
 

                                    

Balladen om Ernfrid Sjöblom från Blidö 

 

Melodi: Balladen om Gustav Blom från Borås 

 

Då sommarvindar susade, det var år 77 

och havet sjöng och brusade, precis som det gör nu. 

Då föddes uppå Granö i gott men fattigt hem  

en genompräktig rospigg, säg vill ni vet vem? 

 

Hans namn är Ernfrid Sjöblom, han växte och blev stark. 

Hans håg den stod till böljan blå och ej till skog och mark. 

Då sommarlivet började, han överlycklig var, 

för att ombord på skutan han fick vara hos sin far. 

 

Men han fick även lära, att livet det är hårt. 

Att hånad bli för fattigdom, kan kännas gränslöst svårt. 

Som när han stod på gången och hade såsom skor 

de stora svarta kängorna, som använts utav mor. 

 

Hans högtidsrock i kyrkan den undslapp ej kritik. 

för gosseögon märkte, att mors kappa den var lik. 

Och Ernfrid tog till nävarna alltför sin heders skull, 

men i barm det räckte ej, han slogs rätt snart omkull. 

 

Det var på 90-talet, han for från Blidö strand 

sen dess han trampat flera däck och skådat månget land. 

Han seglade med britter, ”laimjosare”, you see, 

som skrävla´och gick på, dom var det bara högfärd i. 

 

På världsomsegling skulle en bark, som låg i hamn. 

Det var en stilig  ”Scotchman” det, och Woodburn var dess namn. 

Här fick av Ernfrid hyra, med kista och med säck 

tog han sig ner i skeppets skans, som låg inunder däck. 

 

Till Kapstaden de seglade med engelskt kol som last.  

I nattlig storm man kryssade, det sjöng i rår och mast. 

Då var det inte lätt att tas med segel och med tåg, 

när skeppets däck blev överstänkt och sköljt av våg på våg. 

 

Men resan den gick lyckligt, och efter slit och knog 

i Kapstaden man går i land och in på närmsta krog. 

Man sitter där och groggar och grälar inte alls, 

en tysk vill dock slå skallen in, som satt på Ernfrids hals. 

 

Och detta hemska tilltag det ångrade han nog, 

för det sa pang direkt, så kullerbytter tysken slog.  

Men då kom just polisen, tog Ernfrid i förvar, 

fast slaget som han riktade, var gett i självförsvar. 

 

På vågbrytar´n i staden arbetade ett lag. 

Det straffarbete var för skurkar av det värsta slag. 

Hit kommer jag, han tänkte – men han blev genast fri, 

ty chefen för polisen var en svensk med hjärta i. 

 

En gång de gick från Chile med salpeter som last, 

och med ombord var Kelly, detta ärans kräk till gast. 

Han skrävla´ och domdera´, han hade ingen Gud,  

men snart skall ni få höra, hur det blev ett annat ljud. 

 



På vägen upp mot Rotterdam, det var en kolsvart natt, 

såg Ernfrid, när han vaknade, att illa det var fatt. 

När han klev ut ur kojen, till midjan vattnet gick, 

och sjömanskistan låg och slog, tills tag i den han fick. 

 

”Hur skall det gå för os, o Gud” man hörde Kellys röst. 

Han kom nu först att tänka på att Gud kan giva tröst. 

Se lasten hade skjutits åt ena sidan till, 

och skeppet det kom ingen vart, det låg omkull så still. 

 

Det enda som kan göras, det gjorde männen då, 

det mesta utav salpetern de lät i havet gå. 

Och Woodburns master höjde sig mot himlens stjärnepäll, 

och aldrig glömmer Ernfrid denna fasansfulla kväll. 

 

Uti Newcastles hamnkvarter i Australien, 

där fanns en riktig buse, ja en mycket farlig en. 

Hans specialitet var att av sjömän göra mos. 

Där han dök upp, där blev det tomt, polisen sprang sin kos. 

 

I denna stad från Woodburn tre gossar gick iland, 

för se, dom skulle hava sig en liten tår på tand. 

Men bäst de går och strosar, blir de vittne till ett rån. 

Till offrets hjälp går Ernfrid, negern Pile och Jacobsson. 

 

Men Ernfrids båda vänner de våga ej gå på, 

när de får veta busens namn det är ”Newcastle Joe”. 

En slaktare på gatan kom ur sin butik, 

och varna´ Ernfrid Sjöblom för att ge sig på en slik. 

 

Men Ernfrid han bad honom ta hand om sin kavaj, 

och sen stack slaktarn in och låste dörr´n för han var skraj. 

Och häpna stod Jacobsson och svarte negern Pile. 

Men monstret från Newcastle log sitt hånfullaste smile. 

 

Med smilet kvar på läpparna han fick så att han kröp, 

och Pile var där och sparka på´n, så att han genast stöp. 

Men då blev Ernfrid rasande, gav Pile en sinkadus. 

”Man rör ej en som ligger ner. Du borde veta hut!” 

 

Från stadens alla gränder kom plötsligt karl på karl, 

och alla ville veta strax, vem denne hjälte var. 

Då svarte Ernfrid Sjöblom snabbt: ”I am a Swede, you know”. 

Sen visade sig aldrig mer Stans skräck, ”Newcastle- Joe”. 

 

I fyra år han seglade ”på värmen” av och an, 

men se´n en lämplig skuta uti Roslagen han fann. 

Med ved och sand han seglat över fjärdar, genom sund, 

men Ernfrid han har ännu ej stått fast på något grund. 

 

Och efter ungdomsåren han blev en stadgad karl,  

han äktade en roslagsmö och blev familjefar. 

Han röjde mark och odlade, Fridsdal var gårdens namn, 

och Ernfrid tyckte gott det var, att äntligen nå hamn. 

 

I alla år han varit en ”rättvisans profet”, 

och säger vad han tänker om all skräp och ruttenhet. 

Att krusa överheten är ej hans sinnelag. 

Nej, rak i ryggen genom livet det är Ernfrids lag. 

 

 



Vad arbete vill säga, det har han lära fått, 

och noggrann har han varit uti både stort och smått. 

Med hjärta uti barmen och med en stark moral, 

som timmerman och skeppare och herre till Fridsdal. 

 

Blidö den 13 juli 1957 

Rolf Nilsson  Stina Hjelmskog 

 

 

 

 

 

 

 


