almanackans tema i Årsskriften. Det ger oss möjlighet att berätta mer. Varje gång vi planerar en ny Årsskrift, känns det som 
vi inte har tillräckligt med material, men den här gången blev Årsskriften stor, hela 32 sidor. Ett stort tack till alla som 
bidragit med texter och bilder! Glöm inte att följa oss på vår hemsida: www.hembygd.se/blido. Vi har också skickat ut ett 
antal ”nyhetsbrev” till alla med e-postadress. Har du ingen e-post, be någon: barn, granne, bekant, med mejl som vi kan 
skicka nyhetsmejlet till. Vi kör en fortsättning på ”Släktforskning” under våren. Vill du vara med? Kontakta undertecknad. 

En förhoppning om intressant läsning och en god fortsättning på det nya året! Göte Lagerkvist nu igen! 
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RAGNHILD

 

M/S Ragnhild 

Byggdes på Högmarsö varv 1924.  
Lastförmåga 60 ton.  

Förbyggd 1950 på Bergshamra varv till 90 ton. 

Motor encylindrig Skandia utbyttes till tvåcylindrig Skandia. 

Första ägare: Gustav Sjöblom, Alsvassen.  
Såld till Harry Fågelström 1947.  
Såld till Josef Karlsson 1958.  
Gick i fraktfart fram till 1974.  
Ligger som vrak utanför Sigtuna.   
 

LINNEA BLIDÖ

 
 

Vedjakten Linnea av Blidö 

På bilden syns vedjakten Linnea liggande förtöjd utanpå vedjakten 
Asstria. Båtarna ligger in Norrsund på Blidö. Bilden från ca 1940. 
Linnea var byggd på Gräddö 1894, ägare och skeppare var den 
kände Karl Eklund (1874-1944) från Gräddö. Linnea lastade 60-70 
famnar motsvarande ca 85 ton. År 1930 avtacklades hon och såldes 
till Blidö. Köpare var Filip och John Sundberg, Norrsund. Hon 
motoriserades troligen 1930, eftersom hon var avtacklad vid köpet. 
Filip och John körde frakter med henne under 30-talet fram till 
kriget då hon lades upp. Hon köptes i mitten av 40-talet av Ragnar 
Sundberg som var son till John men slopades troligen åren kring 
1950, då Ragnar skaffade motorpråmen Färing. 

BLIDÖSUND

 

S/S Blidösund 

Byggdes vid Eriksbergsvarv i Göteborg 1911 för att få bättre 
kommunikationer med Stockholm. För att frakta varor och 
sommargäster. Maskineriet är en tvåcylindrig ångmaskin av 
Compoundtyp på 413 HK. Stenkolseldad ångpanna.  
Längd 35,29 x 6.91 meter. Hon får ta 264 passagerare. 

År 1960 togs fartyget ur trafik. Hon förföll, men restaurerades för 
att åter sättas i trafik 1969. Går fortfarande i reguljärtrafik fredagar 
och söndagar i Stockholms norra skärgård. Hennes ena systerbåt 
Norrskär går i trafik, den andra Kanholmen skrotades på 50-talet. 

 

GRETA LINNEA

 

M/S Greta Linnea 

Byggdes i Mörtviken, Vagnsunda 1921.  Byggmästare var Jan-Erik 
Jansson och hans söner Gottfrid och Johan. Det blev det 9:e och 
sista skutbygget i roslagen. 1924 installerades en klen motor och 
styrhytt byggdes. 1931 byttes till en starkare Pytagoras BK-1 
motor till en kostnad av 4 750 kr. Fraktfart med spannmål, grus 
och ved. Greta Linnea slutade som stenkista utanför Trosa. Hennes 
modell finns på Sjöhistoriska museet. Greta Linneas konstruktions-
ritningar ligger till grund för Sofia Linnea, som byggdes av Börje 
Andersson och hans hustru Biggan i Roslagskulla. Mer finns att 
läsa i Hans Eklunds bok om Skutbyggen. 
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MAJ

 
 

 

M/S Maj 

Byggdes på Högmarsö varv på 30-talet. 
Ägare bröderna Ralf och Sture Jansson, Glyxnäs.  
Hon hade en 30 hk Bolindermotor.  
Hon gick med fraktfart av sand och grus från mälaren 
till skärgården.  
Såldes till Gävle 1959 som fritidsbåt. 

 

ANNA

 

S/S Essingen II 

Byggdes i Bergsunds mekaniska verkstad 1902. Gick på 
Essingeöarna tillsammans med systerfartyget Essingen I,  
senare Oden den Gamle.  

Såldes till Waxholmsbolaget 1907 och fick namnet S/S Anna. 
Gick runt i Waxholm med lokaltrafik. Senare Blidösundet som 
passbåt till Eknö där buss väntade.  

1969 såldes båten till en privatperson. 
  

SKULDA

 

M/S Skulda 

En tvåmastad skonert. Ägare Oskar Malm, Källviken, Blidö. 
Gick med fraktfart av virke på norrlandskusten med Finland  
och Danmark som destinationer.  

Förliste i Gävlebukten 1946. Hårt väder där aktermasten knäcktes 
och slog i styrhytten, varefter även förmasten knäcktes. 
Besättningen på 4 man klarade sig med hjälp av livbåten. 
Bästemannen Eskil Söderman blev bortspolad från livbåten, men 
en motsjö räddade honom tillbaka, där Oskar fångade upp honom 
in i livbåten.  Hon hade en besättning på Skeppare, Bästeman, 
Ljugman och Kockljungman. 

 

SIV

 

M/S Siv 

Byggdes på 1800-talet i Tyskland. Lastförmåga 90 ton.  

En encylindrig motor av fabrikat Bergendorf. 

Började som fiskebåt i Nordsjön. Hade då två master. 

1951 köptes Siv av bröderna Arne och Lennart Pettersson, 
Stämmarsund, Blidö för att gå i fraktfart efter kusten. 

1957 blev hon såld som fritidsbåt. 
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RULLAN GÅR

 

Tjänstebåt 113 - Lungö 

Byggdes i ek på Docksta varv i Ångermanland 1958.  

Det var den sista lotsbåt som byggdes i trä. Motor var en 
trecylindrig Bolinder Munktell 1053, 35 hk.  

Stationerades på Härnösands lotsplats 1958-1978. 

Nuvarande ägare är Gösta Roxell som köpte den 1978.  
Hon döptes då till Rullan Går. Används numera som fritidsbåt. 

Gösta byggde styrhytt och inredning med kojer samt utrustade 
båten med radar, VHF och GPS. 
 

HELMI

 
 

Sandkilen Helmi 

Byggdes på Svartlöga 1886 av Erik Andersson. 

Bilden föreställer Hemli som husbåten Ellinor 1946.  

Hon gick som bokbåt mellan 1959 – 1966 från länsbiblioteket  
på Lidingö. 

Föreningen Helmis vänner övertog Helmi från Sjöhistoriska 
museet 2005. Då hade Helmi renoverats till ursprungligt skick av 
Kjell Justrell. Föreningen anordnar medlems- och charterresor. 

Läs mer på föreningens hemsida: www.helmi.se 

WAXHOLM III

 
 

M/S Waxholm III 

Byggdes Bergsunds Mekaniska verkstad 1903, som ångfartyget 
S/S Skärgården för trafik i Norrköpings skärgård. 

Såldes till Waxholmsbolaget och fick namnet Waxholm III, 1908. 

Upplagd på Högmarsö varv på 60-talet. Inköpt av Kurre Karlsson 
som byggde om den till restaurangbåt i Waxholm.  

1993 ombyggd vid Tjörnvarvet med motor. Mått 6,82 x 2,60 m. 

Såldes 1991 till Strömma Kanal. Går numera i reguljär trafik i 
mälaren. Konkurrerande båt till S/S Blidösund, Blidökriget. 

BUNKERSTATIONER

 

Okänd tremastad skuta, även kallade 111. 

Platsen är Gulf bunkerstation vid Norrnäs, Blidö. Ägare till 
bunkerstationen var Gösta Blomkvist.  

Det fanns två bunkerstationer till dels Shell i Kolsvik, ägare 
Torsten Österman och Esso bunkerstation vid Klippan, ägare 
Gunnar Liljeqrans. 

Kustfarten var livlig genom Blidösundet och Husaröleden fram till 
60-talet. En liter brännolja kostade 18 öre på 50-talet. 
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ÖLBÅTAR 
Det fanns ett antal ölbåtar som trafikerade de öar som inte 
hade landförbindelse och de utgjorde en viktig del i 
skärgårdslivet. De flesta har nog glömt att de 
överhuvudtaget funnits. 

Var tredje vecka kom båten tillbaka till de aktuella 
bryggorna där såväl ortsbefolkningen som sommargäster 
mötte upp med skottkärror och tomflaskor. 

Fartygen var betecknade som ångslupar och de flesta var 
byggda på 1800- och början på 1900-talet. 

De flesta hette Gambrinus med olika nummer. Gambrinus V 
hade AB Norrtelje bryggeri som ägare, Gambrinus VII, där 

sägs ägaren numera vara en privatperson. Gambrinus VIII ägdes av AB Stockholms Bryggerier. Det fanns 
även 2 båtar, Pilsner l och Pilsner 2, men trafiken med dessa, blev kortvariga. 

När trafiken började har inte kunnat fastställas men den upphörde nog ganska snart när broar och färjor 
byggdes. Det finns dessvärre väldigt få uppgifter om dessa ölbåtar som på den tiden utgjorde en viktig del av 
skärgårdslivet. Även under 2:a världskrigets allra mörkaste år fanns det en och annan ljuspunkt. 

Sommaren 1941 är "Ölbåten" GAMBRINUS på ingående till 
Parkuddens ångbåtsbrygga. Mannen på bryggan är min far Viktor 
Svensson, järnvägaren kallad, som laddat upp med tomglas i kassar 
och korgar. 

Åkersberga 2013-11-12. Bertil Sollerbrant 

Gambrinus, en flamländsk sagokung, vilken enligt legenden skulle ha uppfunnit ölet. 
Namnet Gambrinus anses vara en ombildning av Jan Primus det vill säga hertig 
Johan I av Brabant (1253-1294). Gambrinus gjorde stora insatser för att främja ölet 
och betecknas som ölets och öldrickarnas skyddspatron och ölets konung.  
(Från Wikipedia) 

 

Foto: GAMBRINUS V  

 

Fartygsnamn GAMBRINUS V 
Reg.nr  oreg 
Rederi/ägare AB Norrtelje Bryggeri 
Bygg år  1866 
Varv  Lindholmens Verkstad 
Mått  Längd över allt 17,81 meter, bredd över allt 3,84 meter 
Övrigt  Ursprungligen ångslup, motorfartyg 1919. Har seglat som PRINS OSCAR, PILEN, 

GAMBRINUS V och GAMBRINUS 5. Finns kvar men i uselt skick i Kristinehamn (2005) 
 
www.marinmuseum.se/sv/Samlingar/MarketStore/Foto/?msobjid=11 7586 

 
Foto: GAMBRINUS VII

 

Fartygsnamn GAMBRINUS VII 
Rederi/ägare Privatperson 
Bygg år  1872 
Varv  Motala Verkstad 
Mått  Längd över allt 17,8 meter, bredd över allt 3,8 meter 
Övrigt  Byggd som S/S Ragnar, 1927 MIS Apotekarnes l o ölbåt, 1938 Gambrinus VII, 
  påstås ha upphuggits 1951 men dyker upp som M/S Gambi och fritidsfartyg ,  
  1970-tal Gambrinus igen. 
 
www.sjohistoriska.se/sv/Fordjupning/Marketstore/Foto/?msobjid=8 
 

Foto: GAMBRINUS VIll 

 

Fartygsnamn GAMBRINUS VIll 
Rederi/ägare AB Stockholms Bryggerier 
Bygg år  1876 
Varv  Bergsunds MV 
Mått  Längd över allt 16,32 meter, bredd över allt 3,56 meter 
Övrigt  Byggd som Ragnar, 1927 m/s och Apotekarnes l, 1938 Gambrinus VII, 1951 ca 

Gambi, senare Gambrinus. Lär finnas kvar. 
 

www.sjohistoriska.se/sv/Fordjupning/Marketstore/Foto/?msobjid=2045 
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Herbert, Iris, mormor Alvina, Anitas 
mamma Gurli. 

FUNDERINGAR OM GAMLA SKUTOR  

- OCH OM LITE ANNAT 
- Tyst nu kommer vädret. Sade man hemma hos oss så länge jag kan minnas. 
Pratet runt köksbordet upphörde de minuter som radion skickade 
sjörapporten. Vädret var viktigt – pappa Helge var lots och isbrytarskeppare 
på vintern.  

Och mamma Gullan… ja varför lyssnade mamma ständigt på sjörapporten? 

Inte för att mamma längtade ut på sjön. Tvärtom. Mamma var rädd för sjön. 

Fast hon kallade det för att ha respekt. Men egentligen var det nog hennes 
ord för rädsla. Inte så konstigt att hon kände så.  

För familjen där hemma i Källviken gick ständigt med oron för vad som kunde inträffa när vinden började 
vina i skorstenen och i träden utanför. Morfar var på sjön och där kunde ju allt hända . Och då skulle mormor 
stå ensam med barnen.  Och med korna och grisen. 

Uj, så det tar i, sade mormor Alvina och gick från fönster till fönster och drog i schalettsnibbarna. 

Den rädslan hängde med min mamma hela livet. Guschelov sade mamma när ingen vi kände var på sjön och 
vädret skulle bli sämre.  

Än i dag när lyssnar jag till sjörapporten stelnar jag till när jag hör att det ska bli kuling eller risk för storm. 
När vi är ute i ytterskärgården så visst – den karga skönheten hos klippor och hav är något som jag inte vill gå 
miste om.  

 

LITEN SOM MÄNNISKA 

Men jag är hela tiden medveten om hur liten jag är som människa därute.       

   Det hänger en oljemålning på väggen hos oss i Bruket. Det är en oljemålning säkert inte värd många kronor 
på en kvalitetsauktion. Men det spelar ingen roll. För den är viktig av andra orsaker. Den föreställer en 
segelskuta i begynnande storm eller allmänt vresigt vinterväder. Sjön går hög och vågorna är gråa och arga.    

   Det syns inte tydligt. Men där uppe i riggen skymtar någon eller några som försöker bärga segel. Bakom 
ratten en rorsman som gör sitt bästa för att hålla skutan på rätt kurs.   

