
Leif Nordqvists 
kompletterande kapitel Ett år 

senare till boken De va’ väl 
allt, hälsar Leif



© Leif Nordqvist 2015

Grafisk form och original: West Studios AB

Tryck: Urban Print, Stockholm 



3

ETT ÅR SENARE...
Min bok om mitt liv, De va’ väl allt, utkom inför min 80-årsdag 

i oktober 2014. Upplagan på 200 ex är nu slut och det finns viss 

efterfrågan på böcker. Trots att boken kan läsas gratis på min 

hemsida www.leif-80.se. Jag har beställt en ny upplaga med 

100 ex med samma innehåll som den första upplagan. 

Bara för ros skull

Min 80-års dag firades på Restaurang Myntkrogen, som lig-

ger delvis i samma lokaler som Myntmuseet, på Slottsbacken 

i Gamla stan. 

Vi var förstås 80 personer på festen. Mest familjen, släkten 

som är stor och närmaste vänner. Det var boksläpp samtidigt. 

Båthuset på Bergkulla med roddbåten, som Kalle Fällman byggde för 35 år sedan,  
med Solbåten i bakgrunden.
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Jag hade i inbjudan ”krävt” att gästerna skulle köpa min bok i 

stället för presenter. Inkomsterna från boken som kostade 200 

kr (20 euro) blev en bra gåva till Bergkullastiftelsen. Några re-

censioner av boken har inte publicerats men jag har fått många 

uppmuntrande kommentarer typ, ”hur har du hunnit, har du 

aldrig varit hemma, hur orkar du. Jag själv är nöjdast. Jag gjor-

de det, skrev boken utan att ha anspråk, erfarenhet eller utbild-

ning till att vara varken skribent eller författare. 

Jag har en ny bok planerad. En spänningsroman som byg-

ger på bankrånet mot Ålandsbanken som skedde i augusti för 

nio år sedan. Min plan är att boken kommer till tioårsdagen 

nästa år i augusti. Det blir en påhittad historia, en roman, med 

faktaunderlag från rättegångsprotokoll och tidningsartiklar. 

Några personer är fällde till korta straff men bara en bråkdel 

av pengarna har kunnat spåras. Säkerhetsrutinerna på banken 

har ändrats. Jag kommer att berätta var pengarna finns eller 

tog vägen. Ett spännande projekt.

Åter till min födelsedag. Myntkrogen hade dukat upp en fan-

tastisk norrlandsbuffé i myntmuseets lokal där vi var placerade 

vid runda bord i ett stort härligt rum med utsikt mot slottet. 

Stämningen var på topp, vilket Anzo (vår son Johns sambo) 

bl.a. bidrog med. Anzo, (hon med MIN Stora Sorg) sjöng sina 

populära låtar och framförandet inramades av att två av våra tio 

barnbarn, Fanny (Nickes dotter och proffsdansare) och Sonja 

(Johns dotter) dansade under Anzos framträdande. Festen fort-

satte i Restauranglokalen där vi intog chokladtårta från Maison 

Pierre med kaffe och avec. Det blev spontansång med bl.a. Que 

Sera, Sera som ingick med text i min bok. Sången vidaresändes 

via MMS till min favoritkusin i Amerika, Anita Dorfman, som 
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inte kunde närvara på festen. Ann-Britt och jag besökte Anita i 

maj i år. Anita är änka efter att hennes man Harvey dog för fyra 

år sedan. Anita och Harvey har två barn. Sonen Danny bor rätt 

nära Anita i Transylvania County. Dottern Melissa bor i New 

Jersey nära NY. Villan som Anita bor i ligger på en sjötomt till 

en anlagd/grävd sjö. Precis som våra hus på Bergsjöområdet på 

Berg kulla. Jag har inget minne av att jag härmat, men kanske. 

Ni vet det där, vem kom först: hönan eller ägget?

Saltviksböckerna

Jag fick vetskap om ett gediget bokverk om Saltviks, min födel-

seplats, skriven av Håkan Skogsjö. Håkan har skrivit om fler-

talet av kommuner på Åland. Verket om Saltvik består av två 

band med ca 900 sidor i varje. Böckerna beskriver bosättningar 

med ursprungliga namn på gårdarna, vilket måste ha varit ett 

gigantiskt arbete att få fram och att få rätt. Författaren näm-

ner vem som bor och har bott på respektive plats och i många 

På trappan till Myntkrogen. Ann-Britt och jag med våra fyra barn med sina respektive, 
10 barnbarn och ett barnbarnsbarn. Flera bilder från festen kan ses på www.leif-80.se.
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fall insiderinformation om människornas arbeten, försörjning 

och livsverk. Persongallerierna är omfattande med både ingifta 

födda och döda. I slutet av bok 2 har Marinarkelogen Marcus 

Lindholm sammanställt en skeppslista omfattande mer än 300 

skepp, jakter/galeaser som byggts eller ägts helt eller delvis av 

människorna i Saltvik. En mycket intressant läsning med bilder 

av många av båtarna.

