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PROLOG

Ernst Gordon, kyrkoherde i Ljusterö församling, frågade en gång Erik Sjöberg på Kastholmen
vid Husarö på ett husförhör vad han skulle skriva i rutan för yrke i församlingsboken. Skriv
”allmakare” svarade Erik.

För att kunna leva i skärgården fick man inte vara rädd för att hugga i med vilka arbetsuppgifter
som helst. Det gick inte att gå och vänta på att stat eller kommun skulle ordna välbetalda,
lämpliga och passande arbeten. Ville man ha jobb och inkomst fick man ordna det själv. Antingen
fick man odla och ta det som jorden gav, fiska och ta det som havet hade att ge, gå på dagsverken
och få en slant, hyra ut till sommargäster eller sätta igång någon egen verksamhet, som kunde
bidra till försörjningen.

Min far, Henry Öhman, som denna uppsats handlar om, är ett exempel på detta mångsyssleri och
hans uppfinningsrikedom var stor. Han var inte expert på någonting men han kunde en hel del
om nästan allt, med andra ord han passade bra att leva i skärgården.

Födelsedagsfest hos Viktoria Öhman 1905

Stående från vänster: Reinhold Sundström, Edit Sjöberg, Ester Sundström (Björklund),
Carl-Erik Jansson, Carl-Anton Sjöberg, Emma Sjöberg, Anna Öhman och Eric Gustaf Öhman
Sittande från vänster: Emma Sundström, Hilma Sjöberg,  Viktoria Öhman,
Cajsa-Greta Sundström, Karolina Sjöberg och Elisabeth Öhman.
Sittande på marken: Henry Öhman, Ragnar Sjöberg, okänd, Gustav Öhman



BARNDOM OCH UNGDOMSTID

Henry Öhman föddes 24/12 1897 på Husarö. Hans mor hette Linda Öhman (född Sjöberg) och
far Alfred Öhman. Fadern mindes han inte mycket av. Alfred emigrerade till Amerika redan när
Henry endast var fem år gammal. I början fick man brev från Alfred men snart hördes inget ifrån
honom. Senare efterforskningar har inte gett mycket.

Linda hade även äldsta sonen Gustav att ta hand om och slutet blev att Henry kom att växa upp
hos farfar och farmor. De var gamla och även om Henry inte led någon nöd så var han avundsjuk
på Gustav som fick bo hos mamma. Detta satt i hela livet och Henry hade svårt att glömma att
han inte fick växa upp hemma.

Pappa gick sex år i folkskolan men egentligen var det bara tre. Eleverna gick höstterminen på
Husarö, vårterminen var de lediga. Då undervisade lärarinnan en annan grupp på Lagnö. Som
skolsal utnyttjades en sal i något av skärgårdshemmen. Senare i livet tog pappa en kurs på
Hermods korrespondentinstitut i trädgårdsskötsel.

Under sin ungdom var Henry pigg på äventyr och upptåg. En gång placerade han och några
kamrater ett skithus på Hästgrundet i Husarö-fjärden. Huset tillhörde en originell kvinna, Helga
Åkerman, på Östergårdens torp.

Det var också tacksamt att skoja med ett äldre par, som bodde på Idholmen. En gång när paret
hade rott till Husarö för en del ärenden drog ungdomarna upp båten på land och spikade fast en
gran på kölen med toppen mot fören. Sedan sjösattes båten igen och ungdomarna hade hjärtligt
roligt när paret skrek och gormade under hela hemresan. En annan gång satte de dit en brädstump
på tvären på kölen, så att hur paret än rodde, gick båten snett.

Henry rökte pipa, spelade dragspel och fiol och var allmänt omtyckt. När andan föll på skrev han
dikter. Ibland var det födelsedaghspoem, ibland mer högstämda och allvarliga dikter. Här skall
jag återge några kortare ungdomsdikter.

Oktober 1909    Primus

Vi har en häst, som heter Primus
han är så vild, han är så het,
han går i bete hela dagen
och nu är han så tjock och fet.
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Han är så morsk, han galopperar,
han skrämmer undan alla barn.
Han lägger örona uppå nacken
och giver skräck i stora karln.

På våra åkrar
På våra åkrar finns mycket säd
där finns korn och havra med.
Och där finns råg och vete,
men ej åt korna bete.