   I morse rapporterade radion om en kuling som väntar i natt. Jag går fram till tavlan på väggen. Där jag står 
känner jag hur iskylan gör händerna stela när de försöker gripa tag i de hala repen och hur fötterna halkar på 
de isiga rårna.  

   Och jag tänker på pappa Helge som mönstrade på dagen efter konfirmationen 
– 14 år – som ”kock i en skuta”. (Frågade aldrig vilken som jag ångrar i dag).   
I den trånga byssan skulle grabben laga käk, hålla fyr i vedspisen och parera 
grytorna i sjögången.  

 Var gröten bränd eller fläsket smakade härsket kunde kocken få en rejäl 
snyting av en elaking ombord.  Och när det inte skulle lagas mat var det till att 
jobba på däck, ta rorstörn och slita vid pumparna.  

  Det fanns säkert de i manskapet som var justa också, annars hade pappa inte 
klarat sig som han gjorde. Fast sned i ryggen och med ett par fingrar kortare. 

  Varför envisas jag med att fundera på det här?  

  Nu skriver vi december 2013 och tiderna har förändrats. Fjärdarna ligger öde, 
inga läckande träskutor med tunga segel slingrar och kastar i den grova sjön. 
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   Då borde jag väl vara nöjd idag. Jo, jag är nöjd med att råslitet ombord på de gamla skutorna är ett minne 
blott.  Men vilka skickliga sjömän de måste ha varit. Att navigera i mörker, storm och dimma och känna igen 
varenda skär och varenda holme för att gå klar för alla dessa grynnor. 

KVINNORNA SKÖTTE JORDBRUKET 

Men något som ofta glöms bort är att därhemma fanns hustru och barn som skötte det lilla jordbruket. 
Ängarna ner till sjökanten betades av ett par tre kor och i lagården bökade grisen som fick de matrester som 
hade blivit över. 

   Vardagsarbetet därhemma har kommit i skymundan.  Männen tog de tyngsta sysslorna när de kom hem men 
det var oftast kvinnorna som slet med allt det som skulle skötas med djuren. Sjöängar och hagar hölls öppna 
med hjälp av slåtter och betesdjur. Korna kunde gå på bete långt bort och hinkarna med mjölken fick bäras 
hem på stigar och vägar. 

    Det skrivs och har skrivits ett otal böcker som handlar om skärgården.  

    Men då vill jag berätta att det faktiskt inte räcker med att läsa böcker, affischer och broschyrer och titta på 
vackra bilder för att vi ska få behålla en skärgård som anses som en av världens vackraste.  

    Här behövs fler bofast rejält folk som ser möjligheterna och som inser att det kan komma en framtid när det 
kan behövas egenproducerad mat och eget producerat kött. När annat av olika skäl inte finns längre på 
hyllorna i butiken.  

    Men både beslutsfattare och alla andra traskar på som förut och tror att ingenting kommer att förändras. Det 
enklaste är att blunda och hålla för öronen och tänka på att fylla den egna plånboken.  Då slipper man tänka på 
det som kan hända.  

ATTRAKTIV UTFLYKTSPLATS – SOMMARTID… 

Det är därför som skärgården i stort sett har förvandlats till en attraktiv utflyktsplats för nöjesbåtar som 
använder skärgårdens fjärdar, vikar och holmar som en tillgång under några korta sommarveckor. 

     För att inte tala om alla tjusiga fritidshus som finns och som byggs på attraktiva sjötomter. Hus som 
utnyttjas helger och sommartid – resten av tiden bor ägarna inne i staden där det är ljust och bekvämt. 

     Någon tanke att de ska ta ansvar för de gamla beteshagarna en bit upp i skogen finns inte. Där får det växa 
igen hur som helst och bli träsk, mörk granskog eller annat bortglömt.   

     Jo visst finns de, tack och lov, som inte ger upp och funderar på en mängd sätt att hålla skärgården levande. 
Det finns de som ser vad som håller på att ske och fortsätter med betesdjur eller skaffar nya och pluggar på för 
att ta igen kunskap om djurhållning.  

HAGARNA BLIR LJUSARE – IGEN 

Det ger snabbt och tacksamt resultat. Hagarna blir ljusare och blommor och fjärilar återvänder. Och de djur 
som slaktas har haft ett smakrikt och nyttigt bete och de smakar förträffligt. 

      För inte så länge sedan och idag också flyr många unga människor in till stan för att fly ensamheten och 
mörkret på öarna. De söker nya vänner och gemenskap – det har ungdomar alltid gjort. Inte bara ungdomar. 

     Vad man nu kan hoppas på är att unga människor ska bli fler härute så de inte behöver åka in till jobb och 
stress och tung trafik inne på fastlandet. Och finna nya vänner. Men bara att hoppas hjälper inte – det måste 
skapas förutsättningar för det också. Få människor att känna stolthet över att bo i skärgården.  

     Men kanske händelser i omvärlden gör att det blir ett självklart val.  

     Ja ja, vi får se hur det blir i morgon eller i övermorgon. Segelskutorna som användes i yrkestrafik tillhör 
gårdagen. Men öarna med sina hagar och sina möjligheter att producera livsmedel ligger kvar och tillhör 
framtiden. 

Text: Anita Bertilsson 

  



    

10 

NÅGRA BARNDOMSMINNEN… 
Vi hälsar Eva Helena välkommen som skribent. 
 

Ett ”Poem” om den lyckliga tiden som en gång var… 

Min by, min skärgårdsö hela somrarna i vackra Roslagen… 
Mormors stuga Skogshyddan i Kolsvik på Yxlan. 

Hela släkten bodde tillsammans i Mormors stuga, de festade o bråkade ganska ofta men kände ändå denna 
tillhörighet/identitet som alla människor behöver! Kände att vi alla ändå hörde till någonstans! 

Vaknar varje morgon med FÖRVÄNTAN! Lyssnar på tuppen som gal o hönornas lugnande skrockande. 

Klättrar upp i mitt gamla körsbärsträd o ser utsikten över hela byn o över 
Blidösundet, som glittrar av solen, ser skärgårdsbåtarna Blidösund o Storskär 
komma o tuta, ser alla springa ner till ångbåtsbryggan, nyfikna på alla som 
kommer, på alla paket o leveranserna till vår affär som en gång fanns där,  
t o m två i den lilla byn! 

Ligger på en filt vid den doftande, ljuslila syrenen och hör Bofinkens speciella 
"sånglåt" Om kvällen doftar Kaprifolen som växer vid verandan.. 

Vår tomt är på ett Tunnland som man sa då o den är fylld av gullvivor, blåklockor, 
blåsippor, violer o t o m vilda orkidéer "Adam o Eva".. 

Ibland ror jag ut med ekan o binder den vid "Pricken" mitt i sundet, metar aborre 
"på känn", frid känner jag, spännande då jag känner nappet! 

Det dunkande ljudet av gamla motorbåtar är lugnande.. 

Ibland i skymningen hörs Göken. Genast uppstår den urgamla frågan bland oss: "I vilket vädersträck gal han?"  
Är det en Dödergök, en Tröstergök el rent av en Bästergök?" 

Min bästis o jag sitter om lördagarna på mjölkpallen o lyssnar med spänning på ”Tio i Topp”. På kvällarna rattar 
vi in Radio Luxenburg. 

På lördagen är det dans på Hammerska ladan! Ibland åker vi båt till Spillersboda o dansar, allt är spännande! 

Ibland rodde vi över till Blidö/Stämmarsund och gick på Bio, träbänkar, mest spännande om det var 
"barnförbjudet" om man skulle komma in el inte. 

Min allra första kärlek fann jag också där, men det blev på distans o det räckte för mitt sinne då! Hjärtat klappade 
hårt om jag någon gång bara såg ”honom” på avstånd.. 

Lyssnar till dunkandet av mjölkmaskinen o rusar ner till mina älskade kossor i ladugården. Följer korna till o från 
ängsbetet morgon o kväll. Ser in i deras goda ögon o trycker mig intill deras varma kroppar. Trygghet! Kalvarna 
snuttar på mina fingrar. I min ladugård finns äv en Ardennerhäst, en tjur o ibland får. 

Och, min egen plats i skogen, där jag kunde sitta o fantisera om Älvorna som dansar över kärren och om Trollen 
som bor vid stubbarna..Spänningen då vi hittar svamp, mest Fårticka och Taggsvamp men även skogens guld, 
kantareller! Svamparna är så goda att steka i smör o äta! Vi plockar blåbär och lingon. Smultron växer vid 
vägrenarna. 

Ibland då det var månsken, smög vi ner till Båthuset vid vattnet o hoppade i, simmade i månstrimman.. 

Många konstnärer o udda människor bor i min By, de är spännande! Idag är allt borta, affärerna, konstnärerna, 
originalen, idag bor nästan bara rika i min By, ingenstans att få hyra ens? 

Men minnena, de vackra om en tid då förväntan o spänning o energi fanns i min själ kan ingen ta bort! Det var 
underbart att vakna på morgonen o känna förväntan o glädje o spänning kring vad dagen kunde ge! 

Detta var landet som inte längre är… 

Eva Åborg, ursprungsinnevånare i Kolsvik på Yxlan 
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Pappa Helmut och Heller 

LÄKK 
Lagerviks båtvarv – fyra 
generationer på Blidö 

När man kommer med färjan in mot 
Norrsund ser man till höger bryggor, en 
grön plåthall, en kran och alltid, när det 
är öppet vatten, många båtar. Där 
ligger Lagerviks båtvarv som har byggts 
upp av familjen Läkk – från ingenting 
till en stabil åretruntverksamhet.  
 
 
 
Varvets historia faktiskt börjar i Estland, där familjen Läkk bodde. Pappa Helmut var skutskeppare och seglade 
med last, ibland ända till Stockholm, på farleden genom Blidösundet. Föga anade han då att han senare skulle 
bygga upp ett varv där.  
 
När andra världskriget bröt ut flydde familjen Läkk som så många andra estlänningar. 1941 lyckades pappa och 
mamma med sina små barn Hellen och Heller ta sig till Helsingfors, där man fick stanna åtta veckor. Då öppnade 
sig en möjlighet att ta tåget till Torneå. En kall februaridag gick man sedan över isen på Torne älv till Haparanda.  
 
Helmut Läkk fick jobb, bland annat som trädgårdsmästare, och familjen 
flyttade några gånger, bodde på Ingarö och i Ekolsund. Men Helmuts 
längtan till havet var stark.  
 
1944 hittade makarna Läkk tomten vid Lagervik på Blidö, köpte den för 
12 000 kronor och bosatte sig i en stuga där. Familjen utökades med tre 
barn till. En son, Olev, som sorgligt nog drunknade vid 5 års ålder vid 
bryggan på Lagervik, samt flickorna Milvi och Laine. 
 
Äldste sonen Heller, som var sex år vid flykten till Sverige, växte upp på 
Blidö. Men han ville längre ut på haven. Som 15-åring lyckades han få 
hyra på en båt, trots att man egentligen skulle vara 16. Men han var envis, 
och fick plats. I tre år seglade Heller Läkk på de sju haven, var i Rio, 
Kapstaden och många andra kända storhamnar. Men sjömanslivet var 
tungt, han gick i land och fick jobb på Finnboda varv.  
 
På Finnbodas marketenteri jobbade då Karin, som kom från Herte 
utanför Bollnäs. Flickor från Hälsingland var populära på Finnboda, för 
de arbetade hårt och var ordentliga. Karin hade fått jobbet via en faster 
som var på ”markan”, och värvade i sin tur en väninna från Herte. Alla 
skojade med de unga hälsingeflickorna och sade att de säkert skulle hitta kärleken på varvet. ”Aldrig i livet”, sade 
Karin och hennes väninna, men de hade fel. Båda träffade sina män bland varvsarbetarna. Och Karin hamnade på 
Blidö, i ett landskap totalt olikt hennes hemtrakter.  
 
– 1 maj 1954 kom jag hit för första gången, berättar Karin Läkk. Och jag älskade Blidö direkt. Heller och jag 
förlovade oss 1955, sedan gjorde han lumpen ett år i flottan. När han var klar gifte vi oss våren 1957 i Bollnäs 
kyrka, och flyttade ut till Blidö samma vecka. 
 
Svärfar Helmut frågade det unga paret, innan de flyttade ut, om familjen inte skulle ta emot båtar för 
vinterförvaring och upprustning. Och så blev det. 
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Meeri och Karin? 

Heller på jobbet 

Karin bjöd ut sin farbror, som var svetsare, från Stockholm. Han fixade den 
första slipen 1956. Heller lärde sig svetsa, duktig på motorreparationer var han 
sedan tidigare. Helmut, som tidigare jobbat på Skarmsunds varv på Yxlan, var 
duktig på träarbeten.  
 Nu kunde man dra upp båtar på järnrör som rullade på slipen, men man hade 
inte plats för många i taget. Första vintern tog man upp sex båtar för förvaring. 
Inkomsterna räckte inte till, debiteringen var bara 6 kr/tim för service. Både 
Helmut och Heller Läkk jobbade extra på vägfärjorna. 
– Men det var inte populärt. De fick höra att: ”Ni kommer hit och tar våra 
jobb”. Det gjorde ont, säger Karin med en suck. Om några Blidöbor hade velat 
ha de jobben kunde de väl ha tagit dem?  
– Fast alla var inte så, det fanns de som välkomnade oss och tyckte att vi var 
det bästa som hänt på ön. Heller jobbade inte bara med båtar, han svetsade 
skopor till grävmaskiner, reparerade gräsklippare och mycket annat som ingen 
annan här på ön gjorde. 
 

Heller jobbade också en tid som maskinist på Kung Agne som 
gick i färjetrafik mellan Stockholm och Blidö. 
– Men det höll inte att ha dubbla jobb och försöka bygga upp 
varvsverksamhet, säger Karin. En dag sade jag till min man och 
min svärfar: ”Ska ni ha båtvarv får ni tänka till”.  
 
Och tänkte till gjorde far och son Läkk. 1960 byggdes den 
första verkstaden. Karin ryckte in och slipade båtdäck, med 
förstfödda dottern Carina i vagnen bredvid. Men med ökad 
verksamhet behövdes någon som hade hand om bokföringen. 
Karin tog en Hermodskurs i redovisning, och blev kombinerad 

kontorist och ekonomiansvarig. Det fortsatte hon med till 
pensionen.  

