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TVARNO FORR o C H N U. 

loAR A V STUDIER OCH GEMENSKAP 

Efter tio år av kunskapssökande och gemenskap har vi heslutat avsluta cirkeh'erksamheten. 
Tväm6, och iiven Värfings6, har väl dokumenterats, och vi som deltagit i verksamheten har 
fått vänner mr livet. 

Vi vill som cirkelledare varmt tacka cirkeldeltagama mr vad ni på olika siitt bidragit med mr 
aU göra verksamheten intressant och trivsam 

Vi vill också fl'ammra cirkelns tack till Studieförbundet Vuxenskolan i Öslhammar för gott 
stöd och samverkan, till Östhammars stadshibliotek, som tagit sig an v,Jr Illstiillnillg h/imfj 
förr och nu, samt till Östhllmmars kuhurmrvaltning, som inköpt V~nl ,hsskrifler och önig 
dokumentation till hibliotek och bokbussar. 

Det är vår mrhoppning aU studiecirkeln 7himöförr och 1//1 kan hidra till alt 11;'111" ÖIlS historia 
levande i nulid och fhmtjd, } J r 

f, (1"// t,' • ,/ I. ' 
"!:!1f.~~,l!r~1.~. och .4~·:r~,::...~~.(;.~.. 

... ---0--- ... 

STUDIECIRKELN TVÄRNÖ FÖRR Oell NU 

har alltsedlln stalten 1987 mr vlll:ie år givit ut en årsskrift med bidrag fiill1 cirkeldelt ag:I1lJa i 
olika ämnesområden. 

Här fO\jer en fOlieckning över innehållet i de olika årgångaIlla. 

1987 

Tvämös historia i k01ia drag från äldre stenåldem fi'am till fiälseräntans avskamlllde l qi~ 2. 

1988 

Intervju med Amy Mattsson, Norrgården 

Fiske: metoder och utrustning. 

Intervju med Lisa och Eskil Johansson, K nllllgärdet. 

Klipp ur Östhammars-Tidningen 1 q 10 

Mellangärden. Helmer och Asttid Johanssons gamla glhdshandlingar hal uttytts. (;,11 dells 

historia i kOli sammandrag. 

Intervju med Helmer Johansson om arbetet på gården under året. 




1989 

Kapten Norhergs skeppsdaghok 187" - I :;P6 
Alice Lundherg.. TorshnllllclI_ heriiltHl 
Bro som mremn - och skil.jet 
Engströms och Fridas Stcllsherg. 
Jämlikhet - Dikt 
Ett hesök hos Märta Bauman. t Hisl hagelI 
Utflykt till Sj<Hiutsllmseet i Åhusl a 
Gamla lI!tryck fiån Roslagen 

1990 

Sanltnanfattning av årets verksamhet. 

Tvämös flora - Dikt. 

Natur och flora j Rnslagen. 

När Tväl1lö ficK hrnHirhindelse 

Studiebestik vid Hargs BrukstnllSClItll 


Intervju med Bredi;-Anna 

Tidig Tvämövår - Dikt. 

Kapten C. ANorbergs skeppsdaghok mr Lenntius. 

Tidlös rymd - Dikt 

Väddö kallaioch vik. 

En präst i Harg och en silverkanna. 


1991 

Tvämö lOn och nu. 

Utstställningen i glt1l11a skolan och på Nllrrgånlen. 

Efterträff med supe. 

Sommarstugan - Dikt. 

Sven Mattsson Norrgården heriiltar. 

Energi - Dikt 

Stortvätt 

En böstutflykt till Forsmarks bruk. 

Soldatliv. Båtsmän på TvälllÖ och Värlingsö-Marka. 

Rysshäljningar '71 Q. 


1992 

Tilldragelser inom cirkeln under året. 

Norrgårdens väderkvarn. 

Elsa och Gösta Eriksson om livet på Rromsiil1g. 

Dokumentation av Väster Tvärnö. 

Utfård lm Singö med fdlTe kyrkoherden Lars Sundin som guide 

Besök av Mr Hokanson med fi11 fi-ån Australien. 

Stadsvandring j Östhammar. 

Visning av videofilm fi-ån utställningen 199 J. 

Drängen P. 1. Vennström i Västel'gården. 

Våtfantnsi - Dikt 
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1993 

Arssammandrag. 

Pältvandling med Ditte Wel11eL 

Besök hos Oskar Andersson, S{}derhoda, Gr~sö och 

AIgot Andersson, Kavartl. 

Besök i Värlingsö hy. 

Skolväsendets tillkomst. 

Läkeväxter mIT och nu. 

Pisket mIT och 1111 


Potat isn~iöl. 


1994 

Aret som varit. 

De yttersta skären - Dikt. 

Intelvju med Emma Max. 

Studiebesök till utställning i Öregrunds hibliotek IIm'eriel' och tdl/md salllt vid Öre~t\lllds 

hembygdsmuseum. 

Bes6k (IV Stig Unge, Utbildningsradion. 

Sture Gustavsson, Hargshamn , berättar Olll tider som varit. 

Till Dannemora och Örbyhus. Guidade visningar. 

Bes6k vid Hargs Bmksforvaltning och Hargs kyrka, 

Min bamdoms sommar. Britt MareH berättar. 

Paktainsamling om Värlingsö f0l1skrider. 


1995 

Arssammandrag. 

Bes6k på Holmens pappersbl11k. 

Till baronel11as och vflllonernas r,övsta Bruk. 

Oil11o herrgård och Skäfthammars kyrka besöks. 

Hargs hamns och Dannemora - Ilargs jä111vägs historia. 

Signild Backstr61l1s ba111d01l1sminllen fl'ån Norrhägnaden. 

En skärgårdsbegra\11ing. 

Njut våren. Dikt 


1996 - Cirkelns nvslutningsår. 

Anita och Maltin presenterar sin nyutkomna bok Värlil1gså - Ö i RO.<ilagel1sIal1lll - lI1uler 
baronernas tid. 

VärHngs6 har till stora delar sedan J600-talet ägts av Hargs gård - Ilargs h11lk. 