Juni 1910 En segeltur

Ja, så uttryckte sig Henry när han var 12 – 13 år.

Så härligt att få segla från Husarö by
Och stirra långt utöver blånande sky.
När vinden den sliter i segel och tåg,
så båten den gungar så lätt uppå våg.
När böljorna gunga vår lilla öka
Då börjar man redan på däcket stöka,
Att rusta iordning en kaffetår varm
Och då hör man Primuskökets larm.
Och sedan vi landa vid närmaste skär.
Och skynda långt upp för att få några bär
Men bären de hava ej mognat än
så skynda vi oss ned till båten igen.
Nu börjar det blåsa med friskare fart,
Och utanför skäret det äro vi snart.

Linda Öhman
med sonen
Henry Öhman
1918



SPRINGPOJKE, SVARVARE, BILMEKANIKER M.M.

Snart for Henry till Stockholm och tog plats som springpojke i en firma på Söder. Han fick då
låna en cykel för att hinna med sitt arbete. Men cykeln saknade broms. En gång var han med om
en riktig olyckshändelse. Han kom cyklande nedför Götgatsbacken och fick möte av en
hästskjuts förspänd med två hästar. Att bromsa gick inte och att väja var omöjligt. Det hela
slutade med att han körde in mellan hästarna, blev blåslagen och fick mycket ovett av kusken.

Henry fick sedan plats på Café Skeppet på Järntorget i Gamla Stan. Han hade många uppgifter,
bland annat skulle han korka upp flaskorna innan servitriserna serverade dryckerna. Han trivdes
bra på kaféet.

Fram till april 1916 arbetade pappa först som lärling, sedan som revolversvarvare på Luth &
Roséns elektriska verkstad i Stockholm.

En tid arbetade Henry på en bilverkstad. Han tvättade bilar, gjorde enklare plåtarbeten och andra
reparationer. Pappa hade som bilmekaniker 15 kr i veckan i lön, han betalade 15 kr i månaden
för bostaden och 10 kr i veckan för maten. 1917 kostade mjölken i Stockholm 39 öre litern,
vilket var mycket och återspeglade hur första världskrigets brist på mat trissade upp priserna.
Pappa bodde hos Filip Åman på Fatbursgatan 3 men även vissa perioder hos moster Emma
Sjöberg på Köpmangatan 10.

SJÖMAN OCH VÄRNPLIKT

Under första världskrigets slutskede 1917 – 1918 seglade Henry på sjön. Han åkte både på
Tyskland och England och risken att bli sänkt av framförallt ubåtar var stor. 1917 seglade han
som jungman med ångfartyget Tyr och en gång blev de fast i West Hartlepool i England. De fick
inte segla vidare och vad gör man i en främmande hamn i flera månader under brinnande krig?
Det blev en påfrestande tid. 1918 hade pappa hyra på ångfartyget Heimdal.

En gång fick pappas båt följa med en konvoj, som gick fortare än deras båt egentligen var
avsedd för. De hjälpte eldaren att hela tiden hålla högsta tryck under pannorna och de klarade
farten och kom lyckligt och väl till svensk hamn. Den konvoj de egentligen skulle åkt med, där
sänktes alla båtarna av tyska ubåtar.

Under krigets slutskede var det mycket dåligt med mat även om sjömännen hade det
jämförelsevis bra.  En gång låg de i en tysk hamn och lastade kol. Det var kvinnor, som utförde
arbetet på kajen, männen var vid fronten. När kocken skalat potatisen slängde han ut skalen
genom en ventil. Skalen hamnade på kajen bland sand och kolstybb. Pappa berättade att när
kvinnorna såg potatisskalen lämnade de allt de hade för händerna och kastade sig över skalen för
att mätta sina skrikande magar. Sedan den dagen hade pappa svårt att tolerera att mat slängdes
bort.

Sin värnplikt, kommisen som pappa ofta kallade den, gjorde han mellan 19/3 1918 och 28/10
1919. Sammanlagt tjänstgjorde han 360 dagar vid marinen. Han hade många och långa
permissioner. Han fick sin utbildning på en båt, som hette Oden . En tid var han signalmatros
och han gick högvakt vid slottet vid flera tillfällen. Maten var mycket knapp och i ett bevarat
brev erbjuder sig mamma Linda att skicka bröd med posten.