 
Nu byggde man också en ramp bredvid slipen, och 
varvsarbetet tog fart. 1972 löste Karin och Heller 
ut svärföräldrarna, och byggde samtidigt ut 
verkstaden så att man kunde ta in tre båtar i taget. 
Där inreddes också kontorslokal, dusch och kök. 
Man köpte en kran som kan ta tre ton, både 
kranen och verkstaden är i full gång än i dag. 
Några år tidigare, på 1960-talet, hade varvet också 
anställt de första arbetarna. 
– Som mest var vi åtta stycken, Heller, svärfar och 
jag plus fem anställda, berättar Karin Läkk. Vi har 
haft, och har fortfarande, så duktiga anställda som 
varit oss trogna i många år.  

 
Lagerviks båtvarv fick hand om servicen på sjöpolisens och kustbevakningens båtar, läkarbåten, polisbåten, 
brandbåten – och så fick man avtalet med Volvo Penta, som betydde väldigt mycket. 
– Med Volvo Penta blev det stort, minns Karin. Vi servar fortfarande Volvomotorer, och har ett stort lager 
reservdelar. Heller blev känd för att inte slänga gamla delar, och behövde någon en udda pryl, så nog fanns den i 
våra hyllor. 
– Två gånger har Lagerviks utsetts till Sveriges bästa varv av Volvo Penta, det var en stor ära för min man! 
 
Familjen Läkk växte under tiden, döttrarna Lena och Sussi hade fötts, och med tre flickor blev det svårt för Karin 
att hinna med allting. Så när yngsta flickan Sussi var tre år anställde familjen en barnflicka. Karin tog sina pärmar 
och satte sig på kontoret vägg i vägg med verkstaden. 
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– Men jag fortsatte att rycka in med andra arbetsuppgifter också ibland. Det var ju inte så många som hade bilar 
här på 1960 – 70-talen, men båtmotorerna skulle ju levereras till dem. Så jag stuvade in flickorna och några 
aktersnurror i vår bil och körde runt med motorerna till kunderna.  
 
På 1980-talet köpte Karin den första datorn, då var datorer dyra. 
– Den kostade 75 000 kronor, minns Karin, som fortfarande har ordning på siffrorna. Vilken hjälp det var! Och 
när jag några år senare fick ett modem av Volvo Penta och kunde sända beställningar på reservdelar direkt, ja då 
var det helt otroligt. Tänk att slippa sitta i telefon och räkna upp allt vi skulle ha. 
 
Verksamheten fortsatte att växa. 1982 byggde man den stora hallen för vinterförvaring av båtar på andra sidan 
Lagerviksvägen. Där finns plats för 60 båtar inomhus, och i år har man fullt i hallen och dessutom 60 båtar 
utomhus som man rustat, målat, skurat och plastat in. 
– Dom luktar fortfarande Ajax när vi tar av plasten på våren!, säger Karin med ett skratt.  
 
Heller och Karin arbetade och levde sida vid sida under alla år. Men det tunga arbetet slet hårt på Hellers rygg, 
och när makarna fyllde 60 år 1995 gick de i pension. Då hade de fem år tidigare frågat sina döttrar om de ville ta 
över, och så blev det.  
– Det var skönt att gå i pension, och vi kopplade verkligen av från arbetet. Hellers rygg var väldigt dålig de sista 
åren, han gick bort 2007. 
 
Alla tre döttrarna hade flyttat från Blidö, pluggat och utbildat sig i Stockholm, men hittat sina män på Blidö. När 
flickorna Läkk blev med barn flyttade de tillbaka till ön. Två av dem bor grannar med Karin på Lagerviksvägen, 
den tredje lite längre bort på Bromskärsvägen. Och två mågar, Erik Roxell och Christer Larson, arbetar på varvet.  
 
Plus två av Karins barnbarn, Joakim Roxell och Petter Larson. Totalt är det sex anställda i dag. 
– Det är så fantastiskt roligt att pojkarna är fjärde generationen som jobbar på varvet, säger Karin entusiastiskt.  
 
Varvet och båtarna har präglat hela familjens liv. Men hur är det, har familjen Läkk haft tid med någon egen båt? 
– Jodå, 1969 köpte vi vår första, en Ockelbobåt, den har vi fortfarande kvar. Men när flickorna växte började den 
kännas för liten, så tio år senare köpte vi en Oxelö 30. Den döpte vi till Aqvavit, och den har vi varit ute mycket 
med. Den ligger här nere vid bryggan, och nu har jag till och med små barnbarnsbarn som sitter i sina babysitters i 
båten och gungar med vågorna.  
 
Kanske blir det en femte generation Läkk som jobbar på Lagerviks båtvarv så småningom? 
 

Text: Ingrid Jacobsson 
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PALLE HAR GÅTT IGENOM BIRGERS ARKIV… 
Birger Ahlrén föddes i Stockholm 1916 och arbetade där till sin pension.  
De sista 30-tal åren bodde han hela året i Kolsvik på Yxlan.  
Känd av många som en gedigen släkt- och bygdeforskare.  

 

 

 

Hans intresse för bygdens, ja hela Roslagens historia var enormt, och han delade gärna med sig av sina 
gedigna kunskaper. Många års studier och nedteckningar har resulterat i ett stort arkiv. Dryga 70-talet A4-
pärmar fulla av handskrivna noteringar från diverse böcker, domböcker, tingsprotokoll, avskrifter av Blidös 
kyrkoböcker, släkttavlor och släktutredningar.  

Bara för att få ett prov på vad man kan finna i det digra materialet; när jag slog på måfå i en pärm stötte jag på 
namnet Caspar Eveler. 

 

Birger skriver: 

  

 

Arkivet med all dess kunskap är räddat åt eftervärlden. Det förvaltas nu gemensamt av Yxlö byalag och Blidö 
sockens hembygdsförening, och arbetet pågår med att få en överblick över materialet. Från att ha legat utan 
ordning i flyttkartonger har det nu placerats i olika avdelningar, som jag kan tänka mig att Birger skulle ha 
accepterat det. Uppställt överskådligt som gör det lättillgängligt. Birger har själv gjort det lättare för oss 
genom att i pärmarna ha prydliga innehållsförteckningar.    
  

I Blidö kyrkas korgång ligger en gravsten med följande 

inskription: ”CASPAR DANIEL EVELER f. 1703, död i Furusund 

17__   , varest han tjänat sedan 1732, ärlig, villig, trogen”   

Av många fötter har dödsåret på stenen nötts bort. Sålunda har 

bl. a. Ester Grönblad i sin bok om Furusund ej haft tillgång till 

Evelers dödsår. Det var därför en glad överraskning när jag vid 

sökandet efter ett mål i Domboksprotokollen för1762 helt plötsligt 

fann Evelers testamente samt senare arvingars bevakning av 

detsamma. Det framgick att Caspar Eveler dog 24 april 1762. 
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BYVANDRING 2013 I VAGNSUNDA 
Årets byvandring skedde söndagen den 4 augusti. Vädret visade sig från sin allra bästa sida 
med strålande solsken och ca 25 grader i luften. 

Vagnsunda, denna i vårt tycke vackraste skärgårdsbyn ligger där landsvägen på Yxlan slutar. Här finns idag 
47 bofasta varav 5 barn, 21 mellan 17-64 år och 21 över 65 år. Detta kan jämföras med att det i 
husförhörslängd från 1856-1860 fanns 79 st. bofasta. 

På skifteskartan från 1858 heter byn Wangsunda, efter de gamla orden vang eller vång som betyder gärde eller 
våt äng. Senare har kartografer ändrat till Vagnsunda, troligen för att de trodde att det var en felstavning. 

Vandringen startade vid rondellen dit folk kom till fots, cyklade eller med bil och vi kunde räkna in 55 
personer. De flesta från andra byar på Yxlan. Efter att vi hälsat var och en välkommen, berättade vi om de två 
fastigheterna väster om rondellen. Här låg byns första handelsbod som startades 1907 av Johan Petter Jansson 
som tillsammans med sonen Sven drev handelsboden fram till 1936. Rörelsen överläts därefter till Alf Jansson 
1937. ”Affe” som kom från Oxhalsö köpte grannfastigheten 1941 och drev affären i Vagnsunda mellan åren 
1941-1975 i det stora vita huset. Här vid rondellen låg även den gamla bybrunnen. 

Vi startade vandringen norrut på landsvägen och njöt av den vackra Österviken, kallas även Vagnsundaviken 
eller kort och gott för Byviken. Första stoppet gjordes vid Skolvägen och vi berättade om skolans framväxt i 
byn. Det var först 1929 som Vagnsunda fick ett riktigt skolhus. En tomt här vid Lillskogbacken hade inköpts 
för 400 kronor och till byggherre utsågs Erik W Svensson från Stämmarsund eftersom hans anbud på 13 750 
kronor var det lägsta. 

Skolstarten och invigningen skedde höstterminen 1929. Skolan klassades som en B3 skola vilket innebar att 
intagning skedde vartannat år och att alla undervisades i samma sal på olika nivåer av samma lärare i alla 
ämnen. I början av 1950-talet fanns ca 10 elever på skolan. Skolan i Vagnsunda lades ner 1955. De 
kvarvarande Vagnsundabarnen flyttades till Köpmansholms gamla skola innan den nya centralskolan i 
Köpmanholm invigdes 9 januari 1956. Skolepoken i Vagnsunda som startat i mitten på 1800-talet med 
undervisning i olika hem var därmed till ända. Skolhuset såldes 1960 och är sedan dess fritidsbostad. 

Vandringen fortsatte mot Knatenvägen fram till Rosliden. Fram till slutet av 1800 talet fanns ett Båtsmanstorp 
här. Det löd under Vagnsunda med i mantal satt jord, namnet var Vagnsunda Ed. Det är bristfällig information 
om torpets öde, men framtida forskning kan förhoppningsvis ge svar. När en spekulant med storslagna planer 
visade på hur han ville utveckla markområdet, gick alla drygt 25 markägare med på att sälja. Avtalet skrevs 
under 22 oktober 1908. Köpare var skofabrikör Wetterström och hans hustru Rosalie, som gav området 
namnet Rosliden. Byggandet startade med ett stort boningshus, stenkaj utmed hela stranden och en stor 
brygga. Han anställde många i byn för att göra marken odlingsbar, bygga växthus och göra 
bevattningsanläggning. Från den stora bryggan fraktade ångbåten mängder av grönsaker till Stockholm. Detta 
pågick en bit in på 1940 talet. Till exempel odlades här äpplen, päron, plommon, tomater, gurka, kål, hallon, 
vinbär och även sparris och champinjoner. Omkring 1950 såldes fastigheten till Enskede kommun och 
sedermera till Stockholms stad, då som barnkoloni. Kolonierna blev en alltför kostsam verksamhet och de 
flesta kolonier såldes, så även Rosliden. Omkring 2008 blev fastigheten privatägd och det stora huset revs och 
är nu ersatt av ett nybyggt. 
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Vi vandrade vidare utefter stranden ”söderslingan” till Vagnsunda södra brygga, där Bertil berättade om de 
olika byggtyper vi haft och bryggans betydelse innan vi fick färjeförbindelse samt lite om 
Stockholmseskaderns förläggning i Vamban 1914. 

Södra bryggan byggdes av byborna på 1870 talet. Den var timrad enligt traditionen med rak ytterdel. Trafiken 
ökade undan för undan och kaptenerna önskade därför att bryggan skulle vara vinklad. En bit in på 1890 talet 
blev det arbetet gjort. När 1:a världskriget bröt ut 1914 förlades ca 50 krigsfartyg hit mellan Vagnsunda och 
Alsvassen. Den här bryggan användes då som omlastningsstation för mängder av gods. Militären förstärkte då 
bryggan, så att den skulle klara de stora påfrestningarna. I slutet på 1930 talet hade timret börjat ruttna. 1939 
efter många möten och delade åsikter, beslöt byalaget att bryggan skulle göras av betong. Efter 40 år hade den 
vittrat sönder så mycket att det var dags igen att planera en ny. Denna gång 1982 var det en konstruktion av 
stålkorgar innehållande stenar som kista och däröver betong. Detta var den största floppen i bryggans historia. 
Efter några år började stålkorgarna spricka av isens krafter och klent materiel. 1992 byggdes nuvarande 
brygga och vår förhoppning är att den skall stå pall i många år. 

Ytterligare en brygga finns i norra delen av Vagnsunda. Den byggdes av timmer i början av 1900 talet. 1944 
ersattes den av en vinklad stor betongbrygga, vilande på en under vattnet liggande timmerbädd (som den i 
Stämmarsund). I en nordlig storm på 1990 talet slets några av de bärande stockarna loss. Sedan dess är 
bryggan avstängd för trafik och förbjudet att gå ut på fast det ser inbjudande ut. Stämmarsunds brygga rasade 
ju för några år sedan. Tur att ingen skadades. 

Bertil berättade vidare om flottans stationering här, totalt ca 50 fartyg med stora besättningar. Om Stockholm 
anfölls gällde det att inte fartygen skulle bli fastlåsta i för trånga vatten. Stationeringen här gav arbete för 
många bybor. Man sålde förnödenheter av olika slag, tog hand om sopor och tvätt. Några öppnade ett kafé 
centralt i byn. Vid några tillfällen serverade min farmor med hjälp av döttrarna, mat till officerarna i 
finrummet som man kallade salen. Vid Knaten ordnade militären en fältbiograf och uppe i skogsområdet 
byggdes en dansbana. För även i oroliga tider behövdes någon form av avkoppling.  Några exempel på 
stationerade fartygen var: pansarfartygen Oscar II och Dristigheten, pansarkryssaren Fylgia, torpedkryssarna 
Örnen och Plisander, jagarna Hugin och Sigurd, minfartyget Claes Fleming, lasarettsfartyget Verdandi och ett 
stort antal torpedbåtar. 

Vi fortsatte vandringen och kom fram till Missionshuset. Den frireligiösa rörelsen kom till Blidö på 1860 talet. 
Vid ett möte i Yxlö sommaren 1878 bildades friförsamlingen Eklesia som sedan anslöt sig till Svenska 
missionsförbundet. Namnbyte till Blidö friförsamling skedde 1899 och Blidö missionsförsamling 1947. 
Rörelsen fick snabb spridning i Blidö socken och redan 1884 var ca 250 personer anslutna (utav 1504 
personer). Saknades bönhus träffades man i hemmen. Vagnsunda nåddes tidigt av väckelsen och här samlades 
man hos Anders Petter Söderman. Efter hans död övertog sonen Johan Erik och hans hustru Selma gården och 
ansvaret för kretsen. 1917-1919 byggdes missionshuset på Södermans mark. Här hölls förutom bönemöten 
också söndagsskola, skördefester, auktioner till missioner och även en juniorförening bildades för de lite äldre 
ungdomarna. Historier berättar att Vagnsunda var så religiöst att ungdomar fick bege sig till Skälbottna för att 
dansa och roa sig. Vagnsunda missionshus såldes 1969 och är nu förvandlat till fritidsbostad. 