När det gäller Bertbyvik och hemmanet där jag växte upp, 

som i folkmun benämndes Glasmästars efter den första bosät-

tarens tidigare yrke, så har Skogsjö använt utdrag ur min släkt-

skrift om familjen Adolf Husell som jag skrev 1995. Jag är inte 

tillfrågad men får väl säga som Ann-Gerd Steinby gjorde när 

jag frågade henne om tillstånd att använda utdrag från en av 

hennes böcker: ”Jag blir bara glad om mina texter läses och 

sprids.” Boken om Släkten Adolf Husell kan läsas på min priva-

ta hemsida, www.leif-80.se. 

Skogsjö beskriver byarna utförligt i inledningen av varje ka-

pitel. Som exempel från Skogsjös Saltviksböcker nämner jag 

förutom Wassböle, ovan, som vårt ställe i Berbyvik tillhör, även 

Ryssböle i Saltvik som jag skriver om nedan med i stort sett allt 

fakta hämtat från Skogsjös böcker. Ryssböle är ett enstaka hem-

man i östra delen av Saltvik. Hemmanet gränsar mot Bogboda 

i väster, mot Bertby i norr och Sund i öster. Ryssböle omtalas 

första gången 1530 i skatteböckerna. Då bestod Ryssböle av två 

gårdar. Gårdarna på Ryssböle är ett medeltida nybygge, vilket 

framgår av namnet och ändelsen -böle som betyder nybygge. En 

vanlig ändelse är ex. Vassböle, Antböle, Håkansböle m.fl. Förde-

len av namnet kom oftast från ägarens namn, ex. Håkan för Hå-

kanböle, vilket bör betyda att Ryssböle kommer från någon som 
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heter Ryss i för- eller efternamn. Inte från Ryss som Ryssland 

som det kan vara lätt att tro. Urbyn i trakten måste ha varit Björ-

by, som var strategiskt belägen på en halvö invid kyrksundet 

och som säkert hade anlagts redan under tidig medeltid, kanske 

på 1100-talet. Från urbyn, Björby, kommer troligen även byarna 

Syllöda, Långbergsöda, Tegsöda och Sonnröda. I s.k. moderna 

tider – 1500-talet – ger källorna fast mark för antaganden. Mår-

ten Larsson var på 1580-talet bonde på den ena halvan av Ryss-

böle. Hans efterträdare var Nils Mårtensson vars änka bodde 

på gården 1604. Sedan blev Lars Nilsson ägare 1606-1641. 1635 

var Lars 50 år och bodde med hustrun Agda Mårtensdotter som 

var 70 år och ”stenblinder”. Agda kan ha varit en faster till Lars 

Nilsson. Anteckning som hustru kan ha varit Skattemyndighet-

ens förenkling. Sonen Mickel Larsson tog över gården och bru-

kade den till 1650. I mitten av 1700-talet delades gården mellan 

Mickael Mattsson och Mats Mattsson, dotterdottersöner till en 

tidigare ägare. Mats, den äldre av bröderna blev så småning-

om ägare till hela gården. Numera innehas gården av Sven-Olof 

Karlsson, en sondotters sonson till Mats Mattson d.y. Sven-Olof 

är yngsta barnet till Sven och Snöfrid Karlsson som båda är av-

lidna. Gården har delats och sammanlagts under åren men är 

fortfarande i samma släktled, som man med god vilja kan säga 

är många hundra år, kanske 500. 

I min generation fanns det sju barn på Ryssbölegården. 

Barn till Sven och Snöfrid Karlsson, sex flickor och en pojke. 

Fem av de sju fick akademiska utbildning vilket var ovanligt 

då och säkert förenat med stora utgifter då barnen var tvungna 

att bo på annan ort under skoltiden. Sven dog som 95-åring och 

bodde till sin död i eget hus på gården. 



8

På Bergkulla har vi fortsatt bygga hus på det vi kallar Berg-

sjöområdet. Vi har detaljplan för nio hus placerad runt två sjöar 

som vi anlagt i en f.d. våtmark. Området är beläget rätt högt så 

samtliga avstyckade tomter har utsikt mot skärgården norrut. 

Vi har färdigställt tre hus som är extremt energisnåla. Vi kall-

ar dem energihus plus, vilket pekar på att husen inte behöver 

tillskott av energi för uppvärmningen. Husen är byggda enligt 

passivhusmetoden med isolering av ekofiber, 40 cm i väggar 

och 50 cm i tak. Den blygsamma energin till uppvärmningen 

kommer från hushållsmaskiner och från människorna som bor 

i huset. Mer info finns på bergkulla.ax/bergkullaby.