ÅTER TILL HUSARÖ

När första världskriget var över återvände Henry till Husarö och Gustav, brodern, och han delade
så småningom på fädernegården. Henry blev hemmansägare och började med jordbruk och fiske
och han hade även boskap.
Men detta gav dåligt med pengar och då slog han sig på skomakaryrket. På 1920-talet var det
yrket ett rent hantverk. Han använde pligg av trä, gjorde själv sin bäcktråd, köpte läster av trä,
gjorde själv sin skomakarkniv, använde pryl, tagelspetsar till bäcktråden, den mycket speciella
hammaren och ett järnställ för att få mothåll. Han åkte runt i hela skärgården för att skaffa arbete.
Sedan satt han i flera veckor och bara lagade innan det var dags för en ny resa.

Söndagsskola på Husarö 1921

Längst bak läraren Henry Öhman.

Stående i bakre raden, från vänster: Aina Öhman, Lisa Broberg, Hildur Thulin, Valborg Pettersson,
Karin Sjöberg, Anna (efternamnet okänt).

Stående i främre raden, från vänster: Bojan Nilsson, Kerstin Hansson, Ingrid Thunström,
Britta Thunström (Fogelström), Linnea Österman och Margit Österman.

Sittande i bakre raden, från vänster: Sven Åman, Gunnar Nilsson, Harry Åman, Ragnar Nilsson, Ivar Öhman
och Ivar Thunström.

Sittande i främre raden, från vänster: Lennart Johansson, Herbert Thunström och Gerd Österman.



HÄLSA OCH SJUKDOM

Henry Öhman var under sin levnad ovanligt frisk. Han gick aldrig, han småsprang jämt, var det
allmäna omdömet.

En gång fick han besvär med sina halsmandlar och uppsökte därför mottagningen på
Serafimerlasarettet i Stockholm. Doktorn satte ned en tång i halsen och drog ut mandlarna.
Sedan var det bara att åka hem igen. Nu skulle en sådan behandling vara otänkbar.

Sina tänder skötte man dåligt på den tiden och var man 30 – 40 år var det bara proteser
(löständer) som gällde. En gång hade pappa en svår tandvärk. Någon tandläkare hade han inte tid
och råd att åka till utan han åkte till en provinsialläkare vid namn Grapengiesser på
Hummelmora. Denne hade ingen tandläkarutrustning utan tog istället en skruvmejsel, en
hammare och en hovtång. Efter ett par timmars arbete utan bedövning for pappa hem igen sex
tände fattigare men utan tandvärk.

Sina stämband hade Henry ofta besvär med och under beredskapstiden fick han flera gånger
hjälp på KS med penslingar.

Ryggen var alltför rak och började krångla på senare år. Han prövade med att ligga på hårt
underlag, gick till chiropraktor (kotknackare, som man sade på den tiden), använde Sloans
liniment (som luktade mycket starkt) och på senare år fick han använda en stödkorsett. Den
skavde dock och på sommaren blev den för varm.

GIFTERMÅL OCH BARN

Henry Öhman var gift två gånger. 1924 gifte han sig med Gerda Gustavsson från Sollenkroka ö
och fick i det äktenskapet barnen Mary (1926), Lars (1928) och Anna-Greta (1933). Gerda var
klen till hälsan efter bl.a. engelska sjukan, som hon fick i sin ungdom. Hon dog i hemmet på
Husarö 18 oktober 1948 i en lungsjukdom. Hon blev endast 51 år gammal. På hösten 1949 gifte
pappa om sig med Brita Starck från Sandhamn och fick med henne Wille (1950) och Eva-Britt
(1953).



  JORDBRUKARE OCH TRÄDGÅRDSMÄSTARE

Hemmansägaren på Husarö 1:16 odlade potatis, ärtor, grönsaker, kryddväxter, foderväxter och
blommor så vi var självförsörjande. Han byggde om det gamla stallet till ladugård, hade två kor,
höns, kalv, gris och kaniner, allt för det egna behovet. Katt fanns också alltid i huset. Vid Älevarp
och Ålänningeholm, två platser på Husarö, gjorde han s.k. kultiverad betesmark med bidrag från
Hushållningssällskapet. Blasten från rovor och betor lade pappa i en silo och fick på det viset
ensilage till kornas stora förtjusning.

Men mycket snart ägnade han allt större intresse åt att vara trädgårdsmästare. Han byggde två
glasade växthus. Det ena byggde han så småningom till med ett särskilt gurkhus. I växthusen,
såväl som i de friliggande drivbänkarna, odlade han nästan allt bl.a. gurkor, tomater,
kryddväxter, sallad, blommor, morötter och rödbetor. En del såldes på Husarö men det mesta
skickades till affärer i Stockholm. Ibland for han till andra öar, bl.a. Äpplarö och sålde grönsaker
och blommor. Bland blommorna kan särskilt nämnas krysantemum, som han hade på stora fält
på Särsö. Växthusen, som låg ca 50m från varandra var förbundna med vattenledningar. I husen
fanns cementerade cisterner för vatten och de fylldes med regnvatten, som leddes in via
hängrännorna. I ett av husen hade pappa grävt en brunn, som nästan alltid höll vatten. Eldstaden
i det ena huset låg i ena ändan och förbands med skorstenen, som låg i andra ändan, med en lång
murad gång. Rester av gången finns fortfarande kvar. På det viset kunde han värma upp jorden i
växthuset och börja sommarens odlingar betydligt tidigare än vad annars skulle ha varit möjligt.

Att ympa fruktträd började pappa med tidigt. Han ympade och föryngrade äppelträd men
ympade även på vildapel och rönn. Många träd bar på det viset inte bara en sorts äpplen utan
många.

Henry tyckte om att korsa olika sorter. Han sprang med sin pensel på våren och sommaren och
experimenterade. Sin största framgång hade han med jordgubbsplantor. Så småningom fick han
fram en sort, som han kallade ”Ananas”. Den gav riklig skörd, var stor och söt. Efter hand blev
andra intresserade och möjaborna kallade den ”Möjagubbar”. Pappa hade stora odlingar både på
Husarö och på Särsö. När det var som bäst kunde vi skörda ända upp till 1200 liter jordgubbar på
en dag.

BEREDSKAPSTIDEN

Under världskriget, 1939 – 1944, var Henry inkallad många gånger. Han låg på många ställen,
bl.a. i Nynäshamn. När han låg vid luftbevakningsstationen på Husarö passade han på att på sin
fritid odla upp ängsmarken i närheten och sätta ett jordgubbsland där. De andra odlingarna växte
igen med ogräs och ekonomin var mycket dålig. Pappa var mycket samvetsgrann och
deklarerade alla inkomster. Ett år hade vår familj på fem personer 900 kronor att leva på.

Lutfisk var i det närmaste ett okänt begrepp i skärgården, när seklet var ungt. Vid jultid var det
istället dags för julgäddan. Den kokades och serverades med potatis, vitsås och mycket
pepparrot.

När vi fick främmande, serverades alltid det bästa huset hade. Fisk av alla slag, anrättad på olika
sätt, var det vanligaste men ibland blev det också fläsk och någon enstaka gång kött. Till efterrätt
tog mamma upp någon burk med konserverade hallon, päron eller äpplen. Tillsammans med
vispgrädde var det utsökt. Den obligatoriska kaffetåren med någon god kaka avslutade så
festmåltiden.



   JAKT

Vårjakten 1 – 20 april var ett uppskattat nöje och gav ett välbehövligt mattillskott till den
ensidiga dieten. Salt strömming, salt fläsk eller saltad torsk var det annars på bordet var dag
under tiden december – april. Pappa gjorde sina egna vettar och jagade gärna ihop med Hartvig
Hedelin från Svartsö. Mest blev det ejder och alfågel, som båda var mycket duktiga att härma
(locka på).

BÅTAR

Den första båt, som byggdes på Bröderna Berglunds varv på Resarö vid Vaxholm, köpte Henry.
Det var en öppen motorbåt c:a 6 meter lång med skarndäck. Motorn var en Merx-motor med
svag motorstyrka. I slutet av 1930-talet skänkte han motorn till Bertil Fogelström på Gällnönäs
och köpte en Albin O2, som startade på bensin men som man efter några hundra meters körning
lät gå på fotogen, som var betydligt billigare. Så småningom, i början av 1950-talet, ansåg pappa
att han behövde en större båt och gav då bort den gamla båten till familjen Söderberg på
Ingmarsö.  (Länk till bilder på gammal skötbåt från tiden)

Lantmäteriförrättning på Husarö 1926
Förrättningen gällde fiskevatten och allmänningar.

Från vänster: B.A. Hjort,  Anna Lundin, Byholm,  Gustav Öhman,  Emil Granholm, Särsö,
 Edvard Jansson, Brottö,  Lantmätaren, Erik Gustaf Öhman, David Nilsson, Abel Österman,
Carl Anton Sjöberg,  Henry Öhman och Reinhold Sundström



Den nya båten var betydligt större med ruff därbak och en Säffle tändkulemotor. Den var gjord i
Hållnäs i norra Uppland av en gammal båtbyggare där. Efter pappas död 1962 såldes båten.

En fiskesump byggd av Ivar Öhman på Husarö gjorde tjänst under mycket lång tid. Den
utrustade pappa också med mast, sprisegel och fock. Den seglade bra i medvind men var svår att
kryssa med, då den saknade köl.

Byggmästare Karl Hjelm på Ingmarsö gjorde en liten eka till familjen. Den var behändig att ha,
särskilt som den gick att dra på isen till öppet vatten på våren.

FISKE

Pappa fiskade mycket. Strömmingsfisket på hösten, vintern och våren var lönande, särskilt under
andra världskriget. Några vårar fiskade han ihop med Bertil Åkerström från Skarpö vid Vaxholm.
Pappa bodde ihop småskötar till storskötar och lade dem på våren i en skarp krok, ett besvärligt
men effektivt sätt. Man lade redskapen vid 17-tiden och tog upp redan vid 24-tiden. När
ångbåten gick från Husarö klockan 5 på morgonen skulle fisken vara vägd och klar i lådorna. En
natt fick vi 600 kg strömming och blev inte klara i tid utan fick åka till Vaxholm med fångsten.
På höstarna fiskade vi skarpsill (vassbuk) i Lillskärsfjärden med skötar med särskilt små maskor.
Flera andra fiskare ratade vassbuken, då den var en liten fisk och inte ansågs fin. När hela sköten
flöt upp framför båten som en ”silverväg”, då var pappa glad som ett barn.  En gång, då vi lade
bottenskötar, fick vi 630 hornsimpor. Då var pappa inte lika glad men simporna gick till ett
hönseri på Äpplarö. Även vinterfiske med skötar under isen förekom men det var kallt och inte
så lönande.

Ett fiskeäventyr kan väl vara tillåtet att berätta. Pappa och jag drog motorbåten på rullar över isen
till öppet vatten i Svartlögafjärden. Vi lade skötarna i Lillskärsfjärden söder om Särsö. När vi
skulle ta upp garnen blåste det full storm men vi fick upp skötarna. På hemväg slog vågorna in
över båten, sjö efter sjö.  Pappa styrde och försökte parera vågorna och jag pumpade ur vattnet,
som kommit in i båten. Pappa var rädd att sjöarna skulle få motorn att stanna, varför både pappa
och jag fick lägga våra oljeställ över motorhuven. Vi blev dyvåta och iskalla men kom lyckligt
till iskanten vid Sandholmsudden. Vi förtöjde med en dragg i land och med en på isen och gick
sedan hem över isen för att få något torrt på oss och äta en bit mat. När vi var klara med det och
skulle gå tillbaka över isen till båten fanns ingen is längre. Den hade brutit upp medan vi åt. Vi
fick gå landvägen och lyckligt nog låg båten kvar.

På eftervintern fiskade vi med gäddsaxar och betesmört. Det fisket var nyckfullt. En gång fick vi
en gädda på över tio kilo. Det var spännande. Isen var vid det tillfället nästan en meter tjock,
hålet var som ett V med den smala delen nedåt och reven av bomullsgarn var mör. Så fort gäddan
kom med huvudet till hålet vispade den till med stjärten och var utom synhåll, om pappa höll
igen skulle reven gå av. Vi fick göra hålet mycket större, akta reven och så lade sig pappa på
magen och med händernas hjälp fick pappa upp bjässen.

Att fiska med skottnät,  som är ett tredubbelt nät med mycket lösgarn på mellannätet, var pappa
mycket pigg på. Fångsterna av gädda, abborre och framförallt braxen var goda. Man fick lägga ut
nätet försiktigt för att inte ”skäcksla” d.v.s. störa fisken. Sedan rodde man innanför nätet i vassen
och förde ett väldigt oväsen. Man stötte i vattnet med en s.k. ”fork”. Det var en stör med en stor
klump nedtill. Därefter kunde man vittja nätet flera gånger på fisk, som man skrämt i. Ibland
fiskade man på det sättet vid iskanten. Man stötte med forken i hål man gjort i isen och skrämde
på det viset fisken i nätet.



På våren, då albladen var som råttöron, som pappa sa, fiskade vi lekgädda med kassar, som vi
bundit under vintern. Vi fick bra med gäddor, en gång hade vi tjugo stycken i en enda kasse. Det
var ibland svårt att hitta kassarna, som stod vid stenar på ner till fem meters djup och några
flötesmarkeringar förekom inte.

Fiske med bonot, både efter strömming och annan fisk förekom men var inte så vanligt i vår
familj. Att fiska med vanliga bomullsnät vid stränder och i fjärdar gjorde man mest för att få färsk
fisk till hushållet. Rodde drag gjorde vi ofta. Att kasta drag var inte så vanligt och då man gjorde
det hade man reven lindad runt en butelj och efter några svängar med draget lät man linan löpa ut
själv från flaskan.

Henry, Mary, Gerda och Lars Öhman 1932



UTHYRNING OCH SKOGSARBETE

Att hyra ut allt som gick bidrog till försörjningen. När vi barn var små flyttade vi till ett litet hus,
det större hyrdes ut till musikdirektör Lemon och sedermera till bl.a. ecklesiastikminister Artur
Engberg. Att sälja fisk, mjölk och grönsaker till sommargästerna ingick också i
försörjningsmöjligheterna.

Att gå i skogen och hugga ”famnved”, som uttrycket hette, till vedbrand ingick också i
arbetsuppgifterna. Under kriget högg Henry också till försörjning. Han sålde till Paul Elmén på
Ingmarsö, som kom och hämtade med sin pigge, som hette Vesta. Under några vintrar högg
Henry också timmer, som han sålde till sågarna.

HENRY TYCKTE OM BARN

Pappa lärde oss barn att göra vispar av björkris. Man skalade av barken på unga björkar med en
klyka. När man skalat av tillräckligt många kvistar skar man av dem med en kniv och tog hem
allt. Pappa band sedan vispar och de sålde vi sedan i affären på Svartsö.

Pappa hade många intressen. Inte vet jag om det var för att hjälpa mig att komma igång eller om
det var ett eget intresse, men han gjorde i ordning en fin frimärkssamling med märken från hela
världen. Samlingen har jag kvar än idag.

Henry ville även att vi ungdomar skulle spela något instrument och startade därför en fiolgrupp
bestående förutom av honom själv av Åke Öhman, Sven Thunström och Lars Öhman. Vi hade
som övningsbok en violinskola av Hohmann-Sitt. Men vi spelade även sånger, som pappa hade
satt en andra stämma till. Första gången vi uppträdde och spelade för publik var på en Röda
kors-fest på Ingmarsö.

Pappa tyckte mycket om att leka med oss barn, när tiden och arbetsuppgifterna det tillät. Vi lekte
”Påven bannlyser”, ”Kull”, ”Jägare och hund”, ”Slänga tavla” och så spelade vi ”Vippan”. Att
ha en vuxen med i leken gav alltid en extra krydda åt tillställningen. Många av våra lekar var
rena efterapningar av de vuxnas sysslor, så vi ”Tröskade säd” och ”Sköt sjöfågel” från skåre
(gömsle).

POLITIK

Pappa röstade hela sitt liv på folkpartiet. Han ansåg att det partiet bäst försvarade de kristna
värdena, äganderätten och den personliga friheten. Han var dessutom god vän med flera
riksdagsmän tillhörande folkpartiet bl.a. Torén från Stavsnäs, Gustav Mosesson
 och Einar Rimmerfors.

OLYCKOR

Olyckor inträffade då som nu och Henry ställde alltid upp. Den mest kända och omskrivna
olyckan var kanske det segelbåtshaveri vid Fjärdholm år 1926, då Bobby Peters drunknade. (Se
Folke Grandins skildring i ”Ett tidevarv”).
Pappa tog hand om de överlevande, draggade upp den drunknade och hjälpte
räddningsmanskapet från försäkringsbolaget att bärga båten. De bodde hos oss och för allt
arbete, mat och logi fick pappa och mamma endast en krona. Då var pappa ledsen och besviken,
det sade han många gånger till mig.



RELIGIÖS VERKSAMHET

Omkring år 1920 blev Henry Öhman ”omvänd och frälst”. Med samma energi gick han nu upp i
det nya livet. Han gick en evangelistkurs, som Svenska Missionsförbundet anordnade och sedan
var han ute och reste varje vinter i skärgården och i hela Uppland och predikade. Han började
spela dragspel igen och fiolen och gitarren kom också till heders. Hans och mammas
sångsamlingar, som noggrant skrevs ned för hand, är omfattande. Det hände nu och då, när
pappa var hemma, att han spelade dragspel och sjöng, medan mamma spelade fiol till. De mest
känslosamma sångerna, som t.ex. Svarta Sara, gjorde djupt intryck på oss barn. Ofta kom
missionsvänner från hans resor och hälsade på oss på Husarö. Särskilt kommer jag ihåg några
från Vätö vid Norrtälje. Hela vår familj for också dit och hälsade på.



Pappa hade söndagsskola på Husarö under många år även sommartid. Det var mycket populärt
att gå i söndagsskolan på den tiden. Tidningen ”Barnavännen” sparades och när året var slut,
gjorde pappa bok av tidningarna.

Att gå ut och dansa var strängt förbjudet, liksom alkoholhaltiga drycker, spela kort och se på
spelfilmer på tältbion, som en gång om året kom till Husarö. En gång tog pappa med mig till
Stockholm, där vi gick på bio och såg filmen ”Med folket för fosterlandet”. Jag fick också under
min uppväxttid se en valfilm för folkpartiet i ett båthus på Ingmarsö.

Som kristen var det mycket som inte var tillåtet. Bland annat fick man inte svära. En dag hjälpte
pappa Gunnar Thunström på Husarö gård att tröska. Under arbetets gång skulle pappa hämta
något under tröskverket. Det bar sig då inte bättre än att han reste sig för tidigt och slog huvudet
med full kraft i hörnet på tröskverket. Alla stannade upp och man väntade på en osande svordom.
Efter några ögonblick kom det: ”Hoppsan”! Sedan gick det som ett ordstäv: ”Hoppsan, sa Henry
när han slog skallen i tröskverket”.

Höjdpunkterna inom missionsverksamheten i skärgården var kvartalsmötena. Det blev en eller
två samlingar per år, så namnet var missvisande. Då kom alla samman från de många öarna och
det var gudstjänst både på förmiddagen och eftermiddagen. Däremellan var det mycket mat,
kaffe och personlig gemenskap. Henry och brodern Gustav var ofta initiativtagare och jag minns
samlingar på Husarö, Alsvik, Ljusterö, Ingmarsö, svartlöga och Stavsnäs.

Lägerledning vid juniorlägret 1948.

Stående i bakre raden, från vänster: Lars Öhman och Lars Jöngren
Stående i främre raden från vänster: Bengt Forsman, Margareta Krantz, Gullan Engdal och Ingemar Åstrand
Sittande i bakre raden, från vänster: Okänd, Gerda Öhman, David Ljungström, Pelle Lithammar (lägerchef)
och Henry Öhman.
Sittande i främre raden, från vänster: Bibbi Havemark, Mary Öhman (Lindfeldt) och Maud Malmgren



Bönemötena hos en av missionsförsamlingens äldte, Viktoria Öhman på Björkbacken på Husarö
ägde rum nästan varje söndag. Vi barn tyckte de var långdragna men uppskattade gummans stora
sockerkaksbitar till kaffet efteråt.

Några somrar åkte pappa med pastor Gustav Aronsson runt med en större båt, ”Ansgar”, och
bedrev mission på öarna. Båten var så stor att alla medverkande, 5 – 10 personer, låg ombord
och så sjöng, spelade och predikade de vid vaxholmsbåtarnas ankomst men även vid separata
tillfällen.

Missionär Morfeldt anordnade kurser i slöjd, som pappa deltog i. Sedan startade han själv
slöjdgrupper på Ingmarsö och Möja.

Ett par år på 1950-talet tjänstgjorde han också som slöjdlärare vid grundskolan på Sandhamn.

Henry älskade sin hustru och sina barn. Han var inte dålig på att laga mat och diska gjorde han
gärna. Men han var rätt okänslig för det ansvar och den arbetsbörda han överlät på Gerda under
sina många och långa predikoresor under 1930- och 1940-talen. Hon var sjuklig och vi barn fick
tidigt ta ett alldeles för stort ansvar.

Henry Öhman med sin andra hustru Brita Starck 1950.



BYGGNADSVERKSAMHET

På senare år koncentrerade Henry sin kristna gärning till Stockholms skärgård. Han byggde om
och rustade upp missionshusen på Möja, Alsvik och Ingmarsö, som höll på att förfalla. Han fick
också venia och vikarierade i Djurö församling inom Svenska statskyrkan. Han tyckte det var
nervöst att sjunga solo i mässan men allt gick bra.

En vinter bodde vi på Möja, då kommunikationerna till Husarö var dåliga. Efter giftermålet med
brita Starck fick Henry några hus på Sandhamn att förvalta. Där bodde de några vintrar. Men så
småningom sålde de egendomen på Sandhamn och flyttade till Stavsnäs, där pappa köpte tomt
och byggde ett hus på äldre dagar. Han jobbade då också som byggnadsarbetare och hjälpte
bland annat till på Evert Taube´s Sjösala.



EPILOG

Henry Öhman dog 13 oktober 1962 endast 65 år gammal efter en serie hjärnblödningar. Hans liv
blev mycket omväxlande och äventyrligt och denna berättelse ger endast några glimtar från detta
brokiga liv. Han ligger begravd på Djurö kyrkogård. Missionsvännerna i skärgården reste en
minnessten på graven. Som ung tog pappa en livförsäkring och den betalade han på under hela
sitt liv. Ett halvår före sin död fick han ut pengarna, som då räckte till en ny överrock. Skall en
livsgärning räknas i pengar är detta nästan ett ödets ironi.

       SORGE-KANTAT

Det gamla skärgårdsfolket drager bort
- öarnas, fjärdarnas folk.
Grånade huvuden – stapplande ben
— de gamla gårdarnas folk

Från ensliga öar – ensliga byar
gårdar och hem.
I strävsamhet –idoghet, gingo de här
naturens –årstidernas folk.
Barn och barnbarns barn—
från en svunnen skärgårdstid.

De går till vila –en efter en
efter slutat värv
efter slutad arbetsdag.
Från kära tegar –fjärdar och sund
från slåtteräng och mjölkningsvall
— från ungdoms och minnens tid.
Från blå sommarfjärdar
och vita vinterfjärdar gå de bort
— från bjälerklang och bröllopsfärd
från glam och skratt, och sång
från allt som var och fanns
som fans en gång —
där var dag och stund var hans.

Skärgårdsfolket –det gamla
de gamla drar bort
men deras barn –öarnas barn
lever ännu kvar.
Med hågnad för de sina
med tro, förtröstan på dess lott
att leva där —
där gamla fäder bott.

Tom Åstrand     Västergården och Söderstugan

Ingmarsö 13/3 1960Till Henry Öhman



Några ordförklaringar:

”Bo” skötar och nät betyder att man med bogarn sätter på nederteln (sänkteln) och överteln
(flytteln) till själva nätet (slingan). Man kan även ”bo ihop” två garn d.v.s. fästa ihop två nät till
ett längre nät.

”Bonot” är ett stort nät som lades ut och med linor drogs iland vi ett s.k. varp. Man kunde även
dra bonot under isen efter strömming eller annan fisk.

”Pigge”, en större lastbåt, som var mycket vanlig i skärgården förr. (även kallade sandkilar)

”Kroksköte”, en längre sköte, strömmingsgarn, som lades i en krok. Se skiss!

Bodar och båthus omkring år 1950 Foto: Författaren


