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Välkomna till ett festligt år på Björkö-Arholma!
Jag önskar er alla ett riktigt gott nytt år! 2009 kommer att bli ett minnesrikt och roligt
år på våra öar. Vi kommer att fira två jubileum. Det är 600 år sedan Björkö för första
gången omnämns i skrift och hembygdsföreningen fyller femtio år. Det ska vi celebrera med massor av evenemang under hela året.
Vi har planerat för jubiléerna under flera år, och det har varit ett underbart arbete i
samverkan mellan våra öars alla föreningar. Många björkö- och arholmabor brinner
av engagemang, idérikedom och arbetslust, och resultatet är överväldigande: strövtåg och exkursioner i skog och mark, segelregatta, föreläsningar, skjutövning, litterär
salong, biokvällar, teater, sång och musik, pilgrimsvandring, båtutflykter, Allting med
marknad, lyktfest, företagarexpo, studiecirklar och utställningar. För att inte tala om
våra traditionella trevligheter: Valborg, midsommar och Simpnäsdagen. Tack alla ni
som gjort denna jättefest möjlig!
I detta nummer av Våra Öar blickar vi bakåt - mot den septemberdag 1409 då Birke
thinglagh var kallat till räfsteting i Upsala, och vi får en målande bild av öbornas
strävsamma liv. Kan det till och med ha varit så att redan vikingarna hade en marknads- och tingsplats i någon av Björkös skyddade vikar? Läs och begrunda! Vi gör
också ett glatt nostalgiskt nedslag i 1950-talets Simpnäs och vi får en sakkunnig
presentation av Björkö-Arholma kommuns historia.
Och så har vi med hjälp av Anders Djerf skapat en egen symbol för år 2009. Håll
ögonen öppna; den signalen kommer att synas snart sagt överallt för att meddela att
något är på gång. Ni kommer även att ha hjälp av våra programblad och av affischer
på anslagstavlorna.
Varmt välkomna!
Lena Svenonius,
Orförande i Björkö-Arholma hembygdsförening
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Birke tingslag i ett historiskt sammanhang
Av Börje Justrell
Historien bakom dombrevet
Upprinnelsen till dombrevet från 1409 hittar
man i den maktkamp som bröt ut efter att
drotsen och storgodsägaren Bo Jonsson Grip
avlidit 1386. Bo Jonsson var under sin livstid
en av landets mäktigaste och rikaste personer. I sitt testamente föreskrev han att ett kollegium av utvalda biskopar och världsliga
stormän skulle fungera som exekutorer av
testamentet och överta förvaltningen av hans
enorma godsinnehav. En av exekutorerna var
Tord Röriksson Bonde som dömde vid räftsetinget i Uppsala 1409. Bo Jonssons ställning innebar att det var avgörande för maktbalansen i landet vem som kom att disponera
hans godskomplex, och han ville med sitt
Kronans talan fördes av en Nisse Brun som
presenterade en förteckning över jordegendo- testamente förhindra att kung Albrekt av
mar tillhörande adeln och kyrkan och beläg- Mecklenburg stärkte sin position. Det utbröt
en maktstrid mellan kung Albrekt och testana inom de skeppslag och tingslag som kallats. Både adelns och kyrkans egendomar var mentesexekutorerna som slutade med att dessa vände sig till drottning Margareta, nybliskattebefriade, men enligt Nisse Brun var
ven regent över Danmark och Norge. Margadetta skattejord som förvärvats i strid med
reta hyllades som drottning också i Sverige,
landslagens bestämmelser och därigenom
undandragits skatt. Inom Birke tingslag gäll- varefter kung Albrekt besegrades och tillde det jord på Lingslätö (dagens Barnens Ö) fångatogs i ett slag vid Falköping 1389. Noroch Salnö. Nämnden, som bestod av sex her- dens tre kungakronor var därmed för första
gången samlade under en gemensam ledning.
remän och åtta bönder däribland Holinger i
Stridsby, vittnade och svor på att de egendoDen mecklenburgska regimen präglades av
mar som Nisse Brun räknat upp egentligen
var skattejord som kronan undanhållits skat- både oreda och godtycke. I samband med att
ten från. Ingen sa emot, och Tord Röriksson drottning Margaretas släkting Erik av Pommern år 1396 valdes till svensk kung och
Bonde dömde tillsammans med lagmannen
tronarvinge träffades en särskild överensatt de uppräknade egendomarna åter skulle
kommelse för att råda bot på missförhållanbli lagda under skatt.
Första gången som Björkö nämns i en skriftlig källa är i ett dombrev daterat den 11 september 1409. Enligt brevet höll den dagen
riksrådet Tord Röriksson Bonde tillsammans
med lagmannen i Uppland, Ture Benktsson,
ett så kallat räfsteting i Uppsala med allmogen i Häverö skeppslag, Bro skeppslag, Birke tingslag, Frötuna skeppslag och Öslabo
tingslag. Ett räfsteting var vid denna tid ett
ting där kungens domsrätt utövades, och räfstetinget i Uppsala skedde på uppdrag av
drottning Margareta och kung Erik av Pommern.

Detta är inledningen av räfstetingsprotokollet från 1409 i en senare, tryckt version. Det handskrivna originalet
finns på det danska Riksarkivet i Köpenhamn.
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strategiskt viktiga Viborgs slottslän i Finland. Han hade också intressen i Uppland
och ägde bl a Penningby.
Ursprungligen var det tänkt att drottning
Margaretas räfst skulle genomföras snabbt,
men den kom att dra ut på tiden. Först sommaren och hösten 1409 hade turen kommit

Albrekt av Mecklenburg . Gravmonument i Doberans
klosterkyrka i Rostock.

dena i landet. Överenskommelsen kallas Nyköpings recess och innebar att beskattningen
reglerades, att gods som staten pantsatt skulle
lämnas tillbaka och att skatteböndernas rättigheter stramades upp. I landslagen fanns ett
kategoriskt förbud för kyrkan och för adeln
att förvärva skattejord och på så sätt minska
skatteunderlaget, men det förbudet hade inte
följts. Recessen innehöll därför bestämmelser
om en generell räfst för att återföra skattejord
och kronojord som kommit i adelns och kyrkans händer. Som bakre gräns sattes1363,
d v s året innan Albert av Mecklenburg tog
makten från kung Magnus Eriksson. För att
undvika att räfsten genomfördes på ett godtyckligt sätt var både adeln och kyrkan representerade vid räfstetingen. Den metoden verkade också fungera. Vid räfstetinget där representanter för Birke tingslag deltog beslutades att också jord som tillhörde en av domarna, nämligen Tord Röriksson Bonde,
skulle läggas under skatt. I Birke ägde han
Granö som han pantsatte 1391, men den
egendomen berördes aldrig av räfsten eftersom det redan då bara bodde skattebönder
där. Tord Röriksson Bonde stod mycket nära
Drottning Margaretha. Gravmonument i Roskilde
drottning Margareta och kung Erik av Pomdomkyrka.
mern och var 1409 deras hövitsman för det
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till Uppland. Kvar från det tillfället finns bevarat ett antal dombrev utfärdade av riksrådet
Tord Röriksson Bonde och lagmannen Ture
Benktsson, bl a det från den 11 september där
Birke tingslag omnämns. Ett annat dombrev
är från den 9 september och behandlar gårdar
i Lyhundra härad och på Värmdö, ytterligare
ett är från den 13 september och tar upp
jordegendomar i Danderyds skeppslag. Från
den 11 september finns dessutom ett dombrev
som gäller jord i Harö. Samtidigt med räfstetingen i Uppland pågick också räfsten i Södermanland, där ett annat riksråd, Sten Bosson, svarade för genomförandet tillsammans
med lagmannen i Södermanland.