Vid vägskälet till Starrbäck stannar vi till och ser en bit av Byviken, Bengts ladugård och ett par betande 
tjurar. Fortsätter Starrbäcksvägen och stannar till vid Kärleksstigen där Bertil berättar om den andra 
trädgårdsanläggningen i Vagnsunda, som låg vid Starrbäck. Werner och Maria Johansson byggde sitt 
boningshus 1913. Werner hade varit med och iordningställt trädgårdsanläggningen på Rosliden. Kanske det 
hade inspirerat honom att vilja ha en egen sådan. Han byggde växthus, gjorde marken odlingsbar och byggde 
en 20 kubikmeter stor bevattningsanläggning som fylldes med hjälp av en bensindriven pump från ett kärr i 
närheten och med självtryck till odlingarna. Där odlades i stort sett samma saker som på Rosliden. Werner 
levererade till affärerna på Yxlan och Blidö och åkte runt med sin båt och sålde direkt på öarna, som saknade 
affär. Den verksamheten bedrevs till slutet av 40-talet. Familjen Johansson bytte vid denna tidpunkt efternamn 
till Jidstrand. 

Efter en promenad på Kärleksstigen kommer vi fram till Grundet eller Sjöbodarna, som det också kallas. Här 
vid Västerfladen är hänförande vackert. På 1300 talet då vattenståndet var betydligt högre än i dag (ca 3 m) 
bestod byn av 3 delar. Det var sund härifrån Västerfladen till Österviken och från Västerfladen till Vamban. 
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Vid Grundet ordnas det flera 
gemensamma aktiviteter. 
Midsommarfirandet anordnar 
samfällighetsföreningen då det kan 
vara upp till 400 besökande. Södra 
Yxlans Intresseförening (Vagnsunda 
– Alsvassen) för trivsel och 
gemenskap anordnar här 
Valborgsmässobrasa, gökotta i maj, 
roddtävling med efterföljande 
grillning vid månadsskiftet 

juli/augusti och kräftskiva i slutet av augusti. Dessutom en utflykt till någon annan ö lördagen före 
midsommar. Årsmöte hålls i november på Yxlö bygdegård och avslutas med en festmiddag. 

Vi vandrar vidare mot byn igen nu västerifrån och passerar Bengts kossor, hälsar på Wijkanders får och ser 
platsen där det nya fårhuset planeras. Vandringen fortsätter utmed välslagna ängar mot Stornäset förbi 
Mörtviken. 

Här berättar Bertil att hans farfar Jan-Erik Jansson (född 1851) och hans äldste son Gottfrid (Margaretas 
morfar) köpte marken omkring 1900. Jan-Erik hade tidigare ett markhyresavtal på Östra Lagnö Ö. Avtalet 
närmade sig sitt slut och han vill ha något eget att bygga vidare på och då återvände han till Vagnsunda. 
Redan på Östra Lagnö byggde han minst 3 skutor, JOEL, MIA, BELLA. Han kölsträckte dessutom flera 
skutbyggen på öarna ute i yttre skärgården framför allt på Rödlöga. På Svartlöga byggde han VÄNNEN 1886. 

Här i Vagnsunda byggde han först MARTINA sedan MARIA sjösatt 1904, därefter SVANHILD sjösatt 1908. 
Den sist byggda av alla segelskutor i Roslagen blev GRETA LINNEA som sjösattes 1921. Längd 18,34 m, 
bredd 6,75m. Djupgående med last 2,0 m, dödvikt 57 ton, segelyta 300 m2. Högsta fart med segel under de 
gynnsammaste vindarna uppmättes till 14 knop. Skutan kunde lasta ca 40 famnar nyhuggen ved och närmare 
50 famnar torr ved. Greta Linnea avriggades efter 3 år. 

Sönerna Gottfrid och John tog ett stort ansvar för bygget därför att Jan-Erik hade fått ett slag i huvudet av en 
bom under segling. Bröderna hade skutan tillsammans. Efter några år ville Gottfrid ägna mer tid åt gården här 
hemma och John tog då över skutan. Han bytte ut den klena motorn som satts in 1923. Det blev en Drott på 28 
Hkr från Pythagoras i Norrtälje. Farten blev ca 6 knop. GRETA LINNEA blev känd i vida kretsar därför att en 
modellentusiast vid namn Erik Hansson, hyresgäst här, gjorde en skalenlig modell 1932. Modellen finns på 
Sjöhistoriska museet i Stockholm. Det är efter denna modell Einar Thelander gjorde ritningarna till den 
nytillverkade SOFIA LINNEA, som ibland syns seglande i skärgården med glada passagerare. SOFIA 
LINNEA byggdes i Roslagskulla av båtbyggaren Börje Andersson och hans hustru Biggan. Skutan sjösattes i 
juli 1988. Hans Eklund, författare och konsthistoriker mm har utgivit en bok som heter GRETA LINNEA, 
Roslagens sista skutbygge och en annan bok som heter ROSLAGENS SKUTOR och beskriver där utförligt 
hur arbetet bedrevs. 

Vandringen avslutades vid Stornäset där deltagarna bjöds på 
kaffe, hembakade smörgåsar samt nygräddade sockerkakor. 
Stort tack till Inga-Maj som ordnat med förtäringen. 

Den som vill veta mer om Vagnsunda rekommenderas läsa 
boken ”Vagnsunda – skärgårdsbyn vid vägens slut” som finns 
på Norrtälje stadsbibliotek.  

 
Ordförande Anders Sundberg och våra ciceroner 
Margareta Sandahl och Bertil Jansson 
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Samtal med Gösta och Kerstin Roxell i början av 2012 
Göte, som ska sköta tekniken, och jag som ska samtala med makarna Roxell, möts i deras hem en tidig vårdag 2012. 
Göte står för en videoinspelning och jag ska prata först med Gösta, sedan med Kerstin om minnen och historia, både 
det gemensamma och det enskilda. Vi sätter oss i en vacker vit träsoffa i vardagsrummet. En pendyl slår i bakgrunden, 
stämningen är präglad av det som skapats under många år i ett hem som med dagens mått har långtgående rötter 
tillbaka i tiden. 

Referaten från samtalen är skrivna utifrån det sagda ordet. Det är ett försök att fånga Göstas och Kerstins 
personligheter som vi lärt känna dem.  

Vi som har förmånen att känna Gösta och Kerstin och fått vistas både i deras hem i Oxhalsö och ute på Ängskär, 
känner en ödmjukhet inför alla berättelser vi fått ta del av.  Det känns som det aldrig sinar och mycket mer finns att 
berätta. Så detta kan bara bli ett litet axplock. Jag tänker att vi som nu lyssnar till dessa berättelser är nog till största 
delen i en ålder när vi kan relatera till den tidsanda som Kerstin och Gösta beskriver. Ingen telefon! Och morse och 
signalflaggor. Och krigsrisk och ingen övertid. Och inga avtalsenliga löner. En del av oss kan möjligen begripa vad det 
handlar om, för andra generationer kan det låta som ett mysterium. Just därför är det med tacksamhet som vi fått ta del 
av Kerstins och Göstas berättelser. Det finns en förhoppning om att de ska få leva vidare. 

Köpmanholm i januari 2014 - Maud Nevrell 

 

 
Gösta, Blidös starka profil genom åren 

Gösta föddes 16 november 1927 i Söderäng och ett par år senare flyttade 
familjen Roxell till Österäng. Idag ligger Kerstins och Göstas hem ca 150 
meter från föräldrahemmet. En gång var det glest mellan husen men 
bofasta grannar fanns både i öster och väster. Några av de husen finns 
fortfarande kvar men är delvis ombyggda. Närmaste grannen hette 
Harald och var spelman och honom har jag mycket minnen ifrån, säger 
Gösta. Han kallades Österängsharald och var ofta anlitad till spelningar 
vid fester och sammankomster.  

En sockerbagare Roxell 

Mamma Märta var född Sjöblom, pappa hette Albert och i familjen fanns 
Göstas syster, tre år äldre. Märta medförde också en son i äktenskapet 
som var född 1914. Namnet Roxell härstammar från en bagare i 
Stockholm som föddes 1729 och hade en bageributik på Regeringsgatan. 
Bageriet låg i närheten av Gustav Adolfs torg och Operan, där det idag 
ligger en galleria. "Det där är borta idag" säger Gösta, "men vi var där 
och tittade när det fortfarande fanns kvar och då hette det Bergs 
konditori. I porten fanns en portal med en plåt och där stod det som första 

namn Anders Roxell och årtal. Han kallades för sockerbagaren och fick leverera bröd till Kungens slott. Det 
fick han fastän han inte var adlad. Hans bageri låg ju ganska nära slottet, det var ju bara bron över. Han var 
lite märkvärdig, gubben", säger Gösta. Den här första Anders dog i slutet av 1700-taket och efterlämnade flera 
söner.  

 En av sockerbagarens söner var rusthållare och köpte Västra Lagnö i slutet av 1700-talet och flyttade dit. 
"Han hette Karl Fredrik, alla hette Karl, det skulle man heta då, det var väl lite monarki i det där Karlnamnet", 
säger Gösta. "Jag heter också Karl, min pappa Albert hette Karl och en av våra söner heter Karl. Hette pappan 
Karl fick ju sonen ofta heta Karlsson och så blev det även här. Vi hade släktingar på Svartlöga som fortsatte 
att heta Karlsson men många tog tillbaka sitt ursprungliga namn. En vet jag nere på Ladholmen vid Nämndö, 
han hette Karlsson, Henry Karlsson, men tog tillbaka namnet Roxell." 
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Från Västra Lagnö kom släkten Roxell till Vagnsunda och Brokholmen på södra Yxlan och fick jobb som 
drängar och litet av varje. I Alsvik fanns stora gårdar och där behövdes det folk. Det här hände sig i början på 
1800-talet. "Min farfar hamnade på Alsvik som dräng och sedan gifte han sig med min farmor som hette Anna 
Anderdotter, hon var barnhusbarn som kom hit från Stockholm. Det var ganska vanligt på den tiden. Barn som 
inte hade föräldrar planterade man ut på det sättet." Farfar och hans Anna fick först Elsa 1890 och sedan kom 
Göstas pappa 1892.  Farfar Robert fick en hjärntumör och blev efter en tid blind och dog 1894.  Farmor Anna 
fick ensamt ansvar för barnen och fick arbeta hårt för levebrödet. Hon tvättade åt andra och band skötar. Garn 
och material tillhandahölls och som arvode fick hon 50 öre för en famn, alltså 180 cm på längden på sköten 
som var 5, 6 meter djup. "Utöver det hade man självhushåll", säger Gösta, "man kunde inte hålla kor men alla 
hjälptes åt, man byggde åt varandra och utväxlade tjänster av olika slag och såg till att folk överlevde". 

"Han med Helmi" 

Familjen kom till Blidö omkring 1880, alltså medan farfar Robert ännu levde. Sonen Albert, Göstas far, kom 
tidigt att träffa Märta Sjöblom, dotter till Calle Sjöblom, "han med Helmi". De bodde nära varandra, lekte 
tidigt ihop och blev varandras följeslagare. Göstas mamma ägnade all sin tid åt familjens skötsel och inte 
minst att ta hand om all den fisk som drogs upp ur havet. Utan tillgång till dagens frysteknik, använde man 
saltning för att hålla fisken fräsch. Gädda ansågs dock som lite för fin för att saltas. I stället hölls gäddor i en 
sump så att man kunde ta upp det man vill ha efter hand. En del kunde man sälja. "Vi hade en granne som for 
in till Östermalmstorg och sålde fisk till östermalmstanterna. Han sålde simpa också, det betraktades som en 
finess då, inte alls som det är idag."  

Pappa Albert började redan som ung att segla med piggar. Albert och hans svåger köpte tillsammans en pigge 
som hette Svea.  Nästa pigge, Berta, hade Albert tillsammans med Emil Sjöblom. Den införskaffades runt 
1920 och den seglade man med och då kallades piggarna för jakter.  Det var snabbseglande båtar och man 
visste hur man seglade. Men tiden började kräva andra verktyg än segel och 1923 tog sig snabbseglarna på 
spark genom sunden vid Rådmansö och Frötuna och uppför Norrtäljeviken. Man anlände till Pytagoras och 
där köpte man en motor som monterades på Berta samma år. Fakturan för den motorn finns fortfarande kvar i 
ett museum i Pytagoras. "Jag vet det" säger Gösta, "Anders Djerv som håller på med sån forskning talade om 
att han sett namnen på min pappa och Emil Sjöblom och att de köpte en motor och betalade. Sen kom motorn 
ut till Blidö i delar, tung var den, balanshjulen vägde nog en två, trehundra kilo så man måste plocka isär hela 
maskineriet och sen skulle det lyftas ombord i en pigge som stod på land och monteras in där. Min farsa 
gillade aldrig motorer, det var skitigt och det rök så 1924 sålde han sin halva och köpte en egen pigge som 
hette Vanadis. I den fanns ingen motor så den seglade fortfarande." Det gjorde Vanadis till 1927 då även den 
blev motorbestyckad. "Det är den jag kommer ihåg här" säger Gösta, "han hade den till 1943 men då var den 
avriggad. Jag kommer ju ihåg alla de här piggarna, dom låg för vintern på holmen här utanför, där stod det tre 
piggar varje vinter, uppdragna på tvären. Det var Vanadis och så var det Helmi och så var det min farbrors, 
den piggen hette Edit. Alla tre stod där uppdragna, drog upp gjorde man varje år, kanske inte på slutet, på 40-
talet, för då hade man lessnat på det där, det var ingenting man ville hålla på med och så hade det varit krig 
och det innebar att tekniken gick framåt. Det fanns ju lastbilar. Då blev piggarna alldeles för små." 

