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Utflykt till Arholma, Simpnäs
Jan-Bertil Sölvin

I juni 2007 begav sig delar av Fyrsäll-
skapets stockholmsavdelning till Rosla-
gen i bilar på bitvis slingriga vägar. Väl 
framme i Simpnäs hade vi fått fel tid till 
passbåten, men vår eminente Christer 
Nettelbladt var vaken och undersökte 
tiden och tur var det, för båten skulle 
just lämna kajen och då blev det plöts-
ligt bråttom att hinna med. Överfarten 
tog c:a 15 minuter och vid Arholma 
handelsbod tog Christer Forssander vid 
och guidade oss till vårt egentliga mål, 
Arholma båk.

Promenaden till båken gick uppför 
på slingriga stigar. Väl där uppe var ut-
sikten hänförande. Båken står i militärt 
område som numera är nedlagt. Man 

kunde se spår av bl.a. bunkrar. Vi fick 
även gå upp i båken och där var utsik-
ten ännu magnifikare. Från båken kunde 
vi se hur skogbeväxt Arholma är. I klart 
väder kan man se ända bort till Furu-
sund och Söderarm. I väster syntes fyren 
Simpnäsklubb.

Arholma båk är från 1768 och firar 
således 240 år just i år. Båken har även 
använts som logement till militären. När 
besöket var avklarat gick vi ner genom 
täta snår tills vi hittade en glänta där vi 
alla avnjöt våra medhavda matsäckar.

Vi fortsatte sedan att vandrar runt 
ön till fots i olika grupper. Vi gick förbi 
”Bullaugust gård”, som drivs av Skär-
gårdsstiftelsen som vandrarhem. Vidare 
besökte vi kapellet som stod öppet. I 
denna vackra träbyggnad fanns det fina 
målningar av Harald Lindberg. 

Vi ställde sedan kosan till Öster-
hamn, där skutorna förr i tiden ankrade 
upp för att invänta bättre väder inför 
överfarten till Åland.

Återsamling vid bryggan för hem-
färd via Simpnäs. Där blev vi guidade 
på museet av Nisse Brandt. (Där kunde 
undertecknad berätta att Myrstenrede-
rierna drev färjetrafik till Åland med de 
ombyggda lastfartygen Boge och Slite. 
Detta vet jag bestämt eftersom salig 
pappa var med om byggnationen på 
Sölvesborgs varv i Blekinge. Ett tredje 
fartyg byggdes som renodlad färja under 
namnet Apollo.)

Det sista vi gjorde innan vi skiljdes 
åt denna dag var att besöka Arholma-
Björkö kyrka.
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