medeltiden och långt fram i tiden ägdes den
av adelsmän och redovisades därför summariskt i jordeböckerna. En annan ö som också
ägdes av adeln under medeltiden var Lidö. År
1328 fick Israel Birgersson Lidö sätesgård i
arv efter sin far Birger Persson, lagman i
Uppland. Israel var bror till den heliga Birgitta, och släkten, den s k Finstaätten, tillhörde
det yppersta frälset i landet. Israel Birgersson
blev liksom fadern en av Sveriges mäktigaste
jordägare och redan vid dryga 20 års ålder
lagman i Uppland. Han blev också en av
kung Magnus Erikssons närmaste män och
dog i Riga 1351 under kungens korståg till
det dåvarande Ingermanland.

Birke tingslag
Det Birke tingslag som omnämns i dombrevet från 1409 är inte detsamma som dagens
Björkö. Det finns inga källor från medeltiden
som beskriver tingslagets omfattning. Men
när kronan under Gustav Vasa införde en årlig redovisning av skatteunderlaget i form av
s k jordeböcker nedbrutna på socken- och
bynivå, så redovisas Birke åren 1547 -51 och
1557 som en separat del av Vätö socken inom
Bro och Vätö skeppslag. Enligt jordeböckerna omfattade Birke då den nuvarande Björkön med de omkringliggande öarna Granö,
Lingslätö (nuvarande Barnens Ö), Salnö, Arholma, Lidö, Tjockö, Sundskär och Vidinge.

Vad som hände med Lidö är inte känt. Israel
Birgerssons son Peter Israelsson fortsatte att
stödja kung Magnus och hans son kung Håkan och fick därför sina gods indragna när
Albrekt av Mecklenburg tog makten i landet.
Eventuellt kan Lidö ha varit ett av dessa
gods. Några år in på 1370-talet ägde ärkebiskopen Birger Gregerson och hans brorson
Kettil Johansson gårdar på Lidö. Som gammalt frälse berördes inte Lidö av drottning
Margaretas räfst och togs därför inte upp av
kronans talesman Nisse Brun vid räfstetinget
i Uppsala 1409 där Birke tingslag behandlades.

Birk är ett fornnordiskt ord som troligen betyder handelsplats. Birken utgjorde ett eget
geografiskt rättsområde och där tillämpades
en särskild lag, Bjärköarätten. I Danmark användes sedan medeltiden och fram till mitten
av 1800-talet birk som namn på en geografisk
juridisk enhet som var mindre än det normala
rättsområdet, vilket i Roslagen var skeppslaget. När Birke tingslag upphörde som självständig juridisk enhet är inte känt, men det
måste ha skett innan 1490-talet då Bro och
Vätö skeppslag anges som tingsområde. I det
allmänna medvetandet verkar Birke ha levat
kvar som ett geografiskt begrepp åtminstone
till mitten av 1500-talet.
Idö borde också ha ingått i Birke tingslag, om
man ser till öns geografiska läge. Men från
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Drottning Margarethas sigill. De tre kronorna symboliserar unionen mellan Sverige, Danmark och Norge

Livet på Björkö i början av 1400-talet
Av Börje Justrell
Det är inte lätt att föreställa sig hur livet tedde sig för de människor som levde och verkade på Björkö för 600 år sedan. Allting var
så annorlunda jämfört med idag: omgivningarna, vad man levde av, hur man såg på tillvaron, de grundläggande livsbetingelserna
etc. Bristen på källmaterial från medeltiden
gör att mycket måste tolkas utifrån vad som
är känt från senare tider, främst 1500- och
1600-talen, då möjligheterna att hämta kunskaper ur det skrivna källmaterialet är betydligt större.
Bygden
Dagens geografiska Björkö fanns inte år
1409. Havet trängde in längre över land och
splittrade den nuvarande Björkön i tre större
öar och en mängd minde holmar och skär.
Utgår man från en genomsnittlig landhöjning
om ca 0,5 meter per århundrade så stod vattennivån mellan 3 – 3, 5 meter högre än idag.
Den största av de tre öarna avgränsades i
nordväst av sundet mot Salnö och i öster av
en sammanhängande vattenled från Finnalafjärden, genom ett smalt sund från Dragsviken förbi Björkö-Arholma kyrka till nuvarande Kullaviken och vidare ut i Marumsundet.
På andra sidan låg de två mindre öarna, skilda åt av ett sund från nuvarande Rumshamnsviken till Tofladen. Den nordligaste av
dessa öar stäckte sig till Vikasjön och Simpnäsviken, som då hängde samman, medan
den södra ön omfattade nuvarande Skeppsmyra och Stärbsnäs byar. Av sundet mellan
Rumshamn och Tofladen återstår i dag bara
en torvmosse.
Namnen på de tre öarna har gått förlorade,
men eventuellt hade de två mindre naturnamn av samma slag som t ex Granö. Den
större ön kan då ha hetat Birke vilket sedan
kom att språkligt utvecklas till Björkö på
motsvarande sätt som Birka i Mälaren.
Bybildningen på det som idag är Björkö daterar sig troligen till mitten av 1200-talet.
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Vid den tiden genomfördes en skatteomläggning i Svealandskapen som vissa historiker
velat hänföra till att Birger Jarl stärkte sitt
grepp över landsändan. I Roslagen, eller Roden som det då hette, medförde skatteomläggningen att den tidigare ledungsplikten
ersattes med avgifter. Istället för att bidra
med livsmedel och manskap till ledungsflottan fick de fria bönderna, d v s skattebönderna, erlägga smör, kött, spannmål och pengar i
skatt till kungen. På nuvarande Björkö fanns
år 1409 med ett undantag bara skattebönder.
Undantaget var Mulnäs som ägdes av kyrkan.
Från vikingatid och framåt skedde en omfattande nyodling i Sverige liksom i övriga Europa. Den medförde både att existerande bebyggelse förtätades och att nybyggare attackerade utmarker och andra områden som saknade fast bebyggelse. Naturligtvis har det
funnits människor i skärgården sedan öarna
steg ur havet – det var både besvärligt och
tidsödande att färdas på land och vattnet blev
den naturliga transportvägen. Men Roslagskusten, liksom Åland, fick en fast och reglerad bystruktur först när samhället stabiliserats så pass att befolkningen kunde garanteras en ekonomisk utkomst och personlig säkerhet. Långt in på 1100-talet härjades kusterna av främmande folk, och så sent som år
1187 brändes Sigtuna i en räd från andra sidan Östersjön. Fasta försvarstorn uppfördes
vid viktigare sjöleder liksom flera rundkyrkor, som de i Bromma och Solna, med torn
som kunde användas för försvar,
Huvudön Birke var den ö som först fick en
mer omfattande fast bebyggelse, och vissa av
byarna på ön verkar dessutom vara av äldre
datum än 1200-talet. Det gäller främst Marum, som var en av de största byarna i hela
området, men kanske även Samkarby, Backa
och Edsvik som ursprungligen omfattade nuvarande Västra och Östra Edsvik och troligen
också Finnala. Övriga byar på ön Birke var
år 1409 Lervik och Stridsby samt eventuellt
Glämsta, Söderbyle och Utanå.

