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S TT..J'DICIR KELN" 

T-vrÄRN"Ö FöR OC:ri N"U ! . ....... 


I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan östhammar 

har avslutat sitt nionde verksamhetsår. Den hä·r 
säsongen har vi mest ägnat oss åt industri i gången
tid och i nutid. vi har gjort studiebesök vid 
Holmens bruk i Hallstavik och vid vallonbruken 
Lövsta och Gimo. 

Våra forskningsentusiaster Anita Aström och Martin 
Ahlsen har i första hand ägnat sig åt Värlingsö och 
låtit cirkeldeltagarna. få ..ta del av sina kunskaper. -, . 

I cirkeln har liksom tidigare år förts "dagbok",som 
refereras i årets skrift. 

Eva Persson berättar om en begravning, som hon 
varit med om. 

Genom forskningen om Värlingsö har vi fått kontakt 
med signild Backström , som i slt-riften berättar om 
sin skolgång på Tvärnö. 

Jag vill tacka alla cirkeldeltagare för god vänskap 
och stort intresse! Vi ser fram emot kommande 
sommar, då vi hoppas kunna fira tioårsjubileum med 
resume över vår innehållsrika verksamhet. , 
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Studieenheten Tvärnö Förr och l\Ju samlades i Tvärnö Hembygdsgård den 4 juli 1995 till 
nionde årets studieverksamhet. 

Inga-Maja hälsade välkommen till Martin Ahlsen. Bertil Eriksson. Agnes Karlsson. Marianne och 
Raymond Kleis. Eva och Torsten Persson. Alf Petersson, Britt-Marie Sörensen och Anita 
Åström, 

Inga-Maja gjorde en återblick över det som hänt på Tvärnö under året. Gunnar Söderström 
finns ej längre bland oss. vi kommer att sakna honom, hans vänlighet och alltid glada humör. 

Revisorn konstaterade att kassören skött sig väl och det finns ett litet överskott i kassan 

Bland förslag till utfärder står: 

Hallstaviks pappersbruk. Inga-Maja undersöker lämplig dag som visade sig bli den 18f1. 

- Gimo Bruk och Löfsta. Även här undersöker Inga-Maja och återkommer om lämplig tid. 

Martin berättade om Värlingsös historia. Han gav en bild av hur skärgården här tedde sig 
omkring 1400 år före Kristi födelse. Värlingsös högsta punkt. en 26 meter hög bergklack. stack 
just upp ur havet. Tvärnö. Raggarö. Fagerön och Söderön sågs endast som enstaka skär i olika 
riktningar med kilometerlånga avstånd dem emellan. 

Det äldsta kända dokumentet som berör Värlingsö är från 1364. Det är ett handskrivet doku
ment som ingår i den samling Kungliga brev, som är översatta till latin under titeln Diplomatarium 
Suecanum. Enligt brevet befaller Kung Albrekt bonden Magnus av Värlingsö att göra vissa 
utbetalningar på kungens vägnar. Sedan dröjer det till 1425 innan vi ånyo finner Värlingsö 
omnämnd. Denna gång var det Sigge i Verlinge som är nämnd i ett protokoll från ett ting i Frö
sakers härad. 

För att effektivare och rättvisare indriva statliga skatter lät Gustav Vasa införa jordeböcker. Vär
lingsö är där omnämnd första gången år 1540. Man kan där se att det endast fanns ett hemman 
upptaget med en brukare som hette Nilss Persson. Från 1573 finns två hemman upptagna 
med två brukare. Ingell Larsson och Erich Nilsson. 

Då de som bodde på Värlingsö och där brukade marken var beroende av Hargs Bruk kan det 
vara av intresse att veta lite mer om Hargs ägare genom tiderna. En av de första var Hans Kyhle 
som föddes 1605. Martin gav en målande bild av honom och hans efterföljare fram till brukets 
nuvarande ägare Carl-Gabriel Beck-Friis som övertog bruket 1969. 

Vallonerna har betytt mycket för järnhanteringen vid Upplands järnbruk. Vi fick veta hur bruks
herrarna värvade valloner fran Liege. Även vid Hargs bruk fanns det valloner och även på Vär
lingsö. Byggmästaren vid Hargs Bruk och upphovsmannen till Järnboden. var vallon OCh hette 
Raphael Pousett. Han hade sin bostad på Harg men ägde och brukade dessutom SÖdergår
den på Värlingsö. Även hans måg, Isac HObinette, också han vallon. var bosatt där. 