Från skolan till sjön 

1942 mönstrade Gösta på Helmi, 41 hade han slutat skolan. "Jag gick i Oxhalsö högre allmänna 
läroverk, man gick fem klasser, från trean till sjuan i en sal med en lärare. Vi var färdiga på våren 41 och 
på sommaren var det fortsättningsskola i Blidögård, det var bokföring och lite matematik och så gick vi 
samtidigt och läste för prästen. Prästen hette Arne Pihlström, trevlig kille. Jag döptes förresten precis 
innan vi skulle konfirmeras för jag var inte döpt. Vi var lite hedningar här på dom här utkanterna. 
Varken min syrra eller jag var döpta. Hon döptes i kyrkan och jag döptes här ute vid Bromskär, det 
kallas för Kaptensudden. Det var en släkting till Ture Nerman, en kusin, som ägde det där längst ut, han 
var kapten i flottan och vi umgicks mycket och Ture och Nora Nerman bodde ju också här en bit ifrån 
men inte permanent. Folke Nerman hade ett barnbarn som också skulle döpas, hon hette Monika och då 
gjorde man det samtidigt så prästen kom dit och alla samlades, Ture Nerman och Nora och mina 
föräldrar och syskon, alla stod ner mot Svartlögafjärden på en trappa. Dom hade varit nere och hämtat 
vatten i Svartlögafjärden och så hällde dom på oss. Vi var tretton, fjorton år båda två. Sen var jag klar, 
tänkte jag, nu blir det inget mer." 
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"Öborna, ett folk för sig" 

Gösta tänker tillbaka på skoltiden och konstaterar att det har gått 
bra för alla och att det nog var som det var mest i skolan. 
Läraren var sträng ibland, busstrecken kom och gick, 
skolresorna gick till Stockholm och öborna var ett folk för sig. 
Man kunde bara ta sig någon vart med båt och det präglade 
folket här ute. "Här fanns en äng här nere på Fällgate, man går 
ifrån skolan snett ner mot Norrfjärd mot vattnet på nordostsidan 
och det kallade man för Antas Tildas Teresiaslätten, det var en 
väldigt vacker slätt där, fin mark, inget buskage för det var kor 
överallt som tog hand om sly och buskar. Alla marker var öppna 
och renhuggna. Sen slog man gräset och dom här små skotten 
som kom upp, det var noga med det och det som man inte slog 
bort betade korna bort.  Och det det ena sortens djur inte åt, det 
åt den andra. Så det enda det var därnere var lite koskit. Där 
hölls vi och hade övningar med bollspel och annat, fast 
brännboll spelade vi mest i skolan. När man blev lite starkare i 
armarna stod man ända nere mot vägen och slog över taket på 
bönhuset. Då vart det problem för dom som skulle springa runt." 

Och kriget pågick 

 "Vid den här tiden hade min morbror tagit över morfars pigge, 
och frågade om jag ville segla med honom på sommaren 1942 

och det är klart jag gjorde det, det var ju spännande. Det var krig då, dåligt med käk, vi var sällan 
hemma. Vi kom ingen vart, fick bränsle bara att köra mellan de där platserna som vi skulle leverera 
material till.  Vi kom hem en gång från april nästan fram till jul. En enda vända fick vi köra hem med 
piggen men sen åkte vi med Waxholmsbåtar och alla möjliga . Vi hade en fiskare i Waxholm som körde 
ut oss till Blidösund för hon fick inte lägga till i Waxholm. Vi bordade Blidösund och tjoade och 
tjimmade så man öppnade portarna och vi kom ombord. Då byggdes det försvarsanläggningar utmed 
farlederna här, Furusundsleden och Sandhamnsleden. Det var en firma som arbetade åt militären och vi 
var anställda av den här firman.  Dom sprängde i bergen utmed farlederna och vi fraktade material men 
det var ett elände på en sån där gammal pigg. Vi var två men vi hade hjälp med lyft och så. Iland kom 
all skit. Vi gick med motor. Jag tror att Helmi mastades i slutet av tjugotalet. Vi höll bara på ett år.  Men 
kriget minns jag. 1940 seglade vi, min pappa och Einar, min morbror, nere i Arkösund i dom farlederna. 
Då minns jag också att vi såg trupptransporterna som kom uppifrån Norge och Luleå och sen tillbaka. 
Dom vinkade till oss där nere, det tyckte vi var spännande." 

Gösta gjorde militärtjänsten och före det var han ute och seglade med lotsångaren 1943. "Vi gick 
mycket på Gotland, Gotska Sandön. Då fick vi krigsrisk när vi kom tre distansminuter utanför svenska 
skären. Det var extra betalt. Då gällde det att köra så det kanske tog en timme extra till Gotland.  Då fick 
man ju lite till betalt för det skrevs ju in i loggboken. Vi hade svenska flaggor uppspända på båtdäck, 
översta däcket, som man spände ut så att flyget skulle se att vi var svenskar. Vi målade svenska flaggor 
på sidorna på båten, Vega hette hon. Jag var 16 på hösten och fungerade som vikare. Fick jobbet genom 
en sommargäst som vi hade här. Det var spännande resor. Den udden där huvudfyren står på Gotska 
Sandön på nordvästsidan, den var klädd med små vrak från Estland, mycket därifrån, dom bara körde 
rätt på fyren och rätt upp på land. Det var ju alltid sjö runt en så där kobbe, det går baksjö även om det är 
lä så dom körde på huvudfyren på nätterna när dom rymde från Estland och Dagö och öarna där och 
körde rätt upp på land. Sen kunde dom bara gå ut, dom var ju på svensk mark och där blev dom 
hämtade. Jag var bara där ett år men ville fortsätta men mamma vägrade skriva på." 

Postverket nästa 

I stället för fortsatt tjänstgöring på krigiska vatten fick Gösta jobb på postverket. Personalchefen i 
postverket bodde på ön och han ordnade jobb åt alla ungdomar på ön så även åt Gösta. "Vad ska jag där 
och göra?" tänkte Gösta. "Jag hade ju varit i stan när jag var på Vega så man kunde ju det där. Men ok 
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då, sen var jag där till mars 45, sen stod jag inte ut längre. Så jag ringde till morsan och sa att nu säger 
jag upp mig och kommer hem. Det är klart du ska göra det, sa hon, vad annat skulle hon säga? Sen åkte 
jag hem och fick jobb direkt. 47, 48 gjorde jag lumpen i flottan på sjömätare. Då låg vi i Västervik och 
Harstena."  

Båtman i 30 år 

Gösta började som båtman 53 och då hade Kerstin kommit till ön. Familjen Ottosson hyrde bara någon 
kilometer från Göstas hem. "Hon ser inte så tokig ut idag heller men du skulle sett henne då" säger 
Gösta. "Det var väl inte bara jag som föll för henne men det blev hon och jag. Gifte oss i Enskede 54 där 
Kerstins föräldrar hade en villa. Det var kalas hemma på Tyresövägen och sedan åkte vi till Strand och 
firade bröllopsnatt och dagen efter åkte vi båt hit ut. Jag jobbade då i Sjöfartsverket, kanske hette det 
fortfarande Lotsverket. Då köpte jag motorcykel för att kunna komma hem. Det hade precis blivit 
vägbank till Furusund och sen hade man en motorbåt som alltid fanns där, det kom alltid någon och man 
kastade upp cykeln. Strax före jul 54 började jag jobba på Lotstationen här ute och var kvar där i precis 
30 år som båtman. Man sköter om lotsbeställningar och har vakt i vaktrummet och där ska man kolla 
alla båtar som går förbi. Det fanns ju ingen radio på den tiden, det fanns inga telefoner som man kunde 
ringa med mellan båtar. Det var morsering eller signalflaggor vi använde. Fartygen satte upp sina 
signaler med begäran om lots och då fick vi köra ut lotsen. Fartygen från Stockholm som hade lots 
kände man till för man hade kontakt hela tiden med lotskontoret i Stockholm. Vi hade tre, fyratusen 
lotsar per år och då var det ändå stängt vissa vintrar när det var stopp i Norrland." 

Det var incidenter 

"Under de här trettio åren finns det mycket minnen men kanske inte så mycket att berätta. Det hände 
saker med maskiner till exempel. Jag hade gått ut med en träbåt på en åtta, nio meter med en råoljemotor 
i. Egentligen var den inte gjord för att gå i isen och det var väldigt mycket is på strömmen mellan 
Köpmanholm och Furusund och när jag låg långs med sidan precis när den ena lotsen hade gått upp och 
den andra hade gått ombord så small det till. Motorn hade gått varm för det blev bara is i kylvattnet och 
då sprack topplocket. Och där låg vi i issörjan och de andra märkte oss inte. Kallt som tusan. Men vi 
hade mycket tågvirke ombord och inte långt till land och jag knöt en ankarlina och kröp iland, is var det 
ju närmare land, mörkt var det, kolvart i Köpmanholm. Det vickade och for och frös fort och jag hade 
lotsen med mig, Kalle Stark, han var från Sandhamn men jobbade i Stockholm. Tampen satt fast iland 
så jag kunde hala mig ut till honom, han kom ner och så drog vi oss tillbaks igen. Sen tände vi en 
ficklampa på styrhyttstaket så att den visade norrut för där kom ju finnbåtarna på morgonen vid fyra, 
fem så att de skulle se vad det var. Vi hade ingenting att meddela oss med. Massor med såna här grejer 
hände. Men det var bra med arbetstiderna och bättre med när det blev Sjöfartsverket." 

Öragubben och Ängskär 

Under denna tid växte familjen Roxell och tre pojkar föddes tätt. "Vi tyckte det var lika bra när vi ändå 
var igång.  Vi hade också Ängskär och det hängde ihop med att min morfars far som byggde ute på 
Granö öra och ägde halva Granöran, han gifte sig med en flicka från 
Själbottna. Han var född 1830 och 1860 föddes min morfar. Den här 
gubben kallades för Öragubben, han hette Jan Petter Sjöblom. Han 
fiskade mycket på Gillöga som var kronofiske. Möjaborna hade köpt 
Gillöga från kronan 1855. Gubben fick hålla på och fiska därute och 
fick betala lite till möjaborna. Han hade byggt en bod på Lillskäret och 
det står beskrivet i boken Gillöga som Sven Bartel och Roland 
Svensson gav ut på fyrtitalet. Där står om gubben och bod och 
alltihopa. Grundet finns kvar än idag.  Han var mycket där och fiskade 
och levererade fisk så långt upp som till Örsundsbro. Men så tyckte 
han väl att han fick betala lite för mycket i arrende så då blev han sur 
och tyckte att han skulle ha ett eget ställe så då köpte han en del i 
Ängskär. Det var innan det var delat. Ängskär var hemmansdel då och 
tillhörde Kudoxa som var lotshemman och skulle hålla en lots ute på 
Svenska Högarna.  Det är den delen som vi har nu."  

Gösta och Kerstin, Agadir, 1977 
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Kerstin Roxell, stockholmsflickan som blir skärgårdsböna 

Kerstin kom till Blidö som sommarboende när hon var åtta år. "Som en sån där 
tokig stockholmare, som man sa. Jag, mina föräldrar, mina syskon, mostrar, 
morbröder, alla vi kom till Karl Oskar Anderssons föräldrar, till stugan där. Jag 
gillade Blidö från första stund. Det var hela situationen, jag tyckte om att hjälpa 
till och Karl Oskars mamma behövde arbetsamt folk och jag lärde mig bland 
annat mjölka. Jag var inte gammal när jag och deras dotter, som var två år 
yngre, skötte mjölkningen på sommartid. Mamma brukade säga när vi flyttade 
hem på höstarna att då var jag inte riktigt normal. Sen ville jag ut så fort det var 
lov men det var inte så mycket lov då, 1937, 38. Men sen kom kokslovet när 
alla skolor stängdes, Det var under kriget och dom skulle spara ved och inte 
värma upp alla skolor och då fick barnen lov. Det var en vecka och det är det 

som är sportlov nu. Då visste jag inte hur fort jag skulle komma ut. Jag bodde uppe hos Karl Oskar och Siv 
Andersson och Viola och jag var alltid välkommen där som det verkade." 

Från barnpiga till hemvårdarinna 

Sen kom det en tid när Kerstin inte visste vad hon ville göra, förutom att hon ville göra "något mer radikalt".  
Hon började arbeta på långvården på Stureby i mitten på 40-talet och det tyckte hon om, "där lärde man sig 
mycket". Sen blev hon "barnpiga" en sommar hos familjen Broberg på Parkudden. "Det var så mycket ungar 
där, någon hade fått tvillingar." Kerstin ville hela tiden återvända till Blidö och bjöds in att bo hos familjen 
Karl Oskar.  Hon började arbeta med städning av uthyrningsstugor. Vid ett tillfälle kastade hon ner en massa 
tidningar för en trappa och när hon skulle samla ihop de bortstädade tidningarna fick hon syn på ett uppslag 
med en annons. Där stod att man skulle starta en utbildning till hemvårdarinna. Inträdeskraven var barn- och 
sjukvårdspraktik. Kerstin satte sig på trappan och tänkte högt att det här skulle vara roligt. "Hur sjutton ska jag 
bära mig åt? Det vore nog nånting." Viola, Kerstins värdinna, hörde det här. Kerstin fick veta att just då, 1949, 
skulle Blidö kommun anställa den första hemvårdarinnan. Det hade kommunfullmäktige beslutat. Detta ledde 
till att Kerstin fick ett direkt erbjudande av Fritiof Österman, "big boss i det kommunala" att börja kursen. "Ja, 
järnvägar, tänkte jag, det gör jag naturligtvis!" Vägen till utbildningen gick via Socialstyrelsen som snabbt 
konstaterade "att såna där flickor skulle vi ju ha" och Kerstin blev antagen till utbildningen. Kerstin blev 
anställd 1 juli 1950 av Blidö kommun som ännu inte gått upp i storkommunen Norrtälje.  

Kerstin stod inför en ny utmaning, var skulle hon bo? Just då hade barnmorskan som tjänstgjort i 
Blidöregionen i många år gått i pension och det skulle inte anställas någon ny. Bostaden där barnmorskan 
hade bott och som låg där Blidö distriktssköterskemottagning ligger idag, hade därmed blivit ledig och där 
fick Kerstin flytta in. En trappa upp bodde distriktssköterskan. Före Kerstin hade det funnits två 
hemvårdarinnor som varit anställda av Blidö husmodersförening. "Det var alerta damer inom 
Husmodersföreningen." Dessa damer hade också samlat ihop pengar för att möblera en bostad åt den här nya 
kommunala.  Ester Jansson som bland annat var ordförande i Husmodersföreningen och politiskt engagerad i 
Blidö kommun,  hade blivit anställd som hemvårdsassistent, som det hette då. "Ester skulle bli min chef", 
berättar Kerstin. Kerstin fick inte bara bostad, det kom också möbler och andra förnödenheter och en del av 
detta kan finnas kvar på Blidösundsgården än idag. "Så började det" säger Kerstin. 