En kartskiss över våra öar under medeltiden, handritad av artikelförfattaren

mellan Blekunge och Skenninge och som i
På de två andra större öarna fanns det ur1500-talets jordeböcker var nästan lika stor
sprungligen bara en by per ö, liksom på övri- som dessa byar tillsammans. Vik var troligen
ga halvstora öar som Arholma, Granö, Lings- öde år 1409, men om Blekunge och Skenlätö (nuvarande Barnens ö) och Salnö m fl.
ninge tillkommit vid den tiden går inte att
Den ursprungliga byn på den norra av de två avgöra. Eventuellt är dessa byar från en seöarna är troligen försvunnen, och en möjlig
nare tidpunkt under 1400-talet. Däremot
teori är att den låg i Vik. Där fanns senare
fanns troligen Kulla år 1409, medan Simpnäs
under medeltiden en s k utjord som delades
är betydligt yngre.
6

Redan år 1409 hade bönderna på nuvarande
Björkön sannolikt en lång tradition av förbindelser med såväl städerna runt Finska viken
som Stockholm och Visby. Öns geografiska
läge i knutpunkten där de viktigaste sjölederna i norr-söderlig och öst-västerlig riktning
Vad levde man av?
korsade varandra, gav naturliga förutsättDet som idag är Björkö har aldrig varit en
ningar för handel. Att det här fanns ett friståutpräglad jordbruksbygd. De byar som på
1200-talet skattlades och reglerades i det som ende rättsområde – Birke tingslag – understryker platsens betydelse för handeln. Under
då var Birke tingslag omfattade normalt en
eller två gårdar om ett halvt markland varde- tidig medeltid gick den naturliga sjövägen till
ra, vilket i rena jordbruksbygder motsvarade Finland och Baltikum via Birke tingslag. I ett
dokument från 1200-talet beskrivs danskarca 6 hektar. För skärgårdsbyarna, med sina
nas segelled längs den svenska kusten upp
små tegar, räknades också andra nyttigheter
som ängsmarken och fisket, när man bestäm- till Arholma innan de fortsatte till nuvarande
de gårdarnas skattekraft. I 1540-talets jorde- Estland via Åland och Finska viken. Västerut
böcker, där Birke redovisas separat, framstår från Birke tingslag fanns goda vintervägar på
åar och sjösystem ända in till Uppsala. En av
vissa av de byar som då fanns som huvudsakligen skattlagda utifrån andra inkomstkäl- medeltidens förnämsta uppländska stormanlor än jordbruk, med all sannolikhet då fisket. naätter, Finstaätten dit den heliga Birgitta
hörde, hade också starka intressen i området,
Det gällde Stridsby, Utanå, Skenninge,
Simpnäs, Tjockö, Vidinge och Sundskär. År bl a så ägde man Lidö.
1409 var bilden troligen något annorlunda.
Öar som Tjockö, Vidinge, Sundskär och Idö Hur såg man på tillvaron?
hade ett väl utvecklat fiske, där den katolska För att förstå människorna år 1409 måste vi
kyrkans behov av fisk som godkänd mat un- tänka oss bort från vårt sätt att betrakta tiden
der fastan skapade en marknad med garante- som något kvantitativt, som en tidslinje indelad i månader och dagar. Medeltidens männirad hög efterfrågan. På de lite större öarna
som Arholma, Skeppsmyraön, Vik-ön, Birke, skor såg istället tiden i kvalitativa termer.
Vissa delar av livet var festliga höjdpunkter i
Salnö, Lingslätö och Granö var det istället
tillvaron medan mellanliggande perioder
komplementnäringar som man levde av:
mestadels bestod av hårt arbete som styrdes
jordbruk, boskapsskötsel, fiske, jakt på säl
av jordbrukssamhällets produktionscykel.
och sjöfågel och inte minst handel. En stor
del av den köpenskap som bedrevs i det me- Och på samma sätt som kyrkobyggnaden var
deltida Norden låg i skärgårds- och kustbön- starkare och heligare än bondens stuga, så
dernas händer runt om Östersjön och Botten- var vissa dagar och nätter starkare och heliviken, även om tyska köpmän från 1200-talet gare än andra. Då kunde till och med andra
naturlagar gälla, där djuren talade och
och framåt var de dominerande och bildade
mörkrets och ljusets makter kröp närmare
det Hanseatiska förbundet. Den svenska
människorna än annars. År 1409 tänkte man
statsmakten, som gynnade Hansan, ställde
inte heller i sekunder och minuter. Den indelsig alltmer avvisande till den självständiga
bondehandeln, och i mitten av 1300-talet för- ning av dygnet i 24 timmar som vi har idag
slog inte igenom förrän en bit in på 1400sökte kung Magnus Eriksson att avskaffa
talet. Människor inrättade sig istället efter
den. Bönderna skulle bara ha rätt att handla
sinsemellan och då med ”ätande varor”. Öv- naturens rytm, efter solen, månen och stjärrig handel skulle städernas borgare ha mono- norna samt efter det regelbundna behovet av
mat och sömn.
pol på. Men staten hade inte tillräckliga
maktmedel att stoppa bondeseglationen, och
Kyrkan och religionen styrde tillvaron i en
den fortsatte att leva långt fram i tiden.
omfattning som vi idag har svårt att föreställa
Den sydligare ön hade från början Skeppsmyra som enda by, men senare avskiljdes
Stärbsnäs. Detta skedde troligen redan innan
1409.
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oss. Skärgårdsböndernas liv i Birke tingslag
var, liksom i övriga samhället, sammanvävt
med prästens kyrkoår – och prästen med sin
sockenkyrka fanns sedan början av 1300talet på Vätö. Kyrkorummet representerade
både inträdet i livet genom dopet, samhällets
fortlevnad genom äktenskapet och utträdet ur
livet genom begravningen.
De grundläggande livsbetingelserna
Medeltidens människor var inställda på att
tillvaron skulle vara strapatsrik, och det
stämde oftast. Döden och smärtan lurade runt
stugknuten, från spädbarnstiden till ålderdomen. Sjukdomar och olyckor sågs inte sällan
som ett straff från högre makter som den
drabbade själv bidragit till. Vid missväxt eller när fisket slog fel hotade undernäring och
svält. Handeln var därför en livsnödvändighet för skärgårdsbönderna som tryggade bl a
spannmålstillförseln.
År 1409 fanns det högst ett trettiotal gårdar
på de öar som idag utgör Björkön, vilket ger
en uppskattad befolkning på maximalt 100
till 150 personer. Fram till 1350 växte befolkningen och nya byar och gårdar tillkom,
men det året drabbades Sverige av en av historiens stora katastrofer – digerdöden. Man
räknar med att mellan en tredjedel och hälften av befolkningen i Europa dog i pesten,
lokalt kanske ännu mer. Byar ödelades när
byborna dog, eller när de överlevande övergav sina gårdar på grund av den ekonomiska
kris som samtidigt drabbade samhället. På
nuvarande Björkön är troligen Vik ett exempel på en sådan ödeläggelse. Även andra delar av bygden bör ha drabbats hårt av pesten,
och i de byar som inte ödelades, så ställdes
sannolikt vissa hemman öde eller blev kraftigt försvagade. Den viktiga handeln måste
ha tagit skada av den samhällskatastrof som
digerdöden innebar, med åtföljande stagnation i skärgårdsböndernas ekonomi. 1409 låg
digerdöden bara en mansålder bort i tiden,
och mindre pestutbrott hade förmodligen
skett under mellantiden. De som då levde på
Björkön var en decimerad och hårt prövad
skara människor vars andliga och världsliga
liv skakats i sina grundvalar.
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Sjöröveri enligt Kalmarhandskriften från 1430-talet av
Magnus Erikssons landslag.