Då det gamla bl11ksarkivet generöst ställts till tOrfogande och fOltlöpande 

gårdshandlingar fr. o , m. slutet av 1600-talet fOltfarande finns i tOlvar av 7: e gene

rationen Värlingsöbor har vi efter kompletterande forskning på 6vliga 3rkh' och insti

tutioner kunnat skapa oss en ganska god bild av livet på ÖIL 


De äldsta beläggen på namngivl1a bebyggare är fl'ån mitten av 1300-talet respektive 
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14()O~tHlet. Boken skildrar ocksa \'ärlingsöbOlnas lh' o(,,'h leveme. kontakten med 
bl11ksherral1la på Harg och denis levnad, VallonäUlingar fiån Liege har 110tt på ön 0(,,'11 
fiuniljemas öden har k\lnnat f()ljas fiaJ1 värvningen i VallonielI 1626 till hosiittllingell på 
Värlingsö, Tvister oboma emellan och med Bruksherral1la är belysta, Bebyggelse
beskrivning samt redogörelse om öbo mas liv fiån vaggan till graven finlls ocks'l med, 
Till slut skildras Värlingsils kont:lkter med ytter\'iirlden till lands (lch till sjilss, Fn hild 
av Värlings() idag och HV vad som finns kvar 11\ den gamla hygdekulllllen finns ocksil 

Intressant studiebcsöl{ vid Bennebols bnlk. 
Bennehol var under sill 200-åriga tillvaro ett :1\' de minsta lHuksanliip,glliJ1lvlllI:l i 
Roslagen men är idag ändå en av de llIest seviinla, Brnket grundades pii 1(170-talet. dil 
lIargs hruk på grund av brist på trä kol byggde en masugn i det skogrikt! BelllIchoi , 
.Himmallllen kom huvudsakligen fi'ån DallJ1emOla och ftHSladcs diirifiiill med hiisllhl(lI 
och båt Masugnen lades ned 1885 men stora delar av bruket hal' återskapats gellOlIl 
Riksantikvarieämbetets fi)rsorg och utgör idag en kulturhistorisk pär/a lI1itt inlle i dcn 
bevarade urskogen, 

:; J\ ,' 

i ~ 

:'uhileumsutställningen TV;\UN() FÖIU{ OCII Nll 17 - 31 juli 
I samarrangemang med Studieforhundet Vuxenskolnn och Östha'llllllHlS slad~hihliotl'''. 

l·~ö~: at~, ge intr~s~era(~e tiUfålle att ta del av cirkelns årsskrifter och övrig dokumentation '1\ 

1vamo och Varllllgso anordnade vi i juli en utställning i Östhammars stadshibliotek ' 
J~lanscher ~ch f(,tografier fiån utställningen på Tvä1llö 1991 samt en del senare hildlll'll eri-! I 
fanns ocksa med. Dessutom eH stort album SOIll presenterade verksamheten i onl 0<:1', hi':" 
Vid utstäl111ingens öppnande bidrog Rune Backstrdlll med mIlsik 

J:,l~r~ss~t ~~~.l;,rstälJ~liJlgel~. hlev över fOrväntHll. Enligt hibliotekets personal iilelkol1l hes(ikande 
\ I el a fl a en for att lasa och Ulan planerar att återuppta utställningen 



SOlmnaren -97. I höst har den visats i Vuxenskolans studielokal i Östhammar och i Söderö 
bygdegård. 

Kommande visningar är schemalagda: 
November -96 AIUllda 
December -96 Gimo 
Januari -97 Österbybmk 
Febmari -97 Öregmnd 
Mars -97 Hargshamn 

Även StudiefOrbundet Vuxenskolan i Uppsala har visat intresse och kommer troligen att sätta 
upp den i sina lokaler hösttenninen -97

• 

TVARNJ fORR OCH MJ 

UNDER AREN MEDVERKANDE FACKMÄN 

Oscar Andersson Sture Gustavsson AmI Marie Löfstrand 
Tore B10m Åke Kungsmark Lars Sundin 
Astrid Boström Ann Charlotte Ljunghohn Ditte Wemer 
Ulf Dietrichson John Jansson Gunnar Wärdig 

KULTURARRANGEMANG, enskilda och i samanangemang. 

Föreläsningar: 	Alf Sevastik - Nordupplallds kust. (2 foreläsningar) 
Ditte Wemer - Skärgårdens historia. 
Tore Littmark - Roslagen i mitt hjälta. 
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Hembygdsutställning 1991 
Musil{ Gunnar Blomkvist 

Handklaver och kiirlek 
EvaJd Mattsson 

Deltagare under åren. 


Inga-Maja Ahlsen Mattin Ahlsen 

Mälta Bauman 

Tully Brinkmar Anan Btinkmar 

Agtles Carlsson Gerhard Carlsson 

S01~ja Edin Beltil Eriksson 

Gunnar Jansson Birgit Jenner 

Astrid Johansson Hehner Johansson 

Marianne Kleis Raymond Kleis 

Britt MareH 

Amy Mattsson Sven Mattsson 

Eva Persson Torsten Persson 

Anue Petterson Hans Pettersson 

AlfPettersson Alf Pettersson j:r 

Ann-M arie Pettersson 

Ann-Katluine Sandblom Nils Sandblom 

Monica Swederoth Britt Marie Sörensen 

Hille WaJlgren Bengt Wallgren 

Anita Åström 


Följande medlemmar har tillhött cirkeln fiån starten 1987 t o m 1995. 

Inga-Maja och Mattin Ahlsen, Marianne och Raymond Kleis, Eva och Torsten Persson samt 

Anita Åström. 


TillfåJJjga cirkeldeltagare: Anders Johansson, Kerstin von Malmborg och Sven-Olof 

Söderström. . 


Sex cirkeldeltagare har avlidit under cirkelperiodell. Några har slutat på grund av sjukdom. 

bristande tid eHer intresse. 
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Cirkelavsllltllillg 1996 08 28 i G a 111 111 e I Il Il S 

Cirkelverksamheten avslutades med festmiddag på Gammelhus. Karl-Erik Lundström 
berättade om GammeJhus. Rune Backström spelade dragspel och Aina Bergman fhln RaggarölI 
sjöng solo. Anita Åström fl-amforde tack till cirkelledama och överliinmade presenter. 
Inga-Maja Ablsen höll foljande 

Jubi1eulllstal 

I cirkel vi läst om Tvii ..n(; som var 
och jämfört med Tvärn<i i v~ln, dar. 

Sommaren 1987 var vi några fi'itidsboende, som tyckte att vi ville veta litet mer om Tväl1lö, 
där vi kommit att bo stor del av året Vi ville också gäma konlIlla i kontakt med fler fasl- och 
fHtidsboende. 

Vi inbjöd till studieinformation i Tvämö skola, där vi presenterade fOrslag till innehåll i 
studiecirkeln TVARNÖ FÖRR OCH NU. Fler än 20 anmälde sitt intresse, och vi stal1ade 
därfor två cirklar. 