I en paus bjÖd Inga-Maja på gott kaffe med dopp innan vi avlutade kvällen med att Anita redo
gjorde för vilka som varit bosatta vid Vårlingsö by. vid Norrhägnade samt vid Sundet från mitten 
av 1700-talet och till våra dagar. 

Anita 
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'TILL HOLMENS PAPPERSBR"UK I 

HALLS'TA"'V'IK 

Tisdagen den 18 juli samlades elva s 
utanför vaktstugan vid Holmens bruk i 
bese fabriken. 
Först gick vi till ett konferensrum för att på video se hur 
utvecklingen gått framåt från 1915 till nutid. Sedan delades 
vi upp i grupper, och utstyrda med hjälmar fick vi följa en 
gUide på den långa vandringen runt i fabriken. 

Vi gick en lång promenad förbi illaluktande upplag av bark, 
som eldades i ångpannorna. Sedan kom vi fram till barkhuset. 
Där fick vi klättra uppför en hög trappa till barktrumman, 
som rensade den avkapade veden från bark. Sedan fördes 
veden till en flistugg, där den finfördelades. Därefter 
värmdes massan upp, silades och fördes ut på valsarna, där 
all fukt pressades ut och papper bildades. 

på bruket finns fyra stora pappersmaskiner för olika 
papperssorter. 
Tidningspapper, skrivpapper, datapapper och obestruket 
journalpapper för veckotidningar. En maskin, Peh 12, 
tillverkar papper med en hastighet av 1200 meter per minut. 
När pappersrullen är färdig, delas den upp i mindre 
storlekar och emballeras för att lastas på båt eller 
lastbil, en stor del för export till andra länder. 

De som arbetar vid pappersmaskinerna sitter i väl isolerade 
kontrollrum med dataterminaler, som visar att allt 
fungerar. 

När vi avslutat vårt studiebesök bland alla bullrande 
maskiner samlades vi i matsalen för att stärka oss med en 
Kopp kaffe och bulle före hemresam. 
Nästa gång vi träffas blir den 9 augustl, och då ställer vi 
resan till Lövsta bruk. 

vld pennan/ 
Eva 
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TILL BARONERNA.S OCH VALLONERNAS 


LöVSTA 

Den 9 augusti 1995 samlades Inga-Maja! Martin! Agnes, 
Bertil, Britt, Britt-Marie, Anita, Eva, Torsten, Raymond 
och Marianne utanför turistbyrån I Lövstabruk. Som oftast 
när vi träffas var vädret strålande. 

Innan guidningen började hade vi alla sett till att få 
något till livs. Ett par hade t o m hunnit se utställ 
ningen "Det arbetande bruket" på Valvet Cafe. 

vår guide Astrid Boström, som var klädd i liknande dräkt 
som smedfruarna en gång burit! började med att berätta att 
redan på lSOO-talet fanns här ett järnbruk, som drevs av 
bönderna i trakten. I början av l600-talet kallades detta 
för "Bondebruket" till skillnad från "Kronobruket ll 

, som 
drevs för kronans räkning. 

Under l620-talet arrenderades kronobruket av två holländare, 
de Besche och de Geer. Är 1641 köptes bruket av Louis de 
Geer. Han härstammade från Brabant i nuvarande Belgien och 
grundlade sin förmögenhet som köpman och bankir i Holland, 
dit familjen p g a religionskrigen varit tvungna att flytta. 

De Geer värvade yrkesskickliga smeder, kolare och hantverkare 
från Vallonien, som nu byggde om bruket enligt sina 
traditioner samt byggde nya bostäder och ekonomibyggnader. 

Vallonsmeder i sin typiska arbetsklädsel. . 
(Sixten Haage, Vallonerna. Bildberätt<:lse. Konstfrämjandet, 1986.) 
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Blomstringstiden för Lövstabruk var slutet av 1600- och 
1700-ta1et. Är 1719 bränndes bruket ner av ryssarna, men 
byggdes upp igen och driften kom igång. De flesta hus som 
finns i samhället är från 1720-talet. 

Efter promenad i brukssamhället, där det finns ca 130 
invånare, gick vi till kyrkan, invigd 1727. Orgeln tillhör 
sveriges förnämsta orglar och har 28 stämmor samt 1500 
pipor. Den är byggd av Johan Niclas Cahman. I kyrkan hålls 
varje år Cahmandagar med konserter av värdens främsta 
organister. 

Vi tittade även in på mälteriet och bryggeriet. I lönen för 
arbetsfolket ingick bl a mat och öl. Hur mycket berodde på 
arbetsuppgift. Sista mältningen gjordes 1916. 