Det tidiga 1400-talet var också en politiskt
orolig tid. När Albrekt av Mecklenburg besegrats och tillfångatagits av Margareta 1389,
skapades kaparorganisationen Vitaliebröderna med syftet att undsätta Albrekts tyska
trupper som höll Stockholm och återinsätta
kungen på den svenska tronen. Trots att den
formella grunden för Vitaliebrödernas härjningar försvann 1395, när Margareta och
Albrekt slöt ett avtal och kungen frigavs, förblev sjöröveriet ett hot mot handel och sjöfart i östersjöområdet långt in på 1400-talet.
Slutsats
Livet på Björkö i början av 1400-talet var
hårt och slitsamt. Digerdöden hade ett femtiotal år tidigare ryckt bort nära och kära i en
för oss obegriplig omfattning vars följdverkningar fortfarande var kännbara. Den stagnation i skärgårdsböndernas handel som följde
på digerdöden berodde inte bara på pesten
härjningar, utan också på en allmän ekonomisk nedgång i samhället och på statsmaktens allt större vilja och förmåga att styra
handeln till städerna. Sammantaget gjorde
detta att Birke tingslag i början av 1400-talet
förlorat det mesta av sin tidigare roll för handel och sjöfart. Senare under 1400-talet upplösas tingslaget som juridisk enhet och införlivades i Bro- och Vätö skeppslag. Björkö
blev en skärgårdsbygd bland andra fram till
1800-talet då nästa stora ekonomiska uppsving kom genom redarnäringen.

Björkö - vikingars handelsplats med eget ting
Av Jerker Persson
"De svenska ortnamnen är levande fornminnen, med en ålder av ibland mer än tvåtusen
år. Den som färdas genom Sverige, till lands
eller till sjöss, i staden eller på landsbygden,
kan inte undgå att fundera över vad för budskap ortnamnen har till vår tids människor."
Den reflexionen hittar vi i Bengt Pamps bok
Ortnamnen i Sverige, som kommit ut i
många upplagor.
Vad har namnet Björkö att berätta? Eller snarare, vad har Birke att berätta, den äldsta kända namnformen på vår ö. I Svenskt ortnamnslexikon (2003) tolkar man namnet som "ön
med björkarna", men det finns en historiskt
sett betydligt intressantare tolkning. Den berör Börje Justrell i den föregående artikeln i
det här numret av Våra Öar. Han skriver:
"Birk är ett fornnordiskt ord som troligen betyder handelsplats." Den uppfattningen har
språkforskaren Elias Wessén framfört i årsskriften Namn och bygd 1923. I artikeln
"Birca och bjärkörätt" kopplar han samman
vårt Björkö med vikingarnas Birka i Mälaren
— och då blir det spännande!

Några betydande handelsvägar under vikingatiden.
Källa: Sven Tunberg: Rod och roslag i det gamla
sveariket (1947).

Björkö uppkallades efter Birka
Elias Wessén slogs av att det finns många
Björköar i nuvarande Norden, inte minst
längs bottenhavskusten, och han menar att
många av dem är uppkallade efter Birka i
Mälaren.

"Det synes ligga nära till hands att uppfatta
åtminstone en del av de Björkö-öar, som vi
finna utmed de norrländska och finländska
sjöfartslederna såsom uppkallelser efter den
forna staden Birca på Björkön i Mälaren. De
Birka
Birka var en betydelsefull handelsplats från
äro med andra ord minnen av det skede i den
mitten av 700-talet till omkring 970, då den
svenska handelns historia, då Birca intog en
plötsligt övergavs. Tidigare har man trott att ledande ställning i Mälardalen. Bevisligen ha
staden brändes av fientliga vikingar, men vår ett par av dessa Björkö-ar varit viktiga punktids arkeologiska undersökningar har inte
ter på de gamla handelsvägarna; det gäller i
bekräftat den dramatiken. En sentida teori är främsta rummet Pirkkiö (Birkö) utanför Toratt skeppsbyggnadstekniken utvecklades och ne älvs mynning och Björkö i Finska viken,
att de allt större skeppen inte kunde segla in i utanför Viborg. Andra ha ett förmånligt hanMälaren, och därmed förlorade Birka sin be- delsläge, ofta i grannskapet av älvmynningartydelse.
na, där städer uppstått: Björkö på Roslagskusten, utanför Norrtälje"... Därefter räknar
Hur som helst, Birka ingick i ett handelsnät
Wessén upp ytterligare fyra Björköar som
som omspände delar av nuvarande Nord- och kan ha uppkallats efter Birca.
Östeuropa. Några andra viktiga handelsplatser kring Östersjön under denna tid var HeHan skriver "att det är i hög grad sannolikt"
deby, Wolin, Åhus och Visby. Handelsmän
att köpmän från Birka anlagt handelsplatser
färdades mellan städerna för att sälja och
längs kusten som stöd för sina färder. Under
köpa olika produkter. I Birka var bl a skinn
dessa seglatser gällde det främst att frakta
en eftertraktad vara.
pälsverk till handelsplatsen i Birka. Det var
9