Den ena cirkeln ägnade sig åt by- och hemmansbildllingar, skiftesfOrrättningar, byggnader, de 
olika hemmanens rikhaltiga samlingar av gamla gårdshandlingar och andra dokument från 
främst 1700- och 1800-talet. Cirkeln leddes av Mal1in Ahlsen. 

Den andra cirkeln skulle med mig som ledare i fOrsta hand ägna sig åt seder och bruk fi'ån 
bÖljan av seklet och framåt. Äldre tvämöbor, helluna och i fOrskingringen, skulle intervjuas. 
Tvämö skolas historia fanns på programmet, och redan vid statten planerades en 
hembygdsutstäUniug. 

De två cirklarna arbetade under två år. NaturHgtvis var vi i de olika cirklal1la nyfikna på vad 
den andra gruppen sysslade med, och när vi böljade det tredje året slog vi ihop gruppema till 
en med Mal1in som ledare. Några deltagare hade slutat, så att vi kom ner till maximerade 20. 
Efter tre år övertog jag ledarskapet så att Mattin kunde få ägna sig heJt åt bygdeforskningen. 

32 personer har under årens lopp deltagit i verksamheten. Vi har lä11 känna varandra och 
blivit goda vänner. Vi har läl1 känna Tvämö, gj011 intressanta studiebesök och har han många 

intressanta besökande i cirklal1la. Sex deltagare har lämnat oss för alltid och vi iir tacksanulla 
fOr vad de gav oss av kunskap och vänskap. 

Vi har i cirklama fOlt en liten dagbok med bidrag f1'ån olika deltagare, Den tillhör dyrgripallHI. 
Valje år har vi dessutom givit ut en årssktift, som bl. a. inköpts av Östhammars 
kulturfOrvaltning till bibliotek och bokbussar. 

Martin har uttytt gamla gårdshandlingar och forskat i olika arkiv. Han har med l~älp ay 
cirkeldeltagama dokumenterat Södergården, Mellangärden och Norrgårdeu i Öster Tviimö 
samt Väster Tvärnö by i olika sktifter. Anita Åström och S01~a Edin har givit ut en skrin om 
Tvämö skola, och nu har också Värlingsö fått sin bok, som Anita och Maltin ägnat flera års 
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forskning. Sonja Edill initierade forskningen tillsammans med Anita, och Sonja länmade sitt 
sista bidrag ti1l dokumentationen dagen före sin dödsdag. Signild och Rune Backström har 
också vadt värdefit11a medarbetare i boken om Värlingsö .. Boken har fått ett positivt 
mottagande hos press och allmänhet. 

Det känns nästan ofhttbart att vi nu är inne på vi\lt tionde verksamhetsår. Vi kan mlja 
verksamheten j en sammanställning över årsskriftemas innehåll. 

1987 	 var det Tvämös historia och seder och bruk som tog upp. 

1988 	 blev intelvjuemas år. Lisa och Eskil i Kvalllgiirdet Am)' i NOlTgården, Helmer i 
Mellangården. Maltin uttydde Mellangården gårdshandlingar. 

1989 	 Gerhard presenterade Kapten Norbergs skeppsdagbok, Jan Rydh besllkte oss och 
berättade om Engström och Stensberg, och sen blev vi bjudna dit för att se det gamla 
torpet. Alice Lundberg och Mätta Bauman intelvjuades. Beltil och Gerhard berättade 
om brobygget vid Tuskö Täppan och vi gjorde en intressant båtutfård till Älmsta och 
sjöfaltsmuseet. 

1990 	 Intelvju med Bredö-Anna, som flyttat till Täby. Studiebesök vid Hargs bruksnmseullI. 
Maria Olsen berättade helt fascinerande om Tvämös flora. Torsten överraskade oss 
med att vara poet. T. o. m. publicerad. 

1991 	 Pang! Här har vi utställningen med st011 lJ' I samarbete med llemhygdsRlreningen 
och Föreningen Tvämö Hembygdsgård och naturligtvis med SV Östhammar som 
medanangör. 

Med 70-talet engagerade och 17 utställare. 3 dagar. 700 besökande. 

Mängder av gamla bruksföremål och redskap. stor avdelning med hemvävt och 

hemsytt, delutstäJlning om fiske och om skolan, demonstration av spinning, 

makrameknytning, knopslagning, nätbindnjng och kvastbindnil1g m. m. 

Kaffesetvering i björkdungen ner mot sjön. Solsken. Kulturarrangemang aHa dagarna. 

Maltin berättade ur Tvämös historia .. 


Utställningen gav ett ganska hyggligt överskott att dela på, vilket bl. a. gjorde det 

möjligt fOr oss att ge bidrag till restaurering av väderkvamen på Norrgården. 

Sven Mattsson gav en livfull intervju och vi gjorde en fin höstutflykt till Forsmarks 

bruksmuseum och herrgård. 


] 992 	 Mat1in var klar med sktiften Olll Väster Tvämö. Vi åkte till Singö på studiebesök. 
Långväga besökare fHn Australien flum lätt sina rötter j Nyborg tack vare Martin. Elsa 
och Gösta i Bromsäng intelvjuades och Mal1in berättade medryckande Olll silla 
forskningar efter drängen r J Wennström i Västergården o(;h sitt fbmträdande i 
Ålands radio med anledning därav 

] 993 	 Vi gjorde en fåltvandring på Norrgårdens havsällg med Ditte Wel11er, besökte 
Värlings by och gjorde ett oförglömligt besök hos Oskar Andersson på Gräsö 
och bans fina museum. Så fint vi hade i gröngräset, när han läste sin berättelse om 
sikfiske och när ban satt på en sten fi'amfor ~jöboda111a och läste Gullbergs 
Jag bor vid ett rastställe. Det var underbatt! 
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1994 	 Vi hade besök av Stig Unge_ Utbildningsradion. som bl. a. intervjuade Sven och 
utlovade ett radiorep01tage_ som dock lyst med sitt fl'ånvaro. Sture Gustavsson 
Hargshamn berättade mustiga Hargs- och Tvämöminnen. Emma Max blev interyjuad. 
Vi besökte Dannemora och Örbyhus och vi fick vid studiebesök i Harg infoJ1l1atioll 0111 

Hargs godsforvaltning nu och tidigare genom Ulf Dietrich son. Vi besökte också 
Öregrunds bibliotek med utstäl1ning samt Hembygdsmuseet därstädes. 

1995 	 Nu hade vi uttömt ämnet Tväl11ö och det blev mest studiebesök. Till Holmens hruk. 
Hallstavik, Löfstabruk, Gimo Herrgård och museum samt Skäfthammars kyrka. 