Som avslutning besökte vi herrgården. Vid slutet av sekel
skiftet 1700 var herrgården klar men brändes av ryssarna. Den 
återuppfördes redan efter ett par år. Från att tidigare ha 
varit timrad och rödmålad blev den nu ett slätputsat gult 
stenhus. Det var sonsonen till brukets grundläggare som 
anlade herrgården, som i tre sekler varit ett hem för 
familjen de Geer. 

1986 överlät den nuvarande ägaren Louis de Geer (den 13:e de 
Geer) herrgården och delar av bruksbebyggelsen till 
Stiftelsen Leufsta, vars uppgift är att förvalta och till 
varataga den historiskt värdefulla bebyggelsen. Stiftarna är 
Tierps kommun, Uppsala läns landsting, Länsstyrelsen i 
Uppsala län, Uppsala universitet och Louis de Geer, som 
numera endast firar nyår på herrgården samt jagar älg 
på hösten. 

På herrgården pågick också en temautställning om eld, som vi 
även besåg. 

Efter allt vi fått se och höra kändes det skönt att få slå 
sig ner vid ett bord och njuta av solen samt av den åter
stående medförda förtäringen innan bilresan hem startade. 

Marianne skrev 
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TILL GIJ:I.1:0 HERRGÄRD 
och 

S KÄ. F T HA.J:I.1:J:I.1:A. R S K"Y R KA. 

Deltagare: Anita, Marianne, Raymond, Inga-Maja, Martin, 

Britt, Britt-Marie, Eva, Torsten, Agnes, Bertil, Anne

Marie, Alf, Alf och lille Micke. 

Ake Kungsmark,dagens guide, hälsar oss välkomna och bjuder 

oss stiga in i herrgården, där vi passerar den stora hallen 

och vandrar uppför den breda, orginellt bemålade trappan 

och samlas i en vacker sal, där vi slår oss ner i skönt 

blåklädda stolar för att lyssna till gUidens information. 


Skriftliga belägg för bebyggelse i Gimo går tillbaka till 

1375, då en person vid namn Mikael uppträdede som vittne 

vid ting i Alunda. 

Ar 1615 anlade Hans Siversson på kommunens bekostnad en 

eller flera osmundhyttor för järnframställning. Dessa 

utarrenderades 1627 till Louis de Geer och Welam Gilliusson 

de Besche. De Geers syskonbarn, Mattias de Geer erhöll 1636 

lov att bebygga Gimo och utnyttja där befintliga strömmar 

till sina hamrar och masugnar. Sju år senare fick han av 

drottning Kristina köpa bl a j ärnbruken Lövsta, österby, 

Gimo och stynsbo samt ett flertal gårdar i närliggande 

socknar. Först 13 år efter beviljat tillstånd byggde Louis 

de Geer den nedre hammaren, men efter den första smältan 

kom elden lös i en granngård. Därvid eldhärjades även 

hammaren, brukshusen och halva Gimo by. Ateruppbyggnaden 

blev klar 1651. 


Bruket blev kvar i släkten de Geers ägo till 1756, då det 

såldes till handelsfirman Finlay & Jennings. 1762 tillföll 

bruket Robert Flnley, som två år senare sålde till 

direktören i Ostindiska Kompaniet Jean Henry le Febure, som 

fullföljde den av arkitekten Jean Eric Rehn utarbetade 

generalplanen över bruket samt en ny herrgårdsbyggnad. 


Släkten Reuterskiöld övertog bruket i början av ISOO-talet, 

då emellertid en nedgång i järnhanteringen inleddes. Jord

och skogsbruket fick då en större betydelse. Vid mitten av 

1800-talet byggdes järnvägen Dannemora-Harg, vilket gynnade 

järnhanteringen i Gimo. Bruket omvandlades till aktiebolag 

1894. På 1910-talet fanns där en masugn, fyra vallonhärdar 

och tre ånghammare. 


vid strukturrationalisering 1916 bildades Gimo-österby 

bruks AB, dit även Lövsta bruk hörde. Gimo blev då huvudort 

för sågverksdriften. Herrgården såldes under 1930-talet 

till Högerpartiet som kursgård, och Korsnäs sågverks AB 

övertog bruket med jord och skog. under 1980-ta1et utfördes 

genomgripande restaurationer av bl a stallarna och 

vagnshusen. De blev emellertid så kostsamma att ägaren 

tvingades <;å i konkurs, och herrgården övergick då ti2.1 

1ånegivande bankkonsortium. 
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Ake Kungsmark berättar personligt om herrgården och dess 
ägare genom tiderna. Herrgården är i dag utarrenderad och 
drivs som konferenshotell och restaurang. Den är till salu 
för den som vågar sig på att driva ett så stort projekt som 
detta. Plats finns för 75 nattgäster. 
Vi vandrar runt i de vackra salongerna och salarna med hög 
takhöjd, rymd och ljus. Inventarierna skingrades då de 
adliga familjerna lämnade huset. Vi kan naturligtvis inte 
bilda oss en uppfattning om den dåvarande interiören, men 
vi finner den nuvarande mycket vacker. 