"birkarlar" som hade rätten att handla skinn
med lapparna, enligt Wessén.
Gudrun Vallfors i Åkersberga pekar på en
variant på den här teorin i ett brev till mig i
augusti 2008:
"Gunilla Larssons doktorsavhandling ’Ship
and Society’, Uppsala 2007, är en guldgruva
som uppslagsbok om vikingatidens sveavälde och skeppsfart. Hon poängterar bl a östhandelns betydelse och markerar en skiljelinje omkring 970, då garnisonen överges i Birka och eliten flyttar till Smolenskområdet.
Tidigare hade man med khazarerna som mellanled handlat med det västliga kalifatet och
bl a köpt siden och andra lyxvaror från sidenvägen till Birka. När Kievriket bekämpat
khazarerna och övertagit den lönande handeln kom varorna från Bysans med Konstantinopel som imperiets mäktiga centrum. Där
ville man ha pälsverk och slavar från de kolonier i Ryssland som nordborna byggt upp.
Jag tror att det var då som Björköarna uppstod vid kusten som ersättning för Mälarhandeln."

"I förhistorisk tid uppstodo marknader ursprungligen vid tingsplats i samband med
tingen. En större marknadsplats kan tänkas
hava uppkommit vid eller i närheten av ett
tingsställe med förmånligt handelsäge och
utvecklats till att bliva ett centrum för en
bygd. Möjligen kan även ett hundares tingsplats hava flyttats till en marknadsort, där
ting ej förut hållits.”
Viktiga handelsplatser och ting drogs till varandra, och då skulle Björkös tunna historiska
väv kunna ha detta mönster:
Under vikingatiden har ön ett bra läge vid
korsande segelleder; en nordsydlig led möter
en östlig led i våra farvatten. Dessutom mynnar segelbara vikar från det inre folkrika
Uppland i våra fjärdar. Läget lockar Birkas
köpmän att anlägga en handelsplats på ön,
som de uppkallar efter sin hemstad. Den nya
handelsplatsen blir så betydelsefull att den
får en egen tingsplats, som används långt in i
medeltiden.

Om konsten att leta
Om den här löst sammanfogade väven ger en
Vårt Björkö kan alltså redan under vikingati- någorlunda riktig bild av vår äldsta historia,
borde vi då inte ha hittat kulturlämningar
den ha ingått i ett handelsnät med flera
Björköar som organiserats från Birka i Mä- från den forntida handels- och tingsplatsen?
laren eller som har ersatt handeln från BirJust den frågan ställde jag till en arkeolog,
ka, när staden övergavs omkring år 970.
och hon svarade: Om man inte vet vad man
letar efter, så hittar man det inte!
Birke thinglagh
Vi fångar upp denna sköra historiska tråd,
som alltså är förankrad i vikingatidens Birka, En sak är klar - det finns inga iögonenfallanoch häktar fast den i Birke thinglagh. Så om- de rester kvar av den här eventuella handelsplatsen. Där borde ha funnits bryggor föranknämns ju Björkö för första gången i skrift
rade med stenkistor, som idag kan se ut som
1409, vilket Börje Justrell berättar om i en
långdragna rösen, så där en 5-6 meter över
föregående artikel. Enligt honom kan Birke
tingslag ha omfattat "den nuvarande Björkön dagens strandlinje. (Ett sådant röse finns
längst in i Hemviken i Lervik, och där har
med de omkringliggande öarna Granö,
Lingslätö (nuvarande Barnens Ö), Salnö, Ar- stenen troligen förankrat sjöbodar, som
holma, Lidö, Tjockö, Sundskär och Vidinge." byggdes i slutet av 1700-talet).
Finns det ett samband mellan handelsplatsen
och tingsplatsen? Ja, det finns det om vi får
tro Axel Emmelins Om tingsställen i Uppland och Västmanland före tillkomsten av
1734 års lag (1944). Han skriver:
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En tingsplats såg inte mycket ut för världen.
En plan, öppen yta, som kanske markerades
runt om med stenar. Inne på den öppna ytan
kan ha funnits en större sten, där den som
ledde tinget satt.

Björkö

Östra Roslagen under vikingatiden. De mörka fälten visar hur öarna såg ut då. De ljusare fälten markerar dagens strandlinje. Djupa farleder skar in i det folkrika Attundaland mitt för Björkö. Här möttes korsande farleder. Ett utmärkt handelsläge! Källa: Norrtelje Tidnings millenienummer 31.12.1999.

Ortnamn från vikingatiden?
Det finns ett ortnamn på Björkö som är intressant i det här sammanhanget - Glämsta.
Det är troligen ett av öns äldsta ortnamn. De
flesta sta-namn har kommit till under århundradena efter Kristi födelse fram t o m vikingatiden.
Flera dåtida farleder, som sköt djupt in i vikingarnas kärnland, mynnade i Björköfjärden, utanför Glämsta. Den platsen låg då vid
ett sund, innanför några skyddande öar.
Ovanför sundet var det plan mark, som kanske passade för en tingsplats - om jag nu får
spekulera.
Ett annat hett tips är torv- och mossmarkerna
mellan Rumshamn och Tofladen. Under vikingatiden var dessa mossar troligen en segelled som underlättade överfarten från nuvarande Björköfjärden till handelslederna
11

förbi Arholma. I årsskriften Rospiggen 1985
har Arthur Lindberg kartlagt denna segelled,
och han pekar även ut flera lämpliga hamnområden kring Rumshamn.
Inte nog med det. Äldre rumshamnsbor som
var med och grävde diket mellan Tofladen
och Rumshamn har berättat att de stötte på
ett fartyg, som var begravt i torven. Gunilla
Larsson, som är expert på vikingatiden och
som fann Viksbåten i Söderbykarl, tror att
det kan vara ett fartyg från sen järnålder.
Visst lockar detta till spännande utflykter.
Gå ut och leta efter Björkös forntida historia.
Den som hittar marknads- och tingsplatsen
blir bjuden på gästabud av hembygdsföreningen: helstekt gris med mycket mjöd!
Lycka till!

Så minns jag mitt 50-tal i Simpnäs
av Carl Olof Cederblad
Våren 1948 ärvde min pappa helt oväntat lite
pengar efter en barnlös morbror. Av en tillfällighet fick han samtidigt syn på en annons
i UNT om ett hus som var till salu i Simpnäs.
Annonsen såg mycket lockande ut. Pappa
och mamma kände till trakten, därför att de
1937 hade bott på Dragsvikens pensionat.
Pappa och jag begav oss därför med tåg till
Norrtälje och med buss till Simpnäs, för att
se på huset. Säljare var Maria Allstrin, änka
efter Karl Allstrin, som varit förman på Finnala stenhuggeri 1907-1921. Dottern Märta
visade oss huset och alla de fina ställena i
omgivningarna.