1996 	 Tionde cirkelåret. Cirkeldeltagal11as antal minskar. Flera av oss bÖljar bli till åren. Vi 
har ingen fast boende kvar i cirkeln längre. Krämpol1la kommeL Det är dags mr 
avslutning. Men dessfOtintJan hinner vi med ett intressant studiebesök vid Belll1ebols 
bruk, Och en egen jubileumsutställning i Östhammars stadsbibliotek i samarrangemang 
med biblioteket och Vuxenskolan. 

Den fick en fin al1ikel i UNT och väckte stol1 intresse. Vuxenskolan kOl1lmer att stiilla 
ut den i sina lokaler och den kommer kanske att vandra vidare. Det här albumet som \i 
sammanstäHt kommer att överlämnas till Öst hammars stadsbibliotek som 
referensexemplar, d v s det får inte lånas hem. Om biblioteket en gång inte önskar 
behål1a det skall det lämnas till Folkrörelsearkivet. 

00*00 

Vi har fOljt Tvämö och dess bebyggare fi'ån lång tid tillbaka, då här flums många fllst boende 

med många glada ungdomar och liv och rörelse. Intressant har det vHrit :Jtt ta del av de g~H1llas 


berättelser om bamdom och skolgång med vattenvägar som kommunikation. Jag Iror vi lärde 

oss ro lika tidigt som vi lärde oss gå, var det en som sa. Om dagamas och årstidemas gång 

med allt som ägde rum i hemmen. Byskomakam kom och hemsönunerskan. Vävstolen 

dunkade från morgon till kväll, och man vävde t. o. In. ylletyg ti1l skjmtor åt karlama. 


Det blev stor dramatik när bam skulle fOdas och banunorska hämtas i rykande snöstorm. Det 

hände att man fick behålJa en död hemma i flera veckor for att isen varken bar eller brast. 


Det fanns inga riktiga vägar på Tvä 111Ö. Man fick ta sig fi'am på kostigar med cykeln, om man 

hade någon, och man fick kanske lägga den i en eka och ro till affären. 


Vad roade man sig med? Man gick på bön, som det hette. I missionshuset. Sång och musik. 

När man skördat IinfåJten, som lyst så vackelt blå och rötat linet samlades ungdomama till 

bråkkalas, och när bråkningen var klar vankades stort bondkalas. Kalasen är värda ett kapitel 

fOr sig. Bröllop, begravningar i dagama tre. 


En gång bröts här kalk. Mindre gmvhåJ finns fortfarande kvar. 

Vedskutor lade ti1l vid Båtberget och seglade med sin last tm huvudstaden. PassagerarhMar_ 

som gick meJJan Stockholm och Östhammar lade tilJ vid Tvärnö brygga. Här tlHIIlS bålvmv och 

många av öns manfolk blev sjömän, stynl1än ener kaptener. En av dessa rundade jorden fem 

gånger. 
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Sjöfarall1as hustrur utWrde en heundransvärd giill1ing. De skötte djur, skötte hem och harn och 
bidrog tiO forsöl:i ningen genom fiske. 

Ar 1947 blev ett märkesår i Tvämös historia. Då invigdes bron över sundet vid Tllsk() och viig 
dälilHn till Tvämö skola. I dag finns väg och broar också till Raggarön, där land slufar och 
hav tar vid. 

l dag finns endast sex fast boende familjer kvar på Tvämö. Men många fHtidshoende har bott 
här många år och betraktar ön som sin andra hembygd. Tack vare cirkeln har vi fått fin 
gemenskap med såväl fhst befolkning som fritidshoende. 

Vi hoppas att vi genom vår verksamhet kunnat hidra till att levandegöra 
Tvål'nö SO[}' för Tvärnö SOUl är och för kommande generationed 

/~r .. P:J~~.. .~... 
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ETT SKOLMINNE 


Det var vintern 1936. Jag gick i andra klass i Tvärnö skola och det var "fint 
sparkstöttingsföre' . som man säger. De flesta av skolbarnen åkte spark till 
skolan. Vi hade lång väg, så det var ju bra om man kunde åka spark istället rör 
att gå. 

Vår skola ligger på en höjd med en hög och lång hacke ner mot sjön. På rasterna 
åkte vi med våra sparkstöttingar i backen l1~lr det var isgata och bra underlag 
Den här dagen, som jag skall berätta om, åkte vi i backen som vanligt. 

En av flickorna i (järde klass, Asta hette hon, och en annan av klasskamraterna 
åkte tillsammans. Asta satt på sparken och kamraten stod på medarna och styrde. 
Men när de kommit en bit i backen föll hon som styrde av och sparken med Asta 
på fortsatte j svindlande fart ner för backen. 

Nere vid sjön fanns flera stora alar och om ingen styr var det lätt att krocka med 
ett träd. Och så slutade det också. Sparken med Asta krockade med ett träel. 
Asta satte ut foten för att dämpa stöten mot trädet, med påföljd att benen i foten 
krossades. 

Det blev ju stor uppståndelse, när hon inte kunde stå på foten. En av pojkarna 
skickades med bud hem till Astas föräldrar, som bodde på Fagerön cirka 3 
kilometer från skolan. Så kom hennes far och syster och hämtade henne för 
vidare färd till lasarettet i Östhammar. Där fanns då en duktig läkare och kirurg, 
som hette Landing. Han pusslade ihop benen i foten så Asta kunde gå igen. Men 
det tog nog lång tid innan hon blev frisk och Ilte men av det har hon nog han hela 
livet. 

Jag minns inte, men det blev säkert körförbud i backen efter denna h~lndelse. 

Eva 
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Barndomsminnen. 

Under arbetet med skriften 0111 Värlingsö var det så många barndoms
minnen jag kom ihåg. Om Ni vill höra skall jag berätta några av dem. 

Ända sedan min tidigaste barndom har jag tillbringat mycken tid vid 
Sundmanshagen på Värlingsö som är min mammas föräldrahem. Jag 
är född i Hal1stavik där jag bodde med mina föräldrar. Min pappa 
hade en Hten motorbåt så det blev många turer till Värlingsö under 
mina första somrar. När jag var fem år gammal dog min pappa och 
efter hans död flyttade mamma och jag först till Herräng och när' jag 
var 12 år gammal till Östhammar och hela tiden var det ju nära till 
Värlingsö och Sundmanshagen. 