Som brukligt var förr i tiden förekom inget åretruntboende 
på slott och herresäten. Ägarna drog periodvis in med 
celebra gäster, även kungligheter, till glansfulla 
fester. Gimo herrgård fungerade också som sommarviste för 
ägarfamiljernas barn och ungdomar. Vi tar en hastig titt i 
nedre våningsplanet,i en lång korridor med gästrumsdörrar.I 
fönsternischerna finns luckor till vedutrymmen . Alla rum 
värmdes upp med kakelugnar, och uppfinningsförmågan att 
åstadkomma vedlårar tycks ha varit stor. 

Från herrgården åker vi till en f d smedsbostad, ett 
förnämligt mus'um färdigställt helt genom ideella 
arbetsinsatser, med vår guide Ake Kungsmark i spetsen. 
Bostaden består av ett stort kök samt ett mindre finrum. I 
köket finns ett stort bord, skänk, soffa och stolar! kommod 
mm. På golvet trasmattor i täta rader, och så en prydligt 
bäddad liten vagga. Vid vedspisen står vattenhinken, och 
under en uppbäddad säng en porslinspotta. på spisen står 
våffeljärnet färdigt för användning, samt strykjärn med och 
utan lod. Ovanför spisen på ett spänt snöre hänger diverse 
köksredskap, grötkräcklor och hemstickade grå strumpor till 
torkning. Intill spisen finns ett hemsnickrat torkställ 
fyllt med porslin. Smederna var arbetarnas överklass, 
vilket framgår av hemmets utrustning. Kopparkärlen blänker 
på kökshyllan. I rummet finns en uppbäddad imperalsäng med 
vitt överkast kantat med bred, hemvirkad spets. Där finns 
en gammal fin moraklocka, "hötorgstavlor", gipsfigurer och 
mycket mycket annat.Man frapperas av mängden insamlade 
föremål. De väcker nostalgiska känslor hos många av oss. 
Ett levande hem. 

I denna bostad bodde (senast) en familj med elva barn. Två 
generationer smeder, far och son, växte upp och bodde här 
till döddagar. 
Vi kunde ha dröjt oss kvar länge i museet, men det blir tid 
att dricka kaffe, och det gör vi i en cafelokal, också den 
iordningställd av ideella krafter. Vi uttrycker vår 
beundran för Ake Kungsmark och hans fantastiska insats som 
kulturbevarare i Gimo och framför vart tack för hans 
medverkan vid vårt studiebesök 

Efter det intressanta besöket i Gimo fortsätter vi till 
Skäfthammars kyrka, där vi välkomnas av den JOVialiska 
kyrkvärden Jan Nilsson. Vi känner oss också välkomnade av 
själva kyrkorummet, som med sina varma färger och vackra 
målningar utstrålar värme, närhet och stillhet. 
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Den lilla kyrkan är byggd i gotisk stil, murad helt av 
gråsten med tegel endast i fönster och portalinfattningar. 
Vår värd berättar att inga uppgifter finns angående tiden 
för kyrkans tillkomst, men byggnadsarkitekturen pekar på 
sen medeltid, troligen senare hälften av 1400-talet. Väggar 
och valv är frikostligt täckta med målningar ur bibliska 
historien. Inte heller här vet man exakt något om tiden för 
deras tillkomst, men det sannolika torde vara IS80-talet. 

Trävirket i 
altaruppsatsen, 
läktarna och de 
slutna bänk
kvarteren har 
marmorerade 
ytor, karak
teristiskt för 
barocktiden. 
Helt unikt för 
denna lilla 
kyrka är läk
taren längs 
norra långsi
dan. Då Gimo 
bruk växte un
der 1600-talet 
gällde det att 
i kyrkan bereda 
plats för sme
derna och de
ras familjer. 
1682 uppfördes Skäfthammars kyrka 
åt smederna en 
läktare, som året därpå byggdes ut ända till kormuren i 
öster för att bereda plats även åt smedernas hustrur. 