Långa sommarlov
När sommarlovet började, flyttade min mamma, min syster Tone och jag ut till ”landet”.
Vi hade ingen egen bil och ringde därför till
Arne Sjöblom i Skeppsmyra, som hämtade
oss i Uppsala med sin taxi, en ”Volvosugga”,
som packades full med madrasser, sängkläder, porslin, kokkärl m.m. Under flera år tillbringade jag hela sommarloven i Simpnäs.

Bland sommargästerna på den tiden var det
få mammor som yrkesarbetade. Papporna
hade vanligen en kort semester, om de inte
var lärare. Först år 1951 fick alla svenskar tre
veckors lagstadgad semester! Min pappa
hade stora planer och det planterades träd
och buskar. Han njöt och kallade sig själv för
När pappa fick se huset, som senare blev
vårt, blev han förälskad och samma dag köp- ”Herren till Stora och Lilla Vika”. Han fick
bara vara fastighetsägare i sex år, för 1954
te vi stället, som låg vid Vikasjöns östra
ände, för 12 000 kronor. Det kunde beskrivas dog han i en hjärtattack.
som ett ”syrentorp” med vedspis, torrdass,
Jag var 12 år gammal och kände mig lite viljordkällare och grävd brunn där vi hämtade
sen den första sommaren, innan jag hade lärt
vatten.

Simpnäs på 1950-talet enligt ett vykort av Elliord Mattsson. Till höger på bilden ser vi m/s Slite, som 1959 började trafikera rutten Simpnäs-Mariehamn som färja. Den långa byggnaden i bakgrunden användes som livbåtsskjul. Den prydliga Caltex-macken med sina tre pumpar drevs av familje Eriksén.
12

Carl Olof Cederblad var tolv år när hans föräldrar köpte ett sommarhus vid Vikasjön.

känna andra barn. Min mamma ställde upp
och vi paddlade ofta ut i den nyinköpta kanadensaren genom diket från Vikasjön till Finnalafjärden och ända till Arslejan. Snart blev
Tone och jag bekanta med vår grannfamilj,
bonden Mattsson, och deras hyresgäster.
Tone blev mycket god vän med dottern i huset, Ulla, och jag spelade fotboll på ladugårdsbacken med Mattssons hyresgäster och
deras barn. Vi fick vara med och hjälpa Mattsons med höskörden, vi åkte hölass och red
på arbetshästarna till deras hage på kvällen.
Vilken lycka!

fotboll varje dag. Förutom att spela fotboll
badade vi, paddlade, byggde kojor och båtar
av masonit samt spelade poker. Masonitbåtarna använde vi till sjöslag, som ägde rum
längst in i Simpnäsviken. Vi drömde om att
bli bra fotbollsspelare och tränade straffsparkar och hörnor. Men resultatet var inte särskilt uppmuntrande. Vi förlorade stort mot
fotbollslaget i Skeppsmyra, som vi spelade
mot på Björkvallens idrottsplats. Pojkarna
som var på Norra Latins sommarläger i Marum var oss helt överlägsna och vi förlorade
med 10-0.

Vi blev mycket goda vänner med familjen
Allstrin. Jag hämtade dagligen mjölk hos
dem. Likaså har vi haft en 60-årig vänskap
med grannfamiljen Mattson.

Några av oss i gänget musicerade. Vi hade en
trio med dragspel, gitarr och bas. Musiken vi
spelade var melodier som var populära på 50
-talet och skärgårdsvalser.

Tonårsgänget
Det andra året lossnade det för mig. Jag blev
bekant med en massa andra jämnåriga pojkar
som bodde i Simpnäs. De flesta var stadsbarn, men några var ”fastboende”. Vi spelade

Efter en tid vaknade intresset för dans och
flickor. I köket i Simpnäs Redaregård lärde
vi oss att dansa hambo, schottis och vals.
Danslärare var en moster till en i pojkgänget,
Ola Sterner, som var min bästa vän på den
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tiden. Vi åkte regelbundet till Arholma för att
dansa. I regel var det fiskaren Herbert Luther
eller Gunnar Österberg som körde oss över
till Arholma. Förhållandena var de enklast
möjliga på Arholma dansbana.

Bättre kvalitet var det på dansbanan på Tyfö,
dit också Luther tog oss. Där fanns det t.o.m.
orkester! Det var en lång resa till Tyfö, men
den var underbar, särskilt när vi for tillbaka
till Simpnäs i sommarnatten.

Musiken bestod av en vevgrammofon, med
ganska få skivor. För varje dans – två sidor
på dåtidens grammofonskivor - fick man betala med en dansbiljett för 25 öre. Den varma
korv som serverades var stekta falukorvsskivor. Ansvarig för aktiviteterna på dansbanan
var direktör Strandberg, som då och då spelade dragspel. Hans repertoar var inte stor. När
vi var som ivrigast, var vi på Arholma onsdag, lördag och söndag. Vid ett tillfälle missade jag och Ola transporten till Arholma och
vi lånade då en roddbåt som låg i Simpnäsviken och rodde till Arholma. När vi senare,
mitt i natten, kom tillbaka med roddbåten
möttes vi av båtens ägare, Lennart Alexandersson, som gav oss en redig utskällning.

Dans förekom också på Björkvallen eller
”Myggvallen” som vi kallade den. Det var en
dansbana i Skenninge, nära Björkö-Arholma
skola. Dit kom inte bara sommargäster utan
också många fastboende och det fanns ordningsvakt, orkester, lotterier, skjutbana m.m.
Lotsstationen
Jag besökte ofta lotsstationen. Där fanns ett
antal snälla båtmän, t.ex. Valle Nordin och
Holger Jansson, som släppte in mig till lotsutkiken. Jag fick stå där och spana efter fartyg som kom i farleden. Kom det en båt fick
jag meddela båtmannen, som tog igen sig på
en brits. Då blev det bråttom. Lotsbåten skulle startas och göras beredd att gå ut till farty-

Potatiskok à la 50-tal. Carl Olofs syster Tone i aktion vid vedspisen från Husqvarna. Hon köpte med tiden ett
eget hus i Simpnäs
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get, antingen för att hämta eller lämna av en
lots och jag fick följa med ut till fartyget.
Gick det grov sjö, var det besvärligt för lotsen att äntra fartyget.
Ångbåten
Varannan dag på kvällen kom ångbåten Storskär till Simpnäs brygga, som var slutstation
för dess tur från Stockholm. Alla ungdomar
och många äldre gick ner till bryggan för att
se vilka som kom från Stockholm och för att
träffa folk. Det var en naturlig mötesplats.
Ångbåtsbryggan låg på ”Holmen”, dit man
gick över på en ganska smal spång, som låg
där den nuvarande parkeringsplatsen finns.
Inga bilar kunde köra över till Holmen. Den
som däremot tog sig över var Gunnar Österberg, som körde till Holmen i det grunda
vattnet vid sidan av spången med hästen Bosse och en flakvagn. Han körde gods åt de resande. Jag minns att ångbåtens styrman tog
emot motböcker och köpte ut ransonen i
Stockholm åt dem som så önskade.
På Holmen låg också livbåtsskjulet, som vintertid användes för livbåten Danelius. Det
hände någon gång att det var dans i livbåtsskjulet, på ett golv som las på för tillfället.
Utöver ångbåtsbryggan fanns det i Simpnäsviken några bryggor för byns befolkning,
bl.a. de fiskande estländarna, Luther och
Ambrosen. Ytterst få av sommargästerna
hade fritidsbåtar.