Min morfar, Carl Lindstedt, var 77 år gammal när jag föddes och han 
dog när jag var 3 år gammal så jag har inte något minne av hono111 
mer än ett stort skägg. Min mormor Maria. som var 18 år yng!'e än 
morfar, kommer jag däremot väl ihåg. Henne fick jag behålla till dess 
jag var 8 år gammal. En alldeles underbar mormor. På Sundmunshagell 
fanns också mina två morbröder Helge och Nils och deras syster I\strid. 
hon var äldst av dem men kanske yngst till sinnet, hon var Iller som en 
storasyster för mig trots att hon var 26 år äldre än jag. Helge var 24 år 
och Nils endast 18 år äldre än jag, och dom tyckte 0111 att busa och 
retas med mig, det var inte att undra på för' jag trodde ju på allt dom 
sade. Jag fick kalla dem vid förnamn, vilket inte var så vanligt på den 
tiden. Jag protesterade mot att säga moster' och morbror för jag tyckte 
dom var för "nya", d v s för unga. 

Mitt första barndomsminne har jag kallat 

Krakatao 

Varje sommar brukade vi göra en heldagsutflykt med stora motorbåten. "Hel
dagsutflykten" var mellan morgon- och kvällsmjölkningen så att alla kunde 
följa med. 

Det var en lugn och solig sommardag någon gång i mitten på 1930-talet med 
utlovat fint väder. Mamma och Astrid hade planerat länge och mycken god 
mat hade iordningställts och placerades i två stora klädkorgar tillsammans 
med glas och porslin. Både i botten på korgarna och överst var det hård
manglade handdukar och stora linneservetter som skydd. Vi andra fick inte se 
var där fanns, varken jag eller mina morbröder vågade kika i korgarnå för då 
blev det smisk på fingrarna, det skulle ju bli en överraskning. 

Det tog en stund innan råoljemotorn blev uppvärmd och denna dag tyckte jag 
det tog längre tid än vanligt. Allt var ju så spännande och jag var ivrig ått vi 
skulle komma iväg. Målet var Understens fyr. På den tiden fick man gå iland 
där och var t o m mycket välkomna för det fanns inte så många "söndags
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seglare" då som kunde komma dit ut. Vi medförde, förutom nyheter från fast
landet, både färskvaror och tidningar ut till fyrfolket. 

När vi korn ut till havsbandet möttes vi av dyningar, jag tyckte dom var jätte
höga och båten rullade betänkligt. Det var nog inte så farligt men det var de 
första dyningarna jag hade mött så för mig var de skrämmande. Helge och 
Nils skrattade åt mig och så sa dorn "Det här är väl inget, då skulle du varit 
med vid Krakatao". Vad var nu Krakatao? Jag hade hört det där konstiga 
ordet förut men aldrig fått någon förklaring. Inte heller denna gång vågade 
jag fråga för jag var rädd dorn skulle skratta åt mig. Jag trodde det kanske 
var något som man sade till frågvisa barn för att dorn skulle vara tysta. 

Vi kom snart i lä i Understens lilla hamn där vi blev glatt välkomnade av f yr
folket. Så började vi att plocka iland allt vi hade med oss, primuskök, potatis
hink, svagdricksflaska och de mystiska korgarna och så förstås "förningen" vi 
hade med oss till fyrfolket. 

Krakatao var glömd. 

Snart kokade potatisen på primusköket och jag fick hjälpa till med dukningen. 
Vi dukade ute på den släta berghällen med stor linneduk. Det var ju "utflykt" 
och då skulle man äta ute. Det var vi som var värdfolk och alla på fyren lät 
sig väl smaka. All den goda maten i korgarna fick en strykande åtgång. Alla 
var glada och historierna avlöste varandra. 

Sedan blev vi inbjudna att bese den höga fyren. Fyrtornet hade byggts 191 5 
och var 39 meter högt och var, i varje fall då, ett av de högsta i Sverige. Jag 
var alldeles säker på att tornet svajade när vi stod där uppe. 

Efter kaffe med gott "doppa" bar det hemåt igen där korna väntade på att 
bli kvällsmjölkade. Ännu en spännande dag hade jag fått uppleva. 

Sedan drÖjde det många många år innan jag hörde det konstiga ordet Kraka
tao igen. Då var jag på besök hos min morbror Harry som bodde utanför 
New York. Han nämnde det i något sammanhang och nu var jag modigare 
och frågade vad det betydde. 

"Vet Du inte det," frågade han, "har inte Helge och Nils berättat det för 
Dig "? När jag talade om min erfarenhet så skrattade han gott och sade 
"då skall jag berätta för Dig ". 

"Jo min far, alltså Din morfar, Carl Undstedt var styrman och han seglade på 
de stora haven. En gång när han seglade med Barken Superior i Indiska Osce
anen, det var år 7883, nåddes de av några ohyggligt höga vågor. Ingen om
bord trodde de skulle överleva, man försökte reva segel och man bad böner 
och trodde att den sista stunden var kommen. När allt lugnat ner sig var 
Superior alltjämt på rätt köl även om mycket var trasigt och det rådde stor 
oordning ombord. Det fanns ju varken telegrafi eller radio ombord på den 
tiden så inte förrän man kom i hamn fick man veta vad som skett Det var 
vulkanön Krakatao, en vulkanö i Sundasundet mellan Java och Sumatra, som 
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hade haft ett väldigt vulkanutbrott. " 

Större delen av den 34 kvadratkilometer stora ön bortsprängdes och sjönk i 
havet, som även en gång Atlantis gjort. Explosionen var så kraftig att den 
kunde höras på Rodriguez Island som låg 4653 kilometer från Krakatao. Det 
är säkert den största smäll som någonsin hörts. Vid explosionen blev vulkanön 
fullständigt pulvriserad och lämnade kvar en 300 meter djup krater på havs
bottnen. 

Det pulvriserade berget slungades upp i atmosfären som aska och damm. 
Askan låg som ett filter i atmosfären, och i flera år efter utbrottet såg 
människor jorden runt solnedgången i en annan färg än de var vana vid. 

Då havsvattnet forsade ner i den försänkning som explosionen efterlämnade, 
utlöstes ett antal fruktansvärda tsunamis, d v s jättevågor som framkallas 
av jordskalv eller vulkanutbrott på havsbotten, ordet tsunami är japanska 
och betyder "havsvåg". 

Längs Sundasundets stränder kostade dessa jättevågorna 37 000 män
niskor livet. Alla båtar däromkring kastades långt upp på land eller förliste. 
Den största tsunamin var inte mindre än 40 meter hög och slungade iland 
jättelika korallrevsblock på 600 ton. 

Det var resterna efter dessa vågor som Barken Superi or hade fått känna av, 
långt långt därifrån. 

Denna resa hade pågått i drygt två år mellan juli 1882 och september 1884 
och enligt sjömansboken var destinationen Australien och Indien. Min morfar 
var vid detta tillfälle 35 år gammal. 