Vid 1700-talets mitt undergick kyrkorummet en 
omgestaltning. Bruksägaren Louis de Geer skänkte då den 
vackra predikstolen, och samtidigt uppställdes 
den nuvarande altaruppsatsen.Den nuvarande altartavlan är 
en gåva av friherinnan Sofie Reuterskiöld på Gimo år 1887. 
Under 1600-talets första hälft fanns ett medeltida 
altarskåp, men inga uppgifter finns om dess senare öde. 

Besökarna i kyrkan hade sina givna platser. Damer till 
vänster, herrar till höger. I rang ordning.Herremansfolket 
längst fram, utsocknes, pigor och drängar längst bak. 
Kyrkvärdarna med sina kyrkstötar i bås vid korets sidor. 
Dopfunten av sand-och kalksten är placerad längst ned i 
kyrkan. 
Den nuvarande orgeln, som är kyrkans tredje orgelverk, har 
delvis tillkommit genom en donation av bagarmästare Bertil 
sandström. Den invigdes 1950. 
I kyrkan finns två brudkronor, den yngre från 1965 av rent 
silver. 
på altaret står en sjuarmad ljusstake av trä med marmorring 
fran 1791. Till kyrkan hör mässhakar och antipendier saväl 
fran äldre tid som nutid. 
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Klockstapeln står på en liten kulle på andra sidan om gamla 
vägen. på vindflöj eln finns årtalet 1747 f stapelns 
byggnadsår. Den har tre klockor; storklockan, mellanklockan 
och lillklockan alla med inskriptioner. Lillklockan harI 

förutom gjutarnas och kyrkoherdens namn uppgiften: "I 
kyrkiones bock (bok) finns kostnan (kostnaden) igen". 

Kyrkogården är välansad och planteringarna i grå-rosa ger 
ett enhetligt och vackert intryck. A gravarnas 
inskriptioner finns många namn av franskt ursprung, något 
som påminner om vallonsmederna, en invandrargrupp, som i 
hög grad bidrog till att utveckla den uppländska 
järnhanteringen. 

För de av oss i gruppen, som inte tidigare varit i 
Skäfthammars kyrka, är besöket en underbar upplevelse, och 
de som tidigare varit där, känner återseendets glädje. Vi 
tackar Jan Nilsson och hans kyrkvärdskollega, som så 
välvilligt tagit emot oss. 

så är vårt Gimobesök slut, och vi styr färden hemåt, sedan 
vi beslutat att hålla vår nästa sammankomst i Tvärnö skola 
fredagen den 8 september kl 18.00. 

Inga-Maja 

Koret i s kä.ftharnrnars kyrka 



10. 


S:ista. c:irkelträ.ffen. 

Studiecirkeln Tvärnö Förr och Nu samlades till årets 

sista sammankomst i Tvärnö skola den 8 september 1995. 

Inga-Maja Hälsade välkommen till Martin Ahlsen, Bertil 

Eriksson, Marianne och Raymond Kleis, Britt Marel1, Eva 

och Torsten Persson, Alf Pettersson, Britt-Marie Sörensen 

och Anita Aström. 


Arets dagboksförfattare läste var och en upp vad som 

tilldragit sig vid årets sammankomst och utflykter. 

Cirkeldeltagarna kunde konstatera dels vilka fina 

redogörelser som alltid skrivs, dels glädjas åt allt 

trevligt och intressant vi fått vara med om. 

Därefter redogjorde Martin från sitt forskningsarbete om 

Hargs hamn och om Dannemora-Hargs järnväg. under Anitas 

och hans forskningsarbete om vär1ingsö fanns det 

anledning att undersöka något om )arnvägen. 

Efterforskningarna ledde till att Martin fick tillgång 

till journaler från tiden 1883-1923 från järnvägskontoret 

och båthamnen. Dessa hade bevarats av Rolf Söderquist, 

Hargshamn. 


Martin började med att framhålla vilken glädje det var 

att syssla med forskningsarbete och dokumentation, av 

detta slag, även om det många gånger kunde synas torrt 

och tidsödande.Särski1t roligt är naturligtvis de 

kontakter med olika människor, som arbetet kan ge upphov 

till. 


Arbetena med den nya Jarnvägen mellan Dannemora och Harg 

påbörjades våren 1875 och banan var klar för invigning 5 

sept.1896. Samma dag lossades 28 vagnslaster järnmalm 

från Ramhälls gruvor. Malmen lastades direkt på båt. 

samtidigt lastades 12 vagnar träkol till Gimo och 7 till 

österbybruk. 