Det blev en stor parkering och bensinmack
vid bryggan, ett motell byggdes bakom lotsen Birger Erikséns hus, där det blev ett kafé.
En byggnad för biljetter och tull byggdes på
Holmen.
Det fanns på 50-talet väldigt få bilar. Däremot hade både vuxna och barn cyklar. Om
något inte fanns att köpa i affären i Simpnäs,
så cyklade man till affären i Skeppsmyra.
Vi hade inte telefon och ville vi telefonera
fick vi gå till telegrafstationen, som låg vid
Marums vägskäl. Där fanns det en manuell
telefonväxel med en dam som kopplade samtalen. Stationen lades ner 1952 och ersattes
med en automatväxel. Senare fick vi en telefonkiosk vid affären i Simpnäs och en vid
bryggan.
Postkontoret låg mitt emot Björkö-Arholma
kyrka. Det sköttes av Svea. Efter Sveas pensionering flyttades postkontoret till Simpnäs.
På den tiden gick man till posten för att betala räkningar och ta ut pengar.

Affären
Affären i Simpnäs hette Konsum och var en
fristående, lokal kooperativ affär. Självbetjäning fanns inte då, utan man beställde sina
varor av en expedit, som hämtade fram varorna, som fanns i ett lager innanför disken.
Utanför affären fanns en bensinpump, som
pumpades för hand, när man köpte bensin.
Det kunde ta lång tid att handla, för innan
man kom fram till disken fick man stå i kö.
En person som alltid fanns på ångbåtsbrygRunda kölappar av papp delades ut och
gan var den pensionerade mästerlotsen Albert Österberg, som följdes av en stor lurvig ibland kunde man få vänta en timme innan
man blev expedierad. Affären blev genom
schäfer, Björn. Mästerlotsen, som var rikskänd både som lots och livräddare, hade ock- detta köande en mötesplats i byn, där de senaste händelserna kunde diskuteras.
så en tid en stor gris som husdjur. Grisen
följde honom vart han än gick.
Vad har hänt i Simpnäs sedan 1950-talet?
Utvecklingen i Sverige gick fort i efterkrigsKommunikationer
tidens Sverige och välståndet ökade. Det
Det gick buss från Norrtälje till Simpnäs.
Den krokiga vägen från Väddö var under den gällde naturligtvis också Simpnäs. Nya sommarstugor byggdes i området nära Sälviken
här tiden en grusväg. Asfalteringen gjordes
först i samband med att färjetrafiken mellan och i ett område i Skenninge och befintliga
Simpnäs och Mariehamn startade 1959. Fär- hus moderniserades. Pensionaten försvann.
jetrafiken gav Simpnäs ett verkligt uppsving. Antalet fastboende minskade. Det blev mind15

re vanligt att hyra en stuga. Några stadsbor
flyttade ut till Simpnäs och blev bofasta. Biltrafiken ökade successivt. Den utvidgade bilparkeringen vid hamnen är redan överfull.
Däremot har antalet som cyklar minskat.
Jag blev själv ägare till vårt älskade Vika när
min mamma dog 1978. Jag löste ut min syster, som köpte ett annat hus i Simpnäs. Mitt
syrentorp har numera vatten och avlopp inne,
dusch, WC, diskmaskin och friggebod. Det
är hyggligt vinterbonat och en kaminspis gör
att vi kan komma ut även på vintern. Vi har
firat jul, nyår och påsklov många gånger i
Simpnäs. Detta fick inte mina föräldrar uppleva.

vid Näskubbens fyr såldes. Det var år 2001.
Björkö-Arholma Sjömannaförening flyttade
sitt museum från Marum till Simpnäs år
1980. Föreningen har de senaste fyra åren
ordnat ”Simpnäsdagen”, som varit mycket
välbesökt.
Vårt tonårsgäng är till stora delar intakt och
vi umgås och träffas, bl.a. för några pokerkvällar varje sommar. Våra barn och även
barnbarn umgås. Två av oss musicerar fortfarande och vi spelar sommartid på torsdagskvällarnas allsång i museet i Simpnäs.

Sextio år efter att jag första gången kom till
Simpnäs, kan jag konstatera att jag har en
Efter ett antal byten av föreståndare och slut- stark anknytning till bygden. Mina barn och
ligen privatisering stängdes Simpnäs affär för barnbarn har tillbringat stor del av sommarledigheten här, vilket betyder att vi nu är fyra
gott år 1999. Kundunderlaget hade minskat
generationer som har bott i vårt torp i Simpår för år. Allt färre var fastboende. Även affärerna i Skeppsmyra och Marum, som fanns näs.
på 1950-talet, las ner. Affärerna som nu återstår på Björkö-Arholma är ICA Barometern i Genom medlemskap i Björkö-Arholma Hembygdsförening och Björkö-Arholma SjömanVäddö-Backa och affären på Arholma, som
finns kvar genom ett stort stöd från invånarna naförening har jag i vuxen ålder fått många
nya vänner, både bland bofasta och fritidsbodär.
ende. Björkö-Arholma - särskilt Simpnäs Postkontoret rationaliserats bort och upphör- har varit och kommer fortsatt att vara en fast
punkt i mitt liv.
de år 1997.
Stora förändringar av Holmen inträffade när
färjetrafiken las ner år 1964. Genom att utnyttja byggnaden för biljettförsäljning och
tull, det s.k. Bogehuset, kunde en samlingslokal och en kiosk skapas. Senare tillkom
Simpnäs Hamnkafé, som är vår tids naturliga
samlingsplats. Livbåtsskjulet revs 1961. En
ny, stor småbåtshamn har tillkommit under
de senaste åren.
Ångbåtstrafiken med Simpnäs som slutbrygga upphörde år 1959. Nu är Arholma slutbrygga för båttrafiken från Stockholm.
Många arbetstillfällen föll bort när lotsstationen lades ner år 1996. Byggnaden såldes
samma år till privatpersoner, som gjorde om
det höga huset till en fritidsbostad med två
lägenheter. Även lotshamnen och bostäderna
16