Arbetet som hemvårdarinna handlade i första hand om att rycka in där husmor var sjuk eller låg på BB eller på 
annat sätt inte kunde finnas till för familjen. I Blidö socken föddes inte så mycket barn den här tiden, däremot 
fanns det mycket åldringar. På så sätt kom Kerstin att arbeta mycket i hem där det låg gamla och sjuka och 
långvård hade hon ju erfarenhet av efter tiden på Stureby. "Det gillade jag,” säger Kerstin, ”det var allting, det 
var husmor som var sjuk och det var operationer och då var det allting i hemmen. Det fanns en 
hemvårdsassistent som var arbetsledare, men man kunde hamna på ett ställe på morgonen och helt plötsligt 
var det akut någon annanstans. Det fanns inga telefoner och inga förmedlingar utan förmedlingen var på 
morgonen innan man gav sig iväg hemifrån. Det fanns inga matraster, inga uppehåll, ingenting sådant. 
Egentligen fanns det absolut inga begräsningar i vad vi arbetade med, man fick göra allt som behövdes.  
Jag har några tidningsintervjuer här där det står hur man fick putsa fönster och göra allt som behövdes." 
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I Båtsmanstorpet 

"I Båtsmanstorpet bodde Beda och Ernst. De var gamla och låg sjuka av och till. Beda dog 58 och Ernst 64 
men då hade han kommit till Blidösundsgården. I Båtsmanstorpet var jag rätt mycket för att sköta, ta hand om, 
vårda dom. Vi fick ju ligga kvar i hemmen också, det tillhörde. Det var inte så mycket möbler i 
Båtsmanstorpet då, det var en soffa, en gustaviansk utdragssoffa på ena sidan och ett slagbord med några 
stolar och en soffa på höger sida när man kommer i. Sen var det mest pallar med vatthink, en vedlår och kistor 
där allt förvarades, mat och kläder och allting. Kammaren var inte möblerad. där var bara sådana här kistor 
och där hängde kläder på alla väggar. Det var, som jag kommer ihåg, kallt hela tiden. Men i Båtsmanstorpet 
fanns det en vedspis som var inmurad och den måste varit från slutet av 1800-talet när vedspisarna kom. Men 
den var rutten och rostig och det var den enda eldstaden som fanns. Dom hade ju el också, det kanske byalaget 
hade dragit in." 

"Ernst och Beda var två syskon som hade bott i Båtsmanstorpet med sina föräldrar, August Sjöblom hette väl 
pappan. Skog hade de som båtsmansnamn och det sträckte sig generationer tillbaka. Båtsmännen upplöstes ju 
i slutet av 1800-talet." I arbetet som hemvårdarinna ingick, förutom det rent vårdande arbetet, att skriva 
räkningar och rapporter. "Jag tror att varje familj fick betala någonting till kommun, om det var tre kronor om 
dagen, jag minns inte riktigt," säger Kerstin. "De här rapporterna skulle skickas in till hemvårdsassistenten. 
Och jag minns att Beda och Ernst och många andra gamla ville betala mig privat. Det var ju vana att det gick 
till så men det gick ju inte. Vad jag hade i lön? Ja, det minns jag inte. Jag har funderat så mycket på vad det 
var men det kan ju inte ha varit många ören. Och bostaden fick jag betala, det gjordes avdrag på skattsedeln. 
Det kallades för tjänstebostad men det var inte fri bostad. Och var man en vecka hos en familj så måste man ju 
äta nånstans, man måste sova, man måste kanske tvätta nåt klädesplagg och då tog man med sin egen byk när 
man tvättade åt andra. Jag vet att det fanns dom som anmärkte på det där för dom tyckte det blev för dyrt så 
jag skulle betala kosten i de hemmen. Då tog jag kontakt med hemvårdarinneförbundet och frågade. Fackliga 
organisationer fanns ju inte. Då svarade dom att det förutsättes att hemvårdarinnorna erhåller kost i de hem 
där de jobbar. Det här gällde ju hela Sveriges land." 

På cykel, spark och moped 

Arbetet som hemvårdarinna innebar, förutom allt annat, att ta sig fram överallt, på vägar och 
på vatten. Kerstin fick en cykel och en spark. "Och jag måste ju över sjöarna till de olika 
öarna. En som skjutsade mig ganska mycket var Uno Österman, Gräskökungen. Han sa vid 
något tillfälle att han skulle vilja ha mig till sonhustru. Då vet jag att jag svarade att jag vill 
inte ha dig till svärfar för då fanns ju Gösta redan med i bilden. Och Lars Uno som bor här 
uppe hade jag överhuvud taget inte träffat. Och det var ju rätt roligt! Det var ju alla öarna, 
Blidö, Yxlan, Furusund, Gräskö, Norröra, Söderöra. Svartlöga och Rödlöga var jag aldrig 
på inom jobbet. Men många av svartlögarna och rödlögarna kom till Blidösundsgården så 
det var många man lärde känna där. Det hette faktiskt inte Blidösundsgården då, det hette 

Blidö ålderdomshem. Mottagning fanns det i distriktssköterskans lägenhet och dit kom det en läkare en 
söndag i varje månad och den läkaren hette Birke." 

De första som hade mopeder på öarna, efter att färjorna kom 1954, var Tyra Sjöblom, som var föreståndare på 
ålderdomshemmet, Märta Hellberg som var distriktssköterska och så var det hemvårdarinnan. "Och det var 
jag, säger Kerstin. Märta tog så småningom körkort. Hon är mamma till Ann, vår nuvarande 
distriktssköterska. Så här såg vi ut på våra mopeder, med fartglasögon och fårskinnspäls. Den där pälsen, 
förresten, ramlade jag i sjön med en gång. Det var vid ett övergångsställe på isen som kommun hade vid 
Englunds på Bergshyddan. Gösta hade en båt vid Blidösundet och jag skulle över en kväll och jobba och 
Gösta går före och släpar båten med sig och jag kommer efter och rätt vad det var märkte Gösta att det blev 
väldigt tyst och då hade jag brakat igenom isen. Det var inte lätt att ta sig till min bostad i Blidögård för 
telefonväxlarna stängde klockan nio men Gösta hade motorcykel där så han åkte upp till Olle Larsson och 
Alice här på Oxhalsö för dom hade taxirättigheter. Gösta fick Olle att åka ner och hämta mig nere vid 
Bergshyddan. Det var då det och det fanns mycket sådant. För det första låg folk hemma och dog och det var 
distriktssköterskan som konstaterade dödsfallet. Och sen fanns det Kyrkbertil som var vaktmästare i kyrkan 
och bodde i Blidögård, Bertil Sjöberg hette han, och han hade kistor och allt sådant hemma. Hur kistorna kom 
ut till öarna, det har jag inte tänkt på. Men jag var ju med för jag kanske var där vid dödsfallet och på så sätt 
fick jag vara med och lägga den döda i kistan och svepa dom." 
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Hemsjukvården organiseras 

På 1970-talet började hemsjukvården organiseras i inre och yttre tjänst. "Vi var inte så många anställda", säger 
Kerstin." De som jobbade ute skulle komma in och ha Blidösundsgården som uppehållsstation. Därifrån skulle 
de olika assistenterna kunna nå oss på mornarna. Förut var det så att de jagade oss i de hem vi var. Och det var 
inte nådigt för ibland fick vi höra "Jag ska ha två timmar och du stod och pratade i tio minuter!". Så var det 
faktiskt. Men när vi kom till Blidösundsgården kunde vi ta lite raster och matraster för det hade vi ju inte haft. 
Jag blev den första som kom att jobba både ute och inne. Det var 1975 tror jag. De som jobbade inne och som 
inte ville gå ut och jobba skulle få lägre lön, men vi som gick in och jobbade både ute och inne, vi skulle få 
lite högre lön. Hur mycket det var, det minns jag inte. Siffror har aldrig varit min grej, aldrig nånsin." 

Den allra första tiden fanns det 17 boende i det som då var Blidö ålderdomshem. Så var det när Kerstin 
började arbeta och då och då fick rycka in i boendet. Personalbrist förekom. Huset byggdes till 1962. Då blev 
det tretton lägenheter och på 80-talet utökades Blidösundsgården med ytterligare en lägenhet.  I början fanns 
det endast ett badrum och en toalett. Kerstin slutade sin tjänst som hemvårdarinna 1 juli 1992 efter 42 år. 
Utvecklingen under den här tiden? "Fantastisk", säger Kerstin. "Fantastisk för hela hjälpbehovet inom både 
sjukvård och hemvård. Det är mycket mer utbildning till exempel. Något som var annorlunda och kanske 
bättre då var att man kom människor nära in på livet. Man kan berätta både det ena och det andra men det är 
sånt som man inte berättar. Det som också är bättre idag är alla hjälpmedel.  Det hände ibland att en 
hjälptagare nekade att ta emot ett hjälpmedel, en lyft till exempel. Det var ju deras hem men det var också vår 
arbetsplats och lik förbaskat var det så svårt att ändra på det. Det kanske inte fanns dammsugare. Skurtrasor 
var ofta gamla avlagda kalsonger. Ibland tyckte man att man ville ha det lite bättre." 

"Jag tror inte han friade" 

Kerstin och Gösta träffades på Blidö, tidigt i livet. De sociala sammanhangen förde dem samman. Det fanns 
dansbanor, mest på Yxlan, Storängs dansbana i Köpmanholm. "Vi samlades och rodde över från 
Stämmarsund," säger Kerstin, ”vi var rätt många”. Och sen hur Gösta friade? Jag tror inte han friade. Det var 
så här att vi var hemma i mitt hem i Enskede och min syster och min svåger var där också. Och helt plötsligt 
började vi fyra prata om att vi kanske skulle ta och förlova oss. Och det var syrran och jag som pratade och till 
sist sa syrran till gubbarna: "Vad gör ni, tror ni ni sitter på ett tåg eftersom ni inte säger ett ljud?".  Vi 
förlovade oss samtidigt i alla fall. Jag tror att Jan Englund och Gerd förlovade sig samtidigt. Hon jobbade på 
Blidösundsgården. Och det äktenskapet håller nu också." Gösta och Kerstin gifte sig i Enskede. "Det var inte 
tal om något stort bröllop för Göstas föräldrar hade kor, dom kunde inte lämna korna och komma in till stan 
utan vi gick hem till en bekant till oss som bodde i Enskede och var präst, så vi behövde bara gå dit. Gösta var 
till sjöss då och han hördes inte av dan före. Och jag tänkte att det var sjutton, vart har han tagit vägen. Där 
hemma gick jag i Enskede. Han är mycket för att prata men inte ett dugg för telefon och han hördes inte av så 
på bröllopsdagen, på morgonen, skickade jag ut morsan till en blomsterhandel och sa att köp nåt till 
brudbukett i alla fall för han kommer väl. Du förstår, dom hade haft lite fest för honom på kvällen innan och 
då glömde han väl bort mig. Han visste väl att jag fanns där i alla fall. Min moster sa att inte ska ni väl fira 
bröllopsnatt hemma hos morsan och farsan? Jag är lite snål av mig och tänkte väl att det var onödigt att hyra 
hotell bara för att fira bröllopsnatt! Men det gjorde vi och det gick bra det med. Det var mitt i september och 
den dan var så vansinnigt varm, dan efter bröllopet. Min moster bjöd på lunch och sen packade vi och åkte till 
Ängskär och byggde Ängskärshuset. Med svärfar med oss. Vi låg i en soffa och hade köksbordet emellan oss 
och svärfar låg i den andra i en vecka och det gick också bra." 

Familjen och fritiden 

Under hela sitt yrkesverksamma liv delade Kerstin sin omsorg om äldre och sjuka med omsorgen om sin 
familj där det växte upp tre pojkar. "Det gick naturligtvis under alla år, vi hade jourtjänst både Gösta och jag 
så när han arbetade var jag hemma och tvärtom" säger Kerstin. "Vi tog också hand om mina svärföräldrar som 
med tiden behövde mycket hjälp. Jag minns en gång när ungarna kom hem från skolan och Kjelle, vårt 
nuvarande kommunalråd som ofta var med hem hit för ofta skulle dom spela bandy och Gösta skulle skjutsa 
in till Norrtälje, så sa jag till våra ungar: "Gå fram och titta om farmor lever." Och Kjelle kom hem till sin 
mamma Margit som frågade vad han hade gjort idag. "Ja," sa Kjelle, "det första vi gjorde var att vi tittade efter 
om deras farmor levde."  
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Det var inte bara arbete och familj, Kerstin hade också många fritidsintressen. "En av pojkarna sa vid något 
tillfälle att bara för att du är med i kyrkan behöver inte vi vara det. Men det är en annan sak." Det var också 
syförening och husmodersföreningen som hon ägnade mycket tid åt. I Blidö Husmodersförening var Kerstin 
ordförande i tio år. "Jag var ordförande i Hem och skola också men det tyckte jag inte var nåt roligt. Det var 
för mycket på gång då. Det ideella försvann. Genom husmodersföreningen var jag med och startade lekskola i 
Köpmanholms skola i slutet på 60-talet, början på 70-talet. Vi tillhörde då Blidö och sedan när det blivit 
storkommun kom kommungubbarna ut och ville att husmodersföreningen skulle fortsätta sin verksamhet med 
lekskola med bidrag från Norrtälje kommun. Vi var några som hade pratat igenom det, bland annat Kerstin 
Tuominen som var en av lekledarna från husmodersföreningen, och vi talade om att det skulle vara likadant 
som i andra kommuner. Så vi sa ifrån och därmed blev det en kommunal lekskola."  

Kerstin har en lång meritlista från olika föreningar med syfte att stärka kvinnans roll i samhället. Utöver 
husmodersföreningen var det Blidö kyrkas syförening där Kerstin också var ordförande. Blidö omfattade då 
alla öarna runtom där det fanns lokala föreningar på varje ö. Men man arbetade nära i föreningarna. Inte minst 
gällde detta engagemanget för Almvik som byggdes upp mycket tack vare Blidö kyrkas syförening. De första 
kvinnorna som fick styrelseposter i Almvik var Kerstin och Alice Larsson. I övrigt bestod styrelsen av enbart 
män. "Det skulle bara vara gubbar," säger Kerstin. Föreningarna handarbetade och behållningen av det gick 
till sjömansmissionen som startade på 30-talet. "Vi satt hemma i våra hem där vi träffades, 20, 30 tanter, vi 
blev så många till slut att vi blev delade i två grupper på Blidö, Bruket och Oxhalsö. På Yxlan arbetade man 
på precis samma sätt och det gjorde man på alla öarna. Men vi hade våra egna auktioner. Dom sköttes från 
början av Wikman på Blidö gård och sen blev det Fritiof Österman och så småningom var alla dom här 
gubbarna borta och då kom Rolf Sjögren in." 