Husen, de tre, är uthyrda till fast boende hyresgäster som är 

mantalsskrivna på Åland. Som sagt vi har plan för ytterligare 

sex hus, varav vi har fått byggnadslov för ytterligare två. Husen 

på Bergsjöområdet ägs av ett nytt bolag, Bergkullaby Ab, som 

Bilden är från den södra av våra två sjöar vi har skapat på Bergsjöområdet på Bergkulla. 
I sjön har vi planterat harrar som ska växa och ge trevligt fiske och kanske mat för de 

boende på Bergkulla. Husen i bakgrunden är de två senast byggda som vi  
kallar Torpstugorna.
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är anpassat för den åländska lagstiftningen (2/3-delar ålän-

ningar i styrelsen) Hyresinkomsterna från uthyrningen delas 

mellan Stiftelsen som äger mark, vägar, ledningar för vatten, 

avlopp, el och bredband, samt även det stora reningsverket 

som har kapacitet för 100 personer, och Bergkullaby Ab som 

äger husen. Alla boende på Bergkullaområdet, f.n. 8 bostäder, 

varav tre är parhus, nyttjar och bekostar den s.k. gemenskapen 

som består av den mark som inte är tomtmark, carportarna, 

bastu med gästrum, vedlider, tvättstuga, Storhuset för fester, 

storhushåll, möte och konferenser med bibliotek och enklare 

gym, flera båtar, kanoter m.m. Fullt utbyggt blir det 15 bostäder 

i 15 separata byggnader på Bergkulla. 

Vi har tagit en paus i byggnation för att färdigställa omgiv-

ningarna. De två husen vi har bygglov för påbörjas preliminärt 

våren 2016. 

Bergkullastiftelsen har beslutat bygga ett solkraftverk pla-

cerat på carportarnas tak. Ytan är 200 kvm och solcellerna 

beräknas producera ca 30 000 kWh/år. Elpriserna är nu låga 

men vi tror att detta är tillfälligt och har vi eget behov av el-

produktionen så är investeringen ändå ”lönsam”. Dvs. i jämför-

bart pris med den el vi köper från Ålands Elandelslag.

Privat för Ann-Britt och mig har året inneburit några resor 

bl.a. den jag nämnde till Amerika. Vi har varit i London och för-

berett avvecklingen av vårt ägande av den sista freehold. Avslut 

sker i dagarna och därmed är vårt ägande i England historia.

Vi har hunnit med några solresor bl.a. till Palma där vår yngsta 

son äger en lägenhet. Vi har varit mycket på Bergkulla detta år 

då färdigställning av de uthyrda husen fodrat mycket tid och 

arbete. Sist men inte minst, vi har äntligen beställt en ren elbil, 

en Mercedes B-modell, dvs. samma bilmodell som vi redan har 
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i gasutförande, men 6 år yngre. Nu ska vi klara oss med en bil 

och en bil helt utan utsläpp. Bilen ska gå 20 mil på en ladd-

ning, vilket bör räcka för resa till Bergkulla som är 15 mil. Bilen  

levereras i oktober, i år.

På klimatmötet som sker i Paris i slutet av detta år ska vi tänka 

på Claes Erikssons drapa (På Google kan ni lyssna när Claes 

läser versen live.)

Claes Eriksson, medlem i Galenskaparna och After Shave, 

läser upp en rimmad reflektion över vår samtid med titeln ”Sis-

ta Versen”, ur hans enmansföreställning ”C Eriksson Max”.

Den lilla svalan har ingen talan 

vad gäller pratet om klimatet 

och lejonhannen där på savannen 

drar ingen slutsats om han utsatts

Och dromedaren är oerfaren 

och håller klaffen som giraffen 

och igelkottet och kaskelotten  

och jättepandan håller andan

Ty den förmågan att lyfta frågan 

har inte djuren i naturen 

de är i klorna på människorna 

vad gäller hotet det mot klotet

Men inget händer, vi vrider, vänder 

och trampar vatten i debatten 

så ansvarsbiten för hela skiten 

som vi snott åt oss, – ja förlåt oss
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vill vi helst slippa, – vi kan väl tippa 

den ansvarsdelen på kamelen 

eller på svalan eller koalan 

eller termiten kan få skiten?

Ja låt oss vara, vi vill ju bara 

få slippa svara och förklara

Men hur vi vrider och byter sidor 

är det ostridigt sedan tidigt 

att skulden vilar på oss med bilar 

och rymdraketer och poeter

Så låt oss hoppas att vi kan stoppas 

och att behoven ändrar boven

Och att motad utrotningshotad 

förbannad isbjörn från sitt ishörn 

får oss att vila från det fossila 

och hittar nyckeln nu till cykeln

Och att en jagad men starkt försvagad 

besviken groda på Bermuda 

får oss att tveka så vi blir veka 

och slutar stövla runt och skövla

Och att en skärrad men gammal ärrad 

begåvad gädda gör oss rädda 

så vi blir spaka och tar tillbaka 

vårt lilla mordhot mot vårt jordklot

De va’ väl allt, hälsar Leif




