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Den här gången startade vi vår vandring från Vallsundet eller vid Härke varv. Målet 

var att gå längs Storsjöns strand till Bankes brygga i Rise och sedan tillbaka igen. 

Härke betyder besvärlighet, möda, uselhet. Kanske har här bott någon besvärlig 

person. 

Färjor som trafikerat Vallsundsleden har gjorts sedan 1850-talet. Tidigare från 300-

talet hade man flottar och enkla roddbåtar. Sista färjan som kunde ta 56 personbilar 

gick den 16 sept 1998. 

Eftersom färjleden är känslig för storm, har det varit flera olyckor här. Bl.a. 1905 

omkom 4 män och hästar när färjan kantrade och likaså 1924 då färjan var lastad 

med två lastbilar som kanade och färjan välte. Då omkom 3 personer 

På Härke varv har man byggt och gjort om ett flertal färjor, även om de flesta färjor 

gjorts på Waplans mekaniska. 

Det första ålderdomshemmet byggdes i Härke på 1890-talet, som senare blev 

personalbostäder till det nyare hemmet som byggdes 1948. När det lades ner, blev 

det först studentbostäder, och som nu är Härkes konstcentrum med ett tjugotal 

konstnärer som har sina ateljeer här. 

Vi nådde inte riktigt fram till Bankes brygga, men Bengt Banke eller Bengt Johan 

Olofsson (1877-1969) som han egentligen hette var en mycket originell person och 

som gett namnet åt bryggan och även åt en väg i området. Mest känd blev han när 

det var en exekutiv auktion på hans gård och han släppte ut sin tjur Putte. Folk fick fly 

upp i träd och upp på tak. T.o.m. Stockholmstidningen skrev om händelsen.  

Bengt Banke var en klurig person och uppfann en plog som kunde vända fåran och 

som han tog patent på. På något sätt blev han avlurad sitt patent och den 

serietillverkning som han tänkt sig kom av sig. 

På hemvägen gick vi förbi exklusiva hus och vid Storsjöns strand avslutades 

vandringen med en trevlig samvaro med medhavd fika. 

 

Text: Hans Widmark 