Timlönen för lastning var 27 öre. Vakt måste bevaka det 

lossade godset nattetid till en kostnad av 1:54 per natt. 

Under uppehåll i lastnings-och lossningsarbetet gjordes 

andra arbeten, t ex inläggning av stengolv i järnboden. 


Under vintermånaderna, när trafiken låg nere, utfördes 

arbeten som planering av och sprängning av malmplats. 

Arbetstiden var då åtta timmar, men förtjänsten bara 12 

öre per timme. 

Arbetsstyrkan bestod av tre ordinarie och fem tillfälligt 

anställda, ofta folk från värlingsö. 


I början av året var det vanligt med reparationer av bryggor 

och anläggningar samt att se över beståndet av morringar, dvs 

i berg fastsatta järnringar för angöringstrossar (från 

engelska moor=förtöja, fästa) 
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Det gavs inte många tillfällen till vila och rekreation på 
den tiden, utom på söndagar. Midsommaren var ett undantag, 
den skulle enligt tradition firas. Den 23 juni var sex man 
sysselsatta med att samla ihop kärror och annan utrustning 
för midsommarfirandet, som säkert varade till solens uppgång. 

1887 byggdes ett nytt stationshus. 

Detta är några exempel från Martins referat, som intresserade 
säkert kan få läsa mer om. 
Ur en trevlig skrift "Arbete och liv i Harg och Hargshamn" 
av Nils Erik Gustafsson läste Britt, och senare Inga-Maja två 
skrönor. Den ena hette "Lövhammarsgruvan" och var författad 
av Erik Almgren (far till konstnären Olle Almgren), den andra 
var en gammal sägen från Hargs bruk. 

Som vanligt bjöds på gott kaffe med dopp. 

Kvällens rolighet- en frågetävling- hade sammanställts av 
Inga-Maja. Många stönanden och skratt hördes. Det är inte 
lätt att komma ihåg siffror. Raymond tog priset. 

Cirkeln har nu hållit på i nio år,- så nästa år blir det 
jubileum. Alla får hjälpas åt att komma med ideer om hur vi 
ska fira, om kulturarrangemang och nya utflykter. 

Inga-Maja vädjade om bidrag -om än aldrig så litet- till 
årsskriften. Manusstopp den 10 november. 

så skildes vi åt under förhoppning om en ny fin cirkelsommar. 

Vid pennan/ 
Britt 
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på västra sidan av Värlingsö ligger den vackra 
Norrhägnaden, där Signild Backström bodde som barn 
och fortfarande fritidsbor tillsammans med sin make 
Rune. 
De har båda lämnat värdefulla uppgifter till 
forskningen om Värlingsö. Här berättar Signild om 
sin skolgång. 

MINNEN FRÄN MIN SKOLTID I TVÄRNö SKOLA 

1936 började jag i första klass. Tvärnö skola var 
en s k B3·skola. Man började vartannat år. Det ena 
året gicK klasserna 1,3 och 5 (på 40-talet även 
klass 7), och nästa år klasserna 2,4 och 6 osv. 
Jag har inte något minne av att vi störde varandra 
på timmarna. 
Jag började i första klass tillsammans med Kerstin 
Jansson från Västerbyn. Första tiden hade vi bruna 
bänkar, som vi satt två och två i, senare fick vi 
nya ljusa egna IImöbler". En egen stol och bänk, oj, 
vad vi njöt! 

Vi hade en mycket omtyckt och duktig lärarinna, 
Inez Söderström/född och uppvuxen i Falun. (Det 
visade sig senare att hon som barn bott närmas~e 
granne med min svärmor.) Inez var så omtänksam om 
oss alla och noggrann med undervisningen. En sak 
jag minns med undran var att vi i första klass fl~% 
rita med kolpennor och sedan fylla i med blyerts. 
Jag har mina teckningar kvar än i dag. 
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s k o l v ä g e n 
Omkring 7.30 gick jag tillsammans med mina äldre 
skolkamrater Torborg Pettersson och Lars Johansson 
från Värlingsöbyn, där jag bodde då. Vi gick genom 
skogen förbi den vattenfyllda gruvan (ett gruvhål 
med lodräta väggar där en älg "trillat iII och 
drunknat) över kolbotten, som lät ihålig när vi 
stampade i marken, och ner till stenbron på andra 
sidan ön. En ganska lång skogspromenad, som på 
senhösten startade i mörker. 
Vid högvattenstånd kunde plankorna, som låg över 
själva brohålet (öppningen för små båtar) ha flutit 
iväg en bit, och då blev det ett fasligt sjå att få 
dem på plats, så att vi kunde gå över till Sundskär 
Vi hade ju inte några riktiga gummistövlar heller. 

Från Sundskär fick vi sällskap med Greta Edin, som 
bodde där. Då vi gått över sunds kär skulle vi ro 
över till Tvärnö. Vi barn rodde själva. Ibland 
blåste det väldigt, men farbror Oscar (Gretas 
pappa) och farbror Fabian höll alltid ögonen på 
oss. Regnigt var det då och då, och några riktiga 
regnkläder hade vi inte. 
på vintrarna åkte vi skidor, spark, skridskor eller 
gick till fots, beroende på väglaget på sjön. 
1939 flyttade jag med mina föräldara till 
Norrhägnaden, och vi rodde över till Sundskär. Då 
fick jag närmare till skolan. Svea och Sigrid 
Svensson hade flyttat till södergården i Värlingsö 
by. De kom förbi Norrhägnaden, och vi rodde 
tillsammans över till Sundskär. På höstarna kunde 
det vara riktigt mörkt innan vi kom hem,och på 
vintrarna så kallt. Alla minns vi vintrarna 1940
42, då det var 25-30 minusgrader på morgnarna. När 
isen varken bar eller brast fick vi vara hemma från 
skolan några dagar. Då var det "isvälla", som vi 
säger här i Roslagen. 

E n s k o l d a g 
Skoldagen började 8.30 med att fröken ringde l 

handklockan och vi fick ställa upp oss i led ute på 
trappan med armarna på varandras axlar. Inne i 
skolsalen blev det sedan morgonandak~ med psalm
sång, varefter fröken läs~e något ur en bok eller 
ur bibeln. Det var ordning och reda och en lugn 
start på dagen. 

Vissa dagar började jag en timme senare än de äldre 
barnen men fick ändå följa med dem över. Vi hade 
oftast bara en båt. Då fördrev jag tiden med att 
hälsa på min morfar Mats Aström vid Bodahagen eller 
mötte Kerstin. på rasterna lekte Vl oft~ ovanför 
skolan. Vi~ förs~a, andra och tredje berget, som vi 
sa. Brännboll spelade vi på planen nedan~ör 
skolan. på vintrarna åkte vi skidcr i jacken. 
Matbespisningen var ännu i:;.t'? "uppfunnen". 



Vi hade en flaska mjölk och ett par hårda smörgåsar 
med i ryggsäcken. Korridoren var vår matsal. 

M i n n e s r i k a d a g a r 
Den 15 augusti började höstterminen. Då fick vi 
ibland åka till östra Tvärnö och bada. Att hopppa i 
från den stora ångbåtsbryggan var roligt. 6:e 
november samlades vi skolbarn vid flaggstången. 
Flaggan hissades och vi sjöng "Vår Gud är oss en 
väldig borg". Mycket stämningsfullt och fint. 
På vintrarna åkte vi ibland skidor eller spark till 
varmbadhuset i Nerhammaren i Harg. Baderskan 
borstade oss på ryggen, vilket säkert var 
välbehövligt. Där fanns också den första bastu jag 
var in i. På hemvägen stoppade fröken tidningar 
innanför våra kappor. Några vindtäta kläder fanns 
inte.varje vår krattade vi gemensamt skolgården. 
Det tog två dagar. Krattor fick vi ta med själva. 
Det var spännande att elda ris och löv vid 
stranden. 

Sista veckan i maj skulle vi ha examen. Dagen före 
examen klädde vi skolsalen med löv och blommor. 
Liljekonvaljedoften kan jag känna än i dag. på 
examen var vi fina i nya kläder. våra mammor liksom 
prästen var alltid med, och så sjöngs 
naturligtvis:Den blomstertid nu kommer ........ 11 

Den sista maj hade socknens alla skolor gemensam 
avslutning i Hargs kyrka. Alla lärare kom Med sina 
klasser. Friherre och friherrinan Beck-Friis bjöd 
alla lärare på kaffe, och barnen fick saft och 
bullar. Det var många långbord dukade på 
kyrkskolans gård. Efteråt lekte vi ringlekar. 
Vi var väldigt trötta när vi traskade Dragsvägen 
hem. Ibland rodde vi, och ibland blev vi hämtade 
med motorbåt. Det var ju kristid och ont om bränsle 
till motorerna. 
1943 slutade jag min skolgång. 

Nu, efter att i 45 år bott i olika städer i 
Sverige, har jag med min man återvänt till Roslagen 
och mitt kära Värlingsö där jag fortfarande har 
mitt barndomshem kvar och också bor halva året. 
Tvärnö skola är sedan 1952 stängd men står kvar som 
i min barndoms dagar till glädje för oss alla gamla 
skolelever som ännu finns i livet och har möjlighet 
att besöka skolan bIa när Tvärnö hembygdsförening 
har n~got arrangemang där. 

Signild Backström (fÖdd Mattsson~ 

..L. ""'t •• 
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Det var i januari 1943. En skolkamrat, Bengt Karlsson, 
som bodde i Västerbyn där hans föräldrar var bönder, 
hade varit sjuk under hösten och nu hade han blivit 
död, bara 16 år gammal. 

Bengts jordfästning skulle bli i Hargs kyrka. vi var 
många ungdomar som hade samlats, både från Tvärnö och 
en del från Söderön. Det var också släktingar till 
familjen. 

Det var is på Slon, så vi fick gå till fots över 
isen. Snö var det också, så det gick inte att åka 
spark, men det var vanligt på den tiden att gå till 
fots när man skulle till Harg eller Hargshamn. 

Jag tror att det var en söndag, för det var ofta så 
att jordfästningar hölls på söndagen, före högmässan. 
När vi kom fram till kyrkan, så stod kistan med den 
döde i gravkapellet, för seden var sådan att sex av de 
närmaste vännerna eller släktingar bar kistan in i 
kyrkan. Innan detta skedde, togs locket av kistan, 
och det blev ju en chockartad upplevelse, för jag var 
bara femton år och hade inte sett någon död förut, och 
det var nog flera av kamraterna som var i samma 
situation. Bengts mor var ju förtvivlad och grät 
mycket. 

Så sattes locket på kistan och bars in i kyrkan av de 
sex pojkarna. Efter akten i kyrkan bar de sedan 
kistan ut till graven. Det var vanligt att att 
begravningsgästerna deltog i högmässan efter jord
fästningen och det var ju skönt att få vila lite 
innan vi skulle gå tillbaka till Tvärnö. 

När vi kom åter till Bengts hem bjöds vi på förtäring, 
jag tror det var kaffe. Så blev det rätt så livligt. 
När så många ungdomar samlas, då glöms sorgen bort. 

Dagarna är korta i januari och mörkret kommer fort. på 
den tiden fanns inget elljus på Tvärnö, det var 
antingen karbidlampa eller fotogenlampa. Rätt som vi 
satt där runt bordet, blåste någon av pojkarna ut 
lampan, och det var ju mycket obehagligt. Man hade 
ju synen från gravkapellet på näthinnan, och man 
tyckte det tog lång tid innan lampan tändes igen. 

så var det dags att gå hem, och då var det ju mörkt 
ute, och inte hade vi någon ficklampa. När vi kom ut 

farstun var det kolsvart, så vi fick lov att 
treva oss fram till dörren. När vi kom ut skulle vi gå 
skilda vägar. Min kamrat bodde på andra sidan Tvärnö 
och skulle gå ensam dit, och jag ensam 11 mitt hem. 
Men vi löste problemet så att hon följde med mig hem, 
och sedan fick min far fÖlja henne hem. 

så slutade denna sorgliga dag. 

;;:V3. Persson 

i 
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NJUT v A R E N ! 

\ \ , \ 
så obarmhärtig~ vårsol skiner 
på solkiga rutor och smutsgrå, I varje vrå där ~ittar fram 

""., ... 

gardiner. 

-

Mitt hem nu synes mig fräsche och rent, 
när jag flytt dagen och kommer sent. 

en tuss av damm. Sån skam! 


En röst mig säger vad jag bör göra 

men den jag låna mitt döva öra. 

Jag fattar hastigt ett klokt beslut. 

-Jag låser dörren och gångar ut. 


Och se, därute 1 solskenshörnan 

syns ludna knoppar inunder förnan. 

Jag andas våren. Nu vill jag fylla 

mitt bröst med dofter av grönt och mylla. 


Jag går mot stranden hör måsars skri. 

De siktar byte och dyker i. 

Nu måste sommaren vara nära! 

Från gammelekan det doftar tjära, 


Jag lossar tampen och lägger ut 

och blir på fjärden till dagens slut. 

När solen dämpat sitt starka lJus, 

jag vandrar hemåt i lyckorus 