Kerstins engagemang i kyrkan omfattar inte bara syföreningen. Hon har varit politiskt invald i kyrkorådet och 
blev därigenom också kyrkvärd. Minst två från kyrkorådet skulle åta sig att vara kyrkvärd. Lisa Sjöblom från 
Oxhalsö var den första kvinnliga kyrkvärden i Blidö kyrka och hon föreslog Kerstin att ta sig an värdskapet 
vilket ledde till att de kom att tjänstgöra tillsammans under flera år. "Min mamma och min mormor hade sytt 
kyrkliga textilier så långt tillbaka jag kan minnas så jag var ju uppfödd med det och jag var väl bekant med 
kyrkan. När vi var valda fick vi åka på kurser och lära oss vad kyrkvärdskapet innebar. Det var inte bara att stå 
där utan det handlade om att Vårda, Värna, Vakta. Det handlade om att ta hand om det kyrkan hade fått. Jag 
tyckte det var roligt med våra gudstjänster och våra träffar och alla möjliga präster som dök upp. Som tur är 
har vi haft Kalle Präst som jag säger. Han kom 74 och är tillbaks nu. Han har varit lugn och trygg. Men det 
har varit ändringar på gudstjänstordningen hit och dit och jag tycker det blir lite förenklat." 

Kerstin har under åren samlat mycket erfarenhet och material kring kyrkan, både historia och nutid. Hon säger 
att det finns där men det är inte organiserat fast själv hittar hon det om hon letar. "Det var så roligt med allt det 
ideella arbetet," säger Kerstin, "man kunde lita på att folk kom. Hur det är idag vet jag inte."  

"Jag gjorde som jag tyckte var rätt" 

Att vara kyrkvärd innebar så mycket mer än att hälsa folk välkommen i dörren. "Man skulle känna 
hemkänslan i kyrkorummet. Man kunde se om någon hade särskilt behov både när de kom och under 
gudstjänsten. Man skulle sitta vänd så att man såg både prästen och församlingen. Och då kunde man 
upptäcka om någon var orolig och ledsen och göra något för att stödja och hjälpa. Det har varit mycket sånt. 
Jag vet när Anna Lind hade blivit mördad. Då fick jag order av tjänstgörande präst att meddela det när jag 
hälsade välkommen som vi gjorde då. Jaa, tänkte jag, varför ska jag pålysa det, det vet ju alla mänskor. 
Däremot visste jag att det satt anhöriga till en av våra äldsta församlingsbor och väntade på tacksägelse för 
henne.  Hon hade levat hela sitt liv i kyrkbänken. Då tänkte jag att det där struntar jag i, hon i vår församling 
är just nu viktigare än Anna Lind. Så det gjorde jag för det kändes rätt och jag gick inte på prästens order." 

En annan del i kyrkvärdskapet är handhavandet av kollekten. Kerstin minns hur det var när en annan präst 
stod i predikstolen och pålyste vad kollekten skulle gå till. "Tycker inte ni," sa prästen, "att vi ska ta upp 
kollekt till det och det?" "Det fanns inte en gång som jag gjorde utifrån det han sa, det finns ett väldigt strikt 
kollektcirkulär för både stift, församlingar och riket och den är reglerad. Inte en gång som jag skrev in annat 
än det som var påbjudet. Prästen kanske tyckte att vi lurade församlingen men det var jag som var ansvarig för 
att skriva in summan i kollektboken."  
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EN GUIDE TILL ETT FURUSUND FRÅN SEKELSKIFTET OCH 
FRAM TILL VÅRA DAGAR.  
Klipp ur guiden om furusund som har tillkommit med hjälp av Furusunds Kulturförening 
på initiativ av Viveca Ekelund och Ingela Rinaldo.  

 

 
 

Furusunds historia 

Furusund ligger på den plats där farleden smalnar av till ett sund, som syns på långt håll från både norr och 
söder. Hur länge ön varit bebodd är ovisst, men farleden finns nämnd på 1200-talet. Läget vid farleden har 
också präglat öns liv i historien. Ön hette tidigare Halsö. Den förste kände bebyggaren var en dansk herreman 
som var Bo Jonsson Grips ståthållare på Åbo slott. Han såg den vackra betesön från skeppsdäck och köpte den 
på 1300-talet, flyttade dit med familj och stort husfolk och grundade ett säteri.  

År 1463 ankrade en stor örlogsflotta i Ålandsviken, öns hamnplats vid farleden. Unionskungen Kristian I var 
på väg till Finland. Kungen och hans följe stannade i Furusund några veckor och där sammanträffade han med 
Upplands stormän. Då högg man in kompassrosen i berghällen som ett minne. 

Furusund blev ett händelsecentrum i unionstidens invecklade maktspel. Detta intrigspel fick en direkt 
inverkan på den våldsamma historiska utvecklingen som följde. En av epokens sista strider stod vid Furusund 
år 1522. Värdshus och sjökrog byggdes på 1600- talet. År 1719 den 13 juli brände ryssarna krogen och övriga 
Furusund. Krogen byggdes upp igen efter ett par år.  

På 1700-talet lät Gustav III uppföra ett av landets största kronobrännerier på ön. Han behövde pengar till 
kriget mot Ryssland och brännvinet gav pengar. 7000 tunnor spannmål om året blev brännvin på Furusund. 

Sedan Finland gått förlorat i kriget med Ryssland blev Furusund tullstation och 1837 fick ön optisk telegraf. 

Under 1800-talet blev ön känd både inom och utom riket. De första ångbåtarna ”Najaden” och ”Roslagen” 
kom i trafik och badorten Furusund började växa. Den stenrike Christian Hammer (1818-1905) köpte ön 1882 
och skapade en modern badort. Hela ön omvandlades till en park med välskötta vägar och stigar. Han lät 
bygga villor med snickarglädje som fick romantiska namn. Ovanför Ålandsviken lät han uppföra en 
festivitetssalong med praktfull veranda där det musicerades varje dag. Furusund förvandlades till ett 
sommarparadis som besöktes av societeten och kungligheter och många konstnärer och författare. 

Furusund har haft en säregen förmåga att attrahera intressanta människor, från August Strindberg till Astrid 
Lindgren, från storsmugglaren Lill-John till Evert Taube med sin ”Vals i Furusund”. Vidare rospiggen och 
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godsägaren Karl von Schewen, krögaren och revyförfattaren Åke Balltorp och konstnären Sten Rinaldo. 
Andra kända kulturpersonligheter som vistats i Furusund var bl a. Albert Engström, Anders Zorn, Carl 
Larsson och August Blanche. Vägförbindelsen till fastlandet 1953 förvandlade den gamla badorten till ett 
minne blott. Furusund blev semesterparadis för bilburna stockholmare och fritidsboende. 

 

Sekelskiftets societetsliv på Furusund 

”Societetssalongen som verkligen gjorde skäl för namnet salong, var den naturliga samlingsplatsen. I den övre 
delen av salongen stod stora, runda mahognybord belamrade med dagens tidningar och tidsskrifter, placerade 
framför härliga schaggsoffor och bekväma fåtöljer. En svängd s.k. fästmanssoffa stod i mittpartiet. Här 
samlades man, förmiddag som kväll. De medelålders eller äldre damerna, de s.k.”förklädena”, associerade sig 
med varandra, handarbetade och språkade om dagens ”on dits”. Herrarna studerade tidningarna eller underhöll 
chevalereskt damerna. 

På höstkvällarna tändes stora antika fotogenlampor på borden. Gamla målningar över Sveriges regenter 
alltifrån Gustav Vasa hängde efter långväggarna. Charmanta antika speglar återgav de dansande och de 
underbara kristallkronornas sken från stearinljus och fotogenlampor. På terrassen utanför serverades kaffe och 
även sprit. Där spelade en orkester av verkligt förstklassiga förmågor, även från hovkapellet. När den stora 
presentationsdagen randades var det liv och rörelse tidigt på morgonen, när sommargästerna samlades i 
societetsparken.  

Sommarfröjdens höjdpunkt var Bellmanfesten. Så många badgäster som möjligt skulle vara kostymerade och 
delta i det stora Bellmansfirandet. Det var fina och påkostade dräkter av brokigaste slag. De flesta kom från 
Christan Hammers ”Mindre Teater” vid Kungsträdgården i Stockholm. Bellmanståget ringlade sig ned för 
Strandpromenaden för att möta Norrtäljebåten.  

I Ålandsviken såg man då och då vid högsommartid Anders Zorns jakt ”Mejt” med konstnären vid rodret 
kasta ankar. På aftonen sågs han ibland med sin dvärghund på axeln och med Strindberg på sin ena sida och 
på den andra Albert Engström, brunbränd efter seglats från Grisslehamn och iförd högsjöstövlar. Christian 
Hammer själv har tagit en kvällspromenad. Svägerskan, fru Bukowski, leder den gamle, blinde, som ej mer 
kan njuta av sin ös naturskönhet”. 

 

Furusunds första handelman 

Furusund ägdes under åren 1855 till 1882 av tapetfabrikören Per Wikström och därefter av juveleraren 
Christian Hammer från 1882 till 1905. Dessa gjorde ön till en badort, särskilt Hammer. Jordbruket 
arrenderades ut liksom alla övriga tomter och byggnader. Där fanns telegraf-, lots- och tullstation, 
båtgästgiveri, hotell och övriga faciliteter för badanläggningen. Men det fanns ingen handelsbod.  

Furusunds läge vid stora segelleden från Stockholm till Norrland, Finland och Ryssland var gynnsamt och 
genom badortens tillkomst ökade båttrafiken markant.  

Wikström försökte få en handelsbod på Furusund och ansökte om handelstillstånd 1860 men fick inte 
handelsrättigheter förrän 1864 när handelstvånget upphävdes överallt i landet.  

Furusunds första handelsman blev då öns f.d. krögare och sjögästgivare, Petter Pettersson. Han var född på 
Gräskö 1817.  

Petter Pettersson fick kontrakt med Furusunds ägare samt tillstånd att uppföra brygga, bageri och handelsbod 
vid Förängen på Furusund (Östergården). 

Handelsbodens och bageriets kunder utgjordes dels av den relativt fåtaliga besättningen på skeppen och dels 
den övriga skärgårdsbefolkningen.  

Allt upptänkligt såldes i boden. Huvudsakligen synes kaffe, socker, salt, ”Malmö”-tobak, vetemjöl, råggryn, 
båtspik, sulläder, talg och stearinljus, tyger och kumminost ha sålts. Pettersson lånade även ut porslin utan 
ersättning. 
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Från skärgårdsbefolkningen inköpte han vete, råg, korn, ärtor, lingon, potatis, läder, slaktnöt, fläsk, 
strömming, sälspäck, smör, spiggtran, torsk, lax och fågel. Mjölk fick han från jordbruksarrendatorn på 
Furusund.  

Övriga leverantörer var bland annat Wira Bruk på fastlandet som sålde liar, yxor och knivar samt övriga 
järnbruk i landet som levererade mängder av spik. Smide utfördes av smeden på Furusund. 
Repslageriprodukter erhölls från repslagaren på Furusund. Från Finsta i Uppland levererades krukkärl och 
kakelugnar. Lin kom från Mo Svedja i Västernorrland och näver från Östhammar.  

År 1867 började omsättningen stiga och Pettersson var raskt uppe i en årsomsättning på hundratusen kronor i 
dåtidens värde. I dagens penningsvärde ca 5 miljoner. 

Rederiverksamhet var vanlig i socknen. Från 1858 till 1888 nämns skepp som Pettersson 
var ensam ägare till eller delägare i, här i kronologisk ordning: Jakten Fursten, skonerten 
Lötty, briggen Maria, skonerten Petra (byggd på Gräskö), jakten Niord, barken 
Celeritas, galeasen Elida, jakten Färdig och skonerten Theresia. Dessutom hade 
Pettersson aktier i ångfartygen Wingåker, Konkorent och Öregrund. Det mest kända 
av hans fartyg var Celeritas och finns som votivskepp i Blidö kyrka. Barkskeppet 
inköptes 1867 i Kalmar av ett rederi på 9 personer och med Pettersson som 
huvudredare. Ibland seglade han själv. Den gick till Brasilien efter kolonialvaror och 

till Italien för att köpa salt. Saltet sålde han till fiskare på hemfärd från 
stockholmsbesöken. 

År 1869 erbjöds Pettersson att mot 5% provision värva emigranter åt ett engelskt ångfartygsbolag. Han 
ägnade sig även åt entreprenörskap för reparation av bl a. Tullhuset år 1874, nuvarande Furusunds Värdshus. 
Senare ägnade sig Pettersson även åt att vara auktionsförrättare på Gräskö. Han anlitades som kännare av 
sockenbornas ekonomiska ställning. Han försålde hus och skepp åt traktens befolkning.  

I sitt hushåll tog Pettersson emot familjer som sommargäster. Han ägde 1/16 mantal på Kudoxa ö (nordost om 
Norröra), som han arrenderade ut.  

På fastigheten i Furusund hade han bl a svinhus. Grisarna köpte han från Stockholm, dit han även sålde 
fläsket. Han fiskade och berättar i ett brev att han lagt ut 13 strömmingsskötar en natt.  

Pettersson var du och bror såväl med handelsfirmorna i Stockholm som med skeppare och andra skärgårdsbor, 
liksom med sina expediter. Mest kallades han ”farbror” eller ”morbror”, företrädesvis av sina skeppare och 
den övriga landsortsbefolkningen samt av det lägre ställda tjänstefolket, men även av lanthandlare på andra 
orter.  

Petter Pettersson dog 1891 och änkan, hans hustru i andra giftet, fortsatte rörelsen tillsammans med 
källarmästare Ph. Grönlund.  

År 1898 övertog bagerimästaren C.G. Möllerström Östergården och idkade bagerirörelse där till slutet av 
1920. Familjen Möllerström bor fortfarande på Furusund.  

Slutligen kan nämnas att Petter Pettersson anses ha varit den störste handelsmannen i skärgården från 
Arholma till Waxholm. 

Uppgifterna är hämtade ur en uppsats framlagd vid Stockholms Universitet 1969 av Marika Hallström. 

Du får gärna nämna att man kan stödja Furunds kulturförening genom att köpa Guiden i Macken för 30 kr.  Hälsningar Karin 
 

 

 

Furusunds Samfällighetsförening har en egen hemsida, där du kan finna mer information om vår ö men även om Roslagen i övrigt. 
Här finns länkar till busstidtabeller, hantverkstjänster, bensinstationer, sjukvård och mycket annat. www.furusund.se 
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STENARBETE – FÄHUSET HAR FÅTT EN STADIG GRUND 
Det svåra med det här jobbet är att hitta nya förmågor som vill fortsätta på det sätt som vi 
gör. Att stå och fundera på en sten – hur kul är det för den som är van att spela dataspel på 
mobilen? 

Det säger Ulf Hult och Urban Gustavsson och 
skrattar.  Det jobb de pratar om är att de sedan många 
år är stensättare.  

Deras specialitet är att renovera gamla stenmurar. 
Murar som kan vara flera hundra år gamla. Sådana 
murar finns runt många av våra kyrkogårdar i 
Roslagen och dessa murar har med tiden blivit illa 
åtgångna av väder och vind. Gärdsgårdar av sten kan 
också finnas runt hagar till både stora och små gårdar. 
De är också värda att få tillbaka sitt ursprungliga 
utseende . Men det händer att Ulf och Urban även får 
uppdrag att bygga nya murar.  

 

   Den här veckan har de tagit itu med stengrunden till det gamla fähuset i backen vid Bromskärsvägen på 
Blidö. Fähuset som ingick i båtsmanshållet på andra sidan vägen.   

   Några stenar i grunden hade ramlat ut ur fähusets grund. Nu 
sätter Ulf och Urban tillbaka stenarna med kunniga händer och 
specialverktyg.   

   Urban och Ulf har sett på stengrunden med en kännares blick.  

- Stenen på västra sidan är säkert från början eller mitten av 
1700-talet medan de på andra sidan tycks vara yngre, säger Ulf.  

    Det är roligt att prata med de bägge. De ser på jobbet lite 
utifrån och undrar ibland själva varför de håller på med ett 
arbete som kräver så mycket tålamod och vars resultat inte får 
så mycket uppmärksamhet. 

- Men det händer att man kommer fram till oss och  tycker att muren blivit så vacker eller att grunden blivit 
hel igen.  Och vi är stolta över att vi kan något som få känner till. Det finns företag som åtar sig liknande jobb 
men då handlar det om ett snabbt och enkelt jobb med stora maskiner. Det är aldrig någon som anklagat oss 
för att jobba för fort.     

- På senare tid har vi försökt hitta  yngre förmågor  som vill ta över när vi lägger av. Men de som sagt sig vara 
intresserade ledsnar efter ett par dagar. Det här handlar om att ha en särskild blick för vilka stenar som ska 
användas.  Sedan ska de ju läggas efter ett system som det tar tid att lära sig. Stå och fundera på en sten – hur 
kul är det för en ungdom som är van att spela dataspel på sin mobil? 

 

INGEN FORMELL UTBILDNING 

  Någon formell utbildning har de två inte.  

- Det finns nog ingen sådan heller, tror Ulf. Hur skulle den i så 
fall se ut?   

   Egentligen är de bönder från början på egna gårdar och de 
träffades på den tiden de bägge var mjölkbönder. 
   Ett proffs på stensättning var granne till en av dem och de 
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tog del av hans kunskaper och hans entusiasm för gamla stenmurar. Han fick dem att satsa på en ny 
yrkeskarriär. 

 - Då var tiderna så dåliga för mjölkbönder.  

Vi insåg att det här jobbet skulle vara mer lönsamt. Inte för att det ger några stora pengar eftersom det är så 
tidskrävande men det ger i alla fall en inkomst som går att leva på. 

    Och Ulf och Urban har med tiden fått ett särskilt förhållande till stenar. Och murar. 

- Det går inte att bara trava stenar på varandra och tro att det blir en  vacker mur. Den var en konst då när den 
gamla muren blev till och den försöker vi återskapa när vi renoverar . 

DET BLEV EN MUR 

  Ulf och Urban berättar vad de tycker är viktigt i deras hantverk. 

- Vi bygger inte en stenmur.  Utan vi lägger sten på sten. Det finns regler för hur en 
mur ska börja och hur den ska avslutas. När vi till slut vänder oss om och ser på det 
vi åstadkommit har det blivit en mur.   

  En av hemligheterna är att det inte får finnas ett tomrum inne i muren.  

- En stenmur rör sig alltid. Om det då finns ett tomrum inuti sjunker muren och reser 
sig inte igen. Nej, stenarna måste läggas ihop som ett stort pussel. 

  Ulf och Urban har arbetat så länge tillsammans att de inte behöver växla många ord 
för att se vilka stenar som passar och vilka stenar som är bäst att låta ligga kvar där 
de är. Vi använder ju olika redskap för att få till profiler och en del stenar ser vi 
direkt att de kan spricka och bli odugliga. Andra kan ha hamnat en bit från muren 
och vara helt perfekta när de kommer på rätt plats. 

  De har renoverat åtskilliga stenmurar under åren. Det finns de som menat att 
murarna blivit för raka. 

- Då säger vi att från början var också den muren rak. Att den sedan med åren blivit krokig med all växtlighet 
som slagit sina rötter under stenarna. Om den får stå 100 år eller mer blir den så småningom krokig igen.  En 
renoverad eller ny mur ska vara rak men vår ambition är att en mur inte får se ny ut. Den ska se ut som den 
stått där en lång tid och den ska höra ihop med landskapet 

  Det är ett hantverk men Ulf och Urban använder självklart en mängd olika redskap i jobbet. Som kilar, spett 
och slägga. Och maskiner för att klara ryggen. 

- Det skulle inte gå annars. Så gammalmodiga är vi inte att vi inte använder oss av moderna redskap och 
maskiner. Det är tungt att arbeta med stenar. 

BÖNDER IGEN 

   Nu har Ulf och Urban arbetat med stensättning så många år att de funderar på att trappa ner. Och börja med 
djur igen hemma på gården. 

- Vi bor ju i byar där hagarna växer igen. Landskapet börjar bli mörkare och det är så tråkigt. Det tycker både 
vi och våra grannar. Och vi har börjat sakna våra kossor. Nu blir det inte mjölkkor utan köttdjur. Men hagarna 
blir betade och det kommer att uppskattas – det vet vi.  

- Fast alla förstår nog inte betydelsen av detta. För många år sedan när jag fortfarande hade djuren kom en 
sommargäst fram till mig och sade: Det är otroligt vackert här med hagarna. Men måste ni ha djur gående här? 

   Men kommer ni inte att sakna jobbet som stensättare? 

   - Jo, det kommer vi nog att göra.  

  Och så tillägger de: - Om vi inte får tag på någon som vill ta över kan vi tänka oss att hålla kurser eller 
föreläsningar om vårt hantverk. Det vore synd om våra erfarenheter ska glömmas bort. Det är så mycket vi lärt 
oss under åren. Och de murar och stengrunder som finns kvar behöver ses till i framtiden.  
     Text: Anita Bertilsson 
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BLIDÖ SOCKENS HEMBYGDSFÖRENING 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013  
 

Föreningen har under året haft 195 betalande medlemmar.  

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden och en minnesanteckning. 
 

Ordinarie årsmöte hölls 9 februari i Föreningshuset Almvik, Blidö. Efter de sedvanliga 
årsmötesförhandlingarna och en aktuell lägesrapport om verksamheten visades en film om smugglingen i 
skärgården med Torbjörn Willén. Vi var ungefär 70 st på mötet. 

Vårmötet hölls 27 april på Furusunds värdshus. Lisen Nordblom, florist och kyrkovaktmästare. Sedan en kort 
promenad till Furusunds Handelsträdgård där vi kunde titta närmare på vårens växter. Ca 40 besökare. 

Städdag på Auroraängen 20 april. Föreningen deltog i samverkan med Blidögårds byalag, PRO och Kyrkan. 

Kyrkogårdsvandringen 18 maj hölls av Ragnar Norman från Uppsala stift som talade om kyrkogårdar och 
gamla riter vid begravningar. Vi var ungefär 25 st deltagare. 

Nationaldagen 6 juni genomfördes traditionsenligt i samarbete med Föreningsrådet och Gunnel Blomkvist, 
PRO, var sammankallande i planeringsgruppen. På programmet stod naturvandring på Auroraängen som 
Kerstin Lind och Göte Lagerkvist hade gjort. Flagghissning med tal av Blidö IFs ordförande Fred Rosenthal. 
Frukosten anordnades av PRO. Det var öppet hus vid Båtsmanstorpet och Blidö IP, Danslaget Aurora 
dansade, Tomas Swing spelade upp till allmän dans. Dagen avslutades med påföljande konsert i Blidö Kyrka 
med Ö-kören. 

Hembygdsdagen böts ut till temadagar. Första temadagen var lördagen 29 juni ”När farfar var baby”, om 
Anders Sundbergs upphittade barnkläder. ”Antikrundan” hölls 6 juli, med proffs från Bukowskis, över 100 
personer kom. ”Bygga och boa nät” 13 juli, Gösta Roxell berättade. ”Sätt krydda på tillvaron” 20 juli, 
Birgitta Anderberg-Edlund guidade. ”Öppna landskap” 27 juli, Bertil Karlsson berättade. ”Lets dans” 3 
augusti, Ewa och Anders Broberg visade. ”Dina bilder är historia” 10 augusti, Göte Lagerkvist höll i dagen.  
”Säcken full” 17 augusti, Guje Engström och Ewa Broberg visade ullhantering.  

Byvandringen denna sommar utgick från Vagnsund 4 augusti med Bertil Jansson och Margareta Sandahl som 
var dagens guider. Det var ca 55 personer som intresserat lyssnade och lärde av allt som berättades. 

Allmogebåtsseglingen genomfördes 24 augusti med start och mål vid Stämmarsund. 18 anmälda båtar gick 
till start. Segelbåtar och roddbåtar tävlade var för sig med handikappregler. Pris gick till snabbaste segelbåt, 
snabbaste roddbåt, bästa tidstypiska båt och kläder, bästa ekipage samt totalsegrare. Dagen avslutades med 
gemensam lunch med ca 80 personer och prisutdelning på Blidö Värdshus. Föreningen tackar Pythagoras för 
bidarget med uppvisning av två tändkulemotorer.  

Höstmöte hölls i Sockenstugan, Blidö gård, 2 november. Temat var ”De gamles dag” där Gösta och Kerstin 
Roxell berättade om gamla tider. Församlingen bjöd på förtäring i kyrkan. En film visades med Nils Sundberg 
inspelad 1992. Filmen handlar om Frikyrkorörelsen i skärgården i början av 1900-talet och framåt. 
Inspelningen är hämtad från SVTs ”tidevarv”. 

Julmarknad vid Almvik gick av stapeln 7 december. Det var ett stort intresse för nästa års almanackor där 
temat är fartyg och båtar. I torpet bjöds det på kaffe, glögg och pepparkakor.  

 

Nyhetsblad har skickats till alla medlemmar som har e-post. 

Årsskrift för 2013 har producerats och distribuerats till medlemmarna. 

Almanacka för år 2014 tagits fram med tema Fartyg och Båtar.  

Försäljningen har hittills varit framgångsrik. 
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Övriga aktiviteter 

Föreningen har deltagit i Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte, den 23 mars. 
Slåtterdag vid torpet med efterföljande sillunch på Kerstin och Gösta Roxells brygga, 25 juni. 
Deltog i Länsförbundets Budkavel i Väddö hembygdsförening, den 21 september. 
En planeringsdag för verksamheten 2014 har genomförts på Yxlö bygdegård, 21 november. 
Arbetet med att färdigställa stenmuren under Fähuset har gjorts klart under hösten. 
Markarbeten har utförts med grävning för vattenledning och el.  
Medlemmar ur styrelsen har under året besökt andra föreningar i kommunen.  
Syftet med dessa träffar har varit att knyta kontakter och inspirera varandra till  
utveckling av verksamheten i den egna föreningen. 
______________________________________________________________________________________

Verksamhetsplan 2014 
Medlemsaktiviteter 
Intervjuer av äldre personer i vår bygd fortsätter. 
Släktforskningsgruppen fortsätter och intresserade 
medlemmar välkomnas. En uppmaning till föreningsmed-
lemmarna att fortsätta att skicka in bildmaterial från 
bygden för att bygga upp ett digitalt bildarkiv. Du som är 
medlem försök att rekrytera flera till vår förening. Det är 
viktigt att vi kan hålla föreningen vid liv. 
 
Båtsmanstorpet 
Markarbeten kring båtsmanstorpet fortsätter med 
iordningställande av gräsmattan, buskar och kryddlandet.  
 
Fähuset  
Grunden skall göras klart med dörr och fönster och taket 
skall få tegel.  
 
Arbetsboden med dass 
Behöver en allmän översyn med målning och inredning. 
 
Styrelsearbetet 
Det behövs fler engagerade i styrelsearbetet och i 
frivilliga arbetsgrupper. Välkommen att kontakta 
ordförande. 
 
 
 
 

 
Arbetsgrupper 
Följande arbetsgrupper har bildats för att utveckla 
verksamheten. Är du intresserad att delta, hör av dig till 
styrelsen. 

 Programverksamhet 
 Allmogesegling 
 Båtsmanstorpet 
 Digital bild o dokument 
 Interjuer 
 Allmogekläder 

 

Kalendarium 2014 
 Årsmöte och vårmöte den 22 februari kl. 14.00 i 

Yxlö Bygdegård. Efter förhandlingarna – tema ej 
fastställt. 

 Kyrkogårdsvandring, Länna kyrka, på förslag. 

 Nationaldagen den 6 juni, dans, musik och servering 
vid torpet. Arrangör är Blidöbygden. 

 Temalördagar, juli-augusti, kl. 11.00 - 15.00.  
Vid torpet på Oxhalsö. Se affischer och hemsidan. 

 Byvandring i Blidö gård, tid ej fastställd. 

 Allmogebåtsdagen, 23 augusti vid Stämmarsund. 

 Höstmöte den 1 november kl. 14.00 i Sockenstugan. 
Tema ej fastställt. 

Reservation för eventuella ändringar. 

___________________________________________________________ 
 

 

Du hittar vår hemsida på  

Hembygdsförbundets Portal 

 

www.hembygd.se/blido 
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