Han fortsatte med långse~llingar fram till 1892 då han som 44-åring sökte sig 
till lugnare farvatten. SegEMartyg av trä hade då börjat ersättas med segel
fartyg av stål och även ångfartygen blev allt vanligare. 

Min morbror Harry berättade att morfar hade rundat Cap Horn 1 4 gånger. 
Det framgår också av sjömansboken att detta äger sin riktighet för distina
tianerna under åren 1877 - 1892 var oftast Sydafrika med Kapstaden och 
Port Nantes, som numera kallas Durban. 

Under en resa till Sydafrika 199 S såg jag det beryktade farvattnet där 
Atlanten och Indiska Osceanen möts, det på segelfartygens tid så förfasade 
farvattnet. Udden döptes 1487 av den persiske sjöfararen Bartolomeo Diaz 
till Stormarnas udde men Henrik Sjöfararen lät, i besvärjande syfte, ändra 
namnet till Godahoppsudden. 

Det kändes overkligt att stå där uppe på Godahoppsudden, denna dag i här
ligt solsken, och blicka ut över det relativt lugna havet och tänka på den 
möda som sjömännen under segelfartygens tid fick utstå under storm och 
dåligt väder. Det var nog ingen lek att äntra upp i masterna och beslå segel 
eller att arbeta på den yttersta delen av bogsprötet när fartyget sätter i 
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sjön. Uttrycket att sjömannen skulle ha "en hand för skeppet och en för sig 
själv" var nog befogat. 

Den dagen tänkte jag mycket på min morfar. 

En grön groda. 

Varje sommar kom "Stockholms-pojkarna" ut till Sundmanshagen på se
mester. Dom hette Gösta och Sixten Hedenberg och var kusiner till min 
mamma och hennes syskon på Värlingsö. Eftersom Helge och Nils kallades 
"Värlinga-pojkarna" var det naturligt att de jämnåriga kusinerna fick heta 
"Stockholms-pojkarna" . 

När dom kom fick jag några små presenter och godis. Denna gång hade de 
dessutom med sig två stora bakelsekartonger. Kartongerna ställdes in i 
mjölkkammaren där det fanns en islår med lock och ovanpå locket var det 
lagom svalt. 

När det var kaffedags dukades bordet i trädgården under äppelträden. Vi 
var många runt bordet på den tiden och jag fick förtroendet att hämta fram 
kartongerna. I en av kartongerna fanns [EiM eGJIR?tQ1tYJ (GJ/R~lmw;\, Den var 
underbar, det var en grön prinsessbakelse, med röd mun och ögon och öron 
av choklad. Den var faktiskt vacker. 

När kaffet var serverat skulle man börja med "grovdoppa" och småkakor 
och barn skulle ta sist. Oj vad jag tyckte dom åt många bullar. 

Så äntligen, Helge skulle börja med bakelserna. Jag såg hur tårtspaden gled in 
under grodan och var på väg till Helges assiett, jag trodde allt hopp var ute 
men så ångrade han sig och ville hellre ha en av sina älsklingsbakelser. en 
mazarin. Grodan hamnade åter i kartongen. 

Så var det Nils tur, han valde ännu längre och det var klart han ville ha 
grodan. Om det var för mina bedjande tårfyllda ögon eller om han såg en 
ännu godare bakelse vet jag ej, men även han avstod. Och nu fick jag ta före 
de övriga och min lycka var fullständig när jag hade grodan på min egen 
assiett. Att det bara fanns något som var så gott. 

Vad skönt det är med sådana minnen. När jag går förbi något konditori med 
Gröna Grodor i fönstret så stannar jag alltid och minns. Det är inte min 
älsklingsbakelse numera men jag kan ännu i minnet känna hur god den var. 
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Att ha en barndornsvän. 

Det är lycka att ha haft en lekkarmat från sin barndom och alltjämt ha henne 
kvar som en kär vän. 

På somrarna när jag var på Sundmanshagen hade jag en hund, några kattor 
och ibland en liten kattunge, kaniner, kalvar och kycklingar till kompisar. Och så 
det bästa av allt, "Sundskärs-Greta". Hon var en kär vän och lekkamrat. 
Greta var några år yngre än jag men vi hade så roligt tillsammans och vi var 
aldrig osams, något som är ganska ovanligt bland barn. 

Greta är dotter till Oskar Edin på Sundskär. Gretas mamma hette Hanna och 
hon hade dött innan Greta var l år gammal. Där fanns förutom Gretas far 
även hennes farbror Fabian och faster Beda samt deras lille son Folke samt 
Gretas båda syskon Linnea och Rikard. 

Farbror Oskar var en riktig spelevink, alltid med sin pipa j mungipan och med 
den smala yllehalsduken virad runt halsen, både sommar och vinter. Och 
berätta historier det kunde han. Han hade alltid glimten i ögat något som 
Greta fått i arv efter honom. 

Det var ett stycke att gå mellan Sundmanshagen och Sundskär men vi sprang 
så gärna stigen fram och över stenbron. 

Jag kan ännu minnas hur vackert det var när jag korn över stenbron till Sund
skär. En liten stig och så den gamla ladan som stod i backen invid bron. Där 
var så vackert, där fanns alla vår- och sommarblommor. Särskilt när gull
vivorna blommade var där alldeles gult. Där fanns även toppmurklor som jag 
plockade med mig hem till Astrid, hon torkade dem och smulade sedan sönder 
dem när hon ungstekte gädda, det gjorde att såsen blev så god. På den tiden 
ansågs inte toppmurklor giftiga, de kanske inte var giftiga på den tiden utan 
att det är nutidens luftföroreningar som är orsaken. På den tiden tror jag inte 
man visste vad luftföroreningar var, det var bara sol, saltmängda vindar och 
blomdoft, i varje fall för ett barn. Tyvärr finns inte de vackra blomsterbackar
na kvar, ladan föll av ålder och efter skogsavverkningen för ett antal år sedan 
återstår nu bara ris och sly där förr blommorna prunkade. 

Den fortsatta stigen fram till stengärdesgården var lika fager, så följde man 
gärdesgården ned mot Fladan och där gick man sedan invid dikesrenen och 
kom fram till ladugården. Sedan var man nästan framme. 

Framför boningshuset på Sundskär fanns på den tiden två stora höga bigarå
träd. Det var stor lycka när bigaråerna var mogna och man fick smaka. 

En gång när jag skulle gå till Greta och kommit ett stycke hemifrån härde jag 
ett välbekant ljud. Kacklet aven höna med sin lilla skock med kvittrande 
kycklingar. Det var min höna, jag hade fått henne av Astrid när hönan låg och 
ruvade på ägg. När äggen blev kläckta tror jag det blev fem eller sex små 
kycklingar. Jag skämde bort dem med bröd och vad jag kunde komma över i 
köket. De hade en liten bur på ladugårdsbacken men ibland fick de vara ute 

16 




och springa fritt. De var små underbara dunbollar I unt mina fötter eller i knä 
när jag satt och matade dem. 

Den här gången hade jag glömt alt stänga grinden till buren. Hönan hade väl 
hört mig när jag gick och kommit efter. Det var inte annat att göra än att 
samla ihop de små i min jacka och så trava tillbaka med det lilla kvittrande 
knytet och så hönan efter. När jag kom hem och beklagade mig fick jag inget 
medhåll av Astrid, utan hon sade så rätt "Du har själv skämt hort dem", då 
får Du se efter dem också". 

Ofta var vi på Sundmanshagen och lekte, jag hade lekstuga på ett berg i 
körsbärslunden. Inget riktigt hus utan bara stenar och några bredbitar som 
skulle markera väggar. men det var fint ändå och för oss blev det både kök 
och kammare. Dallergräs blev kaffe och barkbitar och vackra blad blev bullar 
och kakor, fantasin var stor. Så gjorde vi saft av farbror Oskars tobaks
paket, Mixture hette tobaken. Vi fick de tomma paketen som hade röda de
korationer som gav en förunderligt vacker saft. 

Så fanns det så mycket att titta på och undersöka uppe på bodvinden. Det 
var sällan något kastades bort utan det mesta lades upp där vilket var till 
glädje för oss. Där fanns gamla biljetthäften och fraktsedlar från morfars 
färder med Östhammarsbåtarna. Dom kunde vi använda när vi rodde mellan 
uddarna nere i viken och lekte ångbåt. 

En gång hade vi så roligt där uppe att Helge korn uppför bodvindstrappan 
och frågade vad vi gjorde. Det måste ha hörts vida omkring hur roligt vi hade 
för mestadels fick vi leka utan att någon ingrep. Denna gång frågade Helge 
"vad håller Ni på med, Ni ställer väl inte till det?". "Nejdå svarade Greta och 
jag med en mun, vi leker bara skola" Det måste ha uppfattats som be
tryggande för han gick nerför trappan igen och sa "Ja fortsätt med det då". 

En gång metade vi löjor som vi tillsammans med en karott nyplockade smult
ron sålde till Farbror MarelI som bodde i Tvärnö skola. Vi fick betalt - SO öre 
var - det var pengar det på den tiden. Undrar om leveransen motsvarade be
talningen, jag tror nog det var Farbror MarelIs goda hjärta som segrade. Jag 
kommer inte ihåg vilket vi plockade eller fångade först, jag hoppas det var 
smultronen. 

Aren gick och vi växte upp och gifte oss. Vi kom ifrån varandra några år när 
Greta flyttade till Marka och gifte sig med Sigvard Ström och bildade familj 
och jag bodde i Stockholm och endast var på Sundmanshagen någon vecka 
på sommarsemestrarna. Så följde några år när rnina morbröder blev en 
samrna och behövde a" hjälp de kunde få, då blev det inte någon tid för Greta 
och mig att träffas. 

Nu när vi på äldre dar fått lite mer fritid och jag tillbringar somrarna i min 
sommarstuga på Tvärnö har vi fått så fin kontakt igen och har lika roligt som 
när vi var barn och tänk vad fina barndomsrninnen vi har. 
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FORANDRINGENS VIND OVER TVARNO »»»»» 

För 34 år sedan kom vi for forsta gången till Tvämö. Vi drömde om en tomt vid havet och 

bÖljade fi'åga oss fi'am i gårdama på ön. Sven Söderström hade en. Den var inte precis vacker. 

Hälften var som ett stort sår efter att ha fOrsett vägbygge med fyllnadsmateliaL En del av den 

var sank, och for övrigt var den bemängd med grenar, ris och bark. Men den var ändå den 

bästa av tomtell1a vi tittat på. Inte sjötomt, men vilken sjöutsikt! Knappast ett träd skymde 

sikten. 


Sven Söderström med sin slidkniv, sin stora karakteristiska näsa, sina historier, sitt glada skratt 

och sina spelande ögon ... En sådan karl hade vi aldrig tidigare träfElt. 

Köp tomten och så kommer Ili hit och röjer på semestern. Ni får bo i storhyggnillgell hos oss 

medan ni b.Jgger. Nu går vi hem och hälsar på mammo. Hon sitter j mIlstoI. 


Vi slog till. Året i storbyggningen blev v~i1t kanske roligaste tväll1()år. Inez SöderstrClIll var Cll 


underbar människa. Sven kom nästan val:ie morgon vinande med kaflepalltHIIl, och \1 hade en 

fOltjusande utsikt genom IllmsfOnstreL när vi väl kommit upp {j'ån dynorna pii gohcl. Pm/e" 

och Mapp bodde under oss i Storbyggn:HJen, Sven-Olof\a! i h()gl(lIl11 och Ingrid och 

Margareta hade ibland sina fästmän på besök. 


Det var fhll aktivitet. Våra tre pojkar I~jillpte oss hygga. Unllade sig niistan inte elis malm. 

Sommargrallllama kom Deras bam blev nästan som våla. Sven slängde ofta sin cykel vid 

landsvägskantelI och pratade hott en stund, brodem Arvid, mjölkprov:ml, och hans häda 

roslagsloppstävlande söner Bosse och Gunnar likaså. Gustav Söderströnt det nhetalhara 

roslagsOtiginalet kom ibland tidigt på morgnama med strömming eller allnan fisk. lian kunde 
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berätta som ingcn annan. Ninnie Landhcim trodde at! ingcn var hClllma och kOlli 11), alt (it1a i 

fonstret. 


Vilken ork vi hade! Stugan växte snahht. T~nk fl;lsla nalten vi sov i eget hlls! 

Vi köpte nät och tog fisk och str()mming. Str()mmingsfisket blev nästan ritual. Först 

upptagning och rensning. så bad och kaffe på Sundskiir Måsarna filllns alltid med. En gång top, 

de alla våra 240 rensade str()t11mingar under vår kafferast I 

Ofta tog vi oss en simtur över titt Sundskih. ihland tm och retUl. men alhid med f(j~jehilt. 