En vilande jubilar
Av Siri Dahlberg
Björkö-Arholma Idrottsklubb bildades den
30 juli 1939. Om det kan man läsa i nr 3 och
4 av Våra Öar. Det fanns inte så mycket dokumenterat om verksamheten, utan fakta fick
hämtas från aktiva och arrangörer som var
med på den tiden. Men nu i juli 2008 hittar
Anders Sundberg i Väster Edsvik en resväska (modell mindre) efter sin morbror, klubbens siste kassör, Sune Sundberg.
Väskan innehåller förutom kassaböcker även
kvitton, musikerkontrakt, tillstånd för dansoch festkvällar, medlems- och insamlingslistor. Insamlingslistorna är inte årsdaterade,
men löper från tidigt 40-tal till 1948. Sex listor som sammanlagt gav 182:50 för inköp av
vinster till klubbens skidtävlingar. Man bad
om bidrag till verksamheten men skänkte
också själv. Lite unikt är ett kvitto undertecknat av bagaren i Marum, Gustav Bergmark,
där han erkänner sig ha till Riksantikvarieämbetet emottagit 10 kr från Idrottsklubben
för reparation av väderkvarnen i Öster
Marum! Se bilden nedtill på sidan!

Här sitter från vänster Iris Mattsson (Sköthagen), Allan Wikström och Henny Jansson uppflugna på Björkvallens dansbaneräcke kring mitten av 1940-talet.

Kulla pensionat har K. Ekström kvitterat en
räkning på 24:75 för lunch, middag och fem
pilsner till fyra musiker.

Klubbens sista skidtävling hölls i februari
1948. Fotbollen upphörde 1952, men klubben lades för den skull inte vilande då. Redan
Att penningvärdet var ett annat för sextio år
1950 hade en bordtennissektion bildats. Det
sedan kan man se, när klubben 1944 får bespelades turneringar mot Backa i Björkö- och
sök av ett ombud från Riksidrottsförbundet
Salnölokalerna. Björkvallen upphör kanske
och lunchen hos Agnes Gustafsson på Drag- som idrottsplats, men definitivt inte som
svikens pensionat kostar 4 kr. Vid midsom"nöjesfält". Klubben söker 1953 tillstånd för
mar samma år betalar man 37:44 för kost och tio danskvällar, men anordnar endast sju. Orlogi till två musiker på Edsviks pensionat.
kestrarna engagerar man oftast genom MuFem år senare, 1949, kostar fyra bäddar med sikförmedlingen i Norrtälje, men för 1953
kaffe 15 kr hos Helga Jansson i Kulla, och på har jag inte hittat något kontrakt. Däremot
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Ett gäng aktiva i Idrottsklubben, från vänster Iris Mattson (Sköthagen), Henny Jansson, Rut Pettersson
(Sterby), Helge Jansson, Affe Sköthagen och Lars Netterlind. Det är vårstädning på Björkvallen 1947.

gör Wincents kvartett två spelningar i midsommarhelgen 1954 och Zottermans i juli. På
hösten samma år gör klubben en avverkning
av massaved på Björkvallen som ger en inkomst av 978:25.
Under sommaren 1955 spelade Sture Alms
orkester och Harrys trio vid dansbanan. Man
gjorde inköp av vinster och anordnade lotterier och går in med en anhållan om ett bidrag
på 200 kr till Väddö kommun.

öppna dansbanan hade ruttnat, förmodligen
gjordes det en brasa av det gamla virket.
I dag ligger Björkvallen bokstavligen för fäfot. Törnrosa väcktes ur sin 100-åriga sömn
av en kyss, men hur väcker man en förening
som under sina 70 år har vilat i 47 år?

Allt tyder på att man jobbar hårt för att sanera ekonomin. Trots allt ideellt arbete fanns
det hål att stoppa pengar i. Avgifter till Riksidrottsförbundet, Fotbollsförbundet, Roslagsalliansen, el, STIM, skatt samt avbetalningar
och räntor på banklån m.m. Det syns bäst när
klubben i augusti 1956 arrangerar en SSUfest, där SSU i Stockholms län bidrar med 80
kr till smörgåsarna och 25 kr till skolans
vaktmästare. Med överskottet kan klubben
betala en skuld från 1954 på 434:75 till affärsinnehavarna Olsson och Carlsson i
Skeppsmyra.
Fram till början av 1960-talet betalar man in
till el, brand och skatt. Sedan läggs klubben
vilande och kommunen tar över förvaltningen av Skenninge 1:58, där Björkvallen ligger. Gamla pensionatskvitton från idrottsklubbens arkiv,
I slutet av 60-talet fraktas bodarna bort, den som numer finns på Stadsarkivet i Norrtälje.
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Björkö-Arholma kommun 1917-1951
Av Siri Dahlberg
År 1917 rådde orostider. Första världskriget
var inne på sitt tredje år. I Sverige började
matbristen bli påtaglig. Historien berättar om
hungerupproret i Seskarö och kravallerna i
Västervik. Vid den här tiden myntas ordet
"gulaschbaron". Det definieras som:
"Kristidsjobbare, särskilt under första världskriget, de rika som blev rika genom att sälja
kött och andra förnödenheter till centralmakternas arméer." Med andra ord den mat som
väl behövdes inom landet exporterades till
Tyskland.
I Vätö kommun, där Björkö-Arholma ingick,
måste det trots allt funnits framtidstro. Stenindustrin hade genererat en ökning av både
befolkning och skattekronor. En kommundelning hade diskuterats och 1916 går en anhållan in till Kungl. Majt. Den blir bifallen och
svaret tillkännages i Björkö-Arholma kyrka
den 4 februari 1917 av komminister Lennart
Tillgren. Då hade församlingen ca 1050 invånare.
Vid en extra kommunalstämma den 11 mars
bestämdes att kommunalnämnden skulle bestå av ordförande och 8 ledamöter. Efter omröstning av O. A. Bergmans förslag blev resultatet följande:
Ordf: Agronom Ernst A. Nilsson, Marum
Vice ordf Jarl Hydén, Marum
Övriga ledamöter:
Hemmansägare E. A. Andersson, Kulla
Hemmansägare A. P. Vesterberg, Arholma
Hemmansägare F. A. Lund, Marum
Hemmansägare Irenius Sjöblom, V. Edsvik
Poststationsförest. Ch. A. Althin, Sterbsnäs
Stenarbetare D. E. Kämpe, Simpnäs
Stenhuggare N. G. Nilsson, Utanå
Suppleanter:
Förman O. A. Bergman, Simpnäs
Hemmansägare August Mattsson, Mulnäs
Hemmansägare Ernst Enok Rysén d. ä.,
Skeppsmyra
Hemmansägare E. O. Lindholm, Kulla
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Kommunalnämnden fungerade även som
nykterhetsnämnd, fattigvårdsstