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Jan Björkströms stuga 
.StLt;an var en J b ilad enkelstui;-a 
wm var smZbönders, torpares samt 
indelta soOcbters odl b~ins 
typisb bostad. Den bestod av ett 

bostadsrum med eldstad ("stui;-an") 
s;rnt fötstu:a och en lite11 bmmare 
("~ben"). b sstur;a stod 
spru~li~ i steppffllyta by odl 
flyttades tiU Rumshamn. Under 
1800-talet fa s det fler enkelst~ 
gor i Rumshamn, men bn Björk· 
ströms stur;a ir de11 enda som ir 
kvar id~ . bn leYC!e 15r resten av 
sitt liv som fisbre och torpare. Han 
r;ifte sir; 1821 med Jis;m Km · a 
Eliubem Aridersdotter f~n Amol· 
ma 

Två härliga sandstränder 
Kyrlc~rd n oc:h Matses s d. 

Greta Stinas stuga 
Den ~ delen 1uncbntar;et1 i 
Kulla l~r; p~ r;amla Norrprdens 
mart. lnr bodde förra ~a~ I 

~~rde11 b n Mattsson odl hus· 
•uersun Greta .Stina Emon. Se

cbn Nede~rden eftet en konkurs 
bytt 3~ 1875 tyds bn Mattsson 
ha frikö~ sin lar;a del. Han dör 
1887 men Greta ~na bor kvar. N;r 
~ en J\Jlius Gin köper fas-
ti,;hettn 1890 G m .Stina • 
cb ~ma. Hennes lar;a del 
besbr av timmer till bostad oc:h 

ladu,;~rd, kobett, vedbrand och en kommunens protokoll genom kn. bl~~mis lwr Rumshamns ko:er> 
liten ~ er. Huset var oc:h förbi:rv . 1939- ~rd. 

Tebacken 
Ordet te eller ri ~r den lokala be
nSmninse,, p~ fåpa. D~ finns 
flera te p~ Björkö, t. ex. ~ll(;Ste 

vid Y3~n mell;n Sl:eppsmyra oc:h 
Rumshamn s;mt Norrprdste i 
Skeppsmyra by. Tebacken ligr;et vid 
Kulla bys lir;ata; r;enom den föste 
man ut korna ~ stOGSbete wm· 
m;rtid. 

Förrfanns flera hus~ Tebad:en: 
laduprd, och t~ bonill(;Shus.. 
Nu ~r de flesta bygp,xlerna rivna; 
kvar finns det 3ldm bonill(;Shu.set, 
vedbod och rester "JI/ tre jotdltilla· 
re.. 8oninGShuset Men typisk s. k. 
enk, tur;a. kanske f~n 1700-talets 
se re h • med kök. bmmare 
odl farst~ stor öppenspism och 
synlii;-a takbf r. Det byr;sd4:s en 
~ p~ om 6"Jnd, byr;~et -
okint, men hos de nde ir;,ar
na fi s en boupptecknill(; bevarad 
efter en Karin Andersdotttr, död 
den 23 januari 1787. 

Barnmorskebostaden 
I; r;usti 1917 ansbllde kommune11 
bammorsbn~a Eribson. I maj 
1922 började kommune11 bvrr;a e11 
bostad ~t he11ne i Kulla. Den stod 
fädig i septembe_r, dod: med visn 
brister. Bostaden blev en följetonr; i 

1959 full(;~rade det som emsysta,- I september 1834 ~ravdes t~ 
bomd, först för Ar,rry Arons-son ortsbor som dött i kolera p~ den hir 
secbn för Gercb Österbe~ Futi~ rof odl stilla platsen. 

heten ~ i cb: av urs och Barbro • • 
fnn 1860-talet och ~ra ar in pa lrenius. 

Tomossfty 
I Rums 
Kalm 

nsstasen, 5Ödcr om 
mel h,m och Iden 

fi s det e11 toMnOS.Se. Ålt\Jr lin~ 
be~ berättat: 

Ända sen - r jar; var uns h:ir jag lekt 
med ta n ~ att d~ en g~nr; i 
tiden stu ku a vara segelled 
mell;n Arholmafjinlen och T ofla
den. Eftersom pg i född och upp
vuxen vid Rums hamn kinner jar; ~I 
förotäuninsama för en ddan led. 
Enlir;t up~ift har di • arbete 
utförts i T omossfly i senare dele11 ;v 
1800-talet , bl a ; v en man fnn 
Rimshamn. H3rVid ~träffades ett 

r;,ammalt b~,skrov, troli~n en stöt
bk Det bevis.r ~s att örr i 
~ en fanns h- en vattenvår;. Det 

k~ mydltt väl linbs att viki~a,m 
p~ 1000-tut armnde denna ~ n-

Yir; för att p'3.Ssera r;enom 5Ödra 
Björkö. 

1900-tut tillkom sju gavar, sjö-
~n ~ ~dra tnktet, n~~ 
ok~d. e11 - b t,-;n Rumshamn oc:h 
~ lotsen En1t Olof Öst berp 
sex barn, &ik Albert 17 k Ma · 
Eu~s Aritoinetta 1S k Olof !si
dor 13 ~ . Johan Arvid 9 k Erik 
Esai'3.S S ~r och Enlt Einar 3 ~r som 

dOE av den ganerande hrso
ttn dift . 

Kyrko?den har ~et ~ts i brut 
och nya r;m-ar tillkommer. 

Läs mer: 
v•r• öar r. a •sdtsmin p4 Bjiirtö•, r 
9 "T~'lll under sjJJ g,n,,r;6ontr OClh 
'"Gnto Stinas swg~ rv 11 -~:«tö
Arho.'ma .lllmmw J9Jr1S-,J" alla a·, 
Si • Dahlberg och nr 12 "Dtn gamfa 
stvgun"av eörje Justrell 

*llumsllamlu ryrAugdrrt. Ens~
a,-rtogdnn 11.iJtorict' av hans Oerr.er.son. 

Kolerakyrtogården ) 
En bit upp~ stranden, under de 
~ b l rna, bland linp· och 

Rosp~ 19S3 "li'ticwtraAtio.n rn en 
g~mmah "GttM'fG'9 t\'M iNer sÖd/o 
~wtö pdn Wt.m.sllamn till TaflotJ«l• av 
Arttulir.dDerg 