Vi borrade bnmll och köpte varmvattenheredare. gjorde en enkelIHygga vid stranden. ktipte 

eka av Lindberg på RaggaröIl. Vår backe täcktes av hlomster om våren och sonml:Htid kom 

smultronen. Någon påstod att vi byggde på öns b~sta smultronställe. Ibland kom hillass IIlrhi 

på vägen. Vi såg att Astrid från Mellangärden och 1\111)' lhlll NOlTg~'hden lillIIIS med I 

Mellangården köpte vi n~jölk. men värst bekanta hley vi inte. 


Våra pojkar flyttade hemifiån och skaffade sig egna filllliljer. Nu var det hambamell. som drog: 

in på Tvämö. Vi behövde en vedbod, snickarbod. vävkalllm:ue och giistutrymmen. Det hlev 

ännu en stuga. också ett självbygge, litat av yngste sonen. Nu hade hambamen någonstans aU 

bo, där de kunde husera precis som de ville. Där IIlrhereddes Kusinernas Ahlsf:hl show. som 

flera år visades för släkt och grannar på midsommarafton. 


Vi köpte båt med både motor och mast I den kunde vi bo och komma ut till de yttersta skiirell. 

Och vi lyckte torsk utanför Siugö. Helt fantastiska höstdagar när havet var som ett stOlt hlått 

sidentäcke. Strömmingsnätet lades åt sidan. Strömmingen skulle också ryckas. det var mycket 

roligare. 


Den gamla blyggan orkade inte hålla den nya båten. Vi hand bryggan vid ett träd och båten vid 

bryggan. Sen blev det dags för en ny brygga med stenkista, delad med en granne. 


På vintrama åkte vi skidor, Tvärnö runt, och ibland långt ut på de öppna isvidderna. Av Nils 

Lilldstedt köpte vi alltemellanåt en gädda, just då han med stela fingrar dragit upp den ur 

isvaken. Om somraIlla plockade vi smultron på tomten och svamp i skogen. lhlalld kunde llIall 


tala om riktiga svamp- och lillgonår. Det bÖljade växa riktigt hra i trädgårdsllllldet. som mest 

blivit till av kompost och barr. 


De forsta åren ordnade vi midsommarfest på allmänningen i Branthagen, SOtH hade cn fin 

gräsplan att leka på. Knytkalas och ganska mycket folk. 


Inte kunde vi väl tro att vi skulle k0111ma att vara ute på Tvä1l1Ö ocks~1 på vi"lram:l. 1V1ell s,i 

blev det. Ingenstans såg vi stjälllhimmeln så vacker som här. Brasan brallll i spisen, viivstolen 

dunkade och snickerimaskinen var i full gång. 


Det blev dags att bygga Olll och till uh att göra stug,1Il vanlIare och hekvämar c. Vi hehilvde viii 

ha det så: vi hÖljade ju bli iiidre. Pensionärer. 


Eftersom det inte fInns någon bybildning här på Tviimii kom vi inte i kontakt mcd andra iin 

våra nännaste grannar. Så bildades studiecirkell1 TW1r11öförr och 1111 och den blev "ågot av ett 

Sesam. öppna dig Helt plötsJigt fick vi många vänner och bekantll. Och vi fick veta så myckel 

intressant om den Ö, som blivit vår lindra hembygd. 
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Nu har vi inte Hingre vid ~(}utsikt. Aldrig hade vi väl tänkt att träd skulle växa så snabbt! Men 
än finns en glugg hland träden så uU vi kall se båtal'llH komma fOrbi. och nedåt vägen kan vi 
också se vuttenhliinket i solskenet vid bryggat!. Vi simIlIar inte längre över till Sundskiir. 
Endast några fOrsiktiga simtag intill brygguII. Det kiinns inte längre bra med skogsmarscher och 
bärplockning. Bambamen bÖljar bli stora och kommer i bil. Det blir inga veckolål1ga besök 
längre. De ska upptäcka världen. Men det är roligt nii!' de kommer! 

I 28 år har vi firat jul på Tvämö. fJär har tomten hott och bamham har mljt honom till skogen. 
Här finns Betlehelllsstjäm,m, här har trädcn stått snötyngda de flesta av juhw Hir lre år sen 
bÖljade vi fira julafton hos någon av balllens familjer. Dct var trevligt med fin julstii11lning, Illcn 
det julpyntade Tvämö lockade oss tillbaka redan på jlll- eller annandagen. Mall har sina 
traditioner. Det blir troligen Hkadant i ål. 

Studiecirkeln. som gett oss så mycket, har avslutats eAer tio år en lång livslängd mr en ch kel. 
Många av deltagama har fOrsvunnit på grund av ålders- eller hälsoskäl. Sex deltagare har 
avlidit. Det är många Tvärnöboende, som gått bOlt under dr tid hämte. Ett trettiotal. av vilka 
en del stått oss nära. Det gör ont, men döden hör ju livet till. 

I bÖljan av vår Tvärnötillvaro var hiir liv och rörelse i grannstugolll3 större delen av året Nu är 
det ofta tyst och stilla. Inte ens vi åker munera hit val:ie helg under vintem. I\strid, som en gnu!,! 
var driftig husmor i Mellangården, bor i sin vackra lägenhet j Östhanllll{lI'. S()dergånlcn har 
blivit fi'itidshus och i Norrgården går Sven Mattsson och sÖljer ()\er aH han inte orkar arheta 
som han vill. 

Från vålt fOuster har vi god utsikt över vägen och kan 0111 yj vill hålla uppsikt (iver trafiken. Vi 
ser ibland unga människor med bal'llvagnar. cyklister. Iyllare ..... Mållga. SOIll vi inte kiillner 
Sent på kvällaIlla dundrar ibland Erikssöllelllas stor lastmaskiner mrhi och så de långa hilarna 
med timmer eller flis till och fl'ån sågen i backen. 

Det är skönt aU vägen är belagd med oljegrus, så att vi slipper dammet, SOI1\ rc;rdes upp av 
gruset tidigare. Fast visst kändes det riktigare med grusväg! 

Bussen Östhammar - Tvämö kör ofta med få ener helt utan passagerare, och ARLAs bil med 
den stora !'Ostfi'ia n~ölktanken kommer någon dag i veckan. Än finns två gårdar med 1l1jölkkor 
kvar på Tvämö. 

Det är höst och de granna /(lven dansar mut på sin fånl ner mot marken. Vi får bättre ~jöutsikt 
när löven fallit av. Blodnävan, som Jyst röd i backen, bÖI:jar skifta i hmnt Hiinlppe hos oss bor 
vi lugnt med skogen som skydd mot 11011', men vinden kan vara nog så hånt där inget tar emot. 
Förändringens vind blåser över Tvämö. Den låter sig inte h~jdas. Vad den kommer att mra 
med sig vore intressant att veta. 

Inga-Maja Ahlsen 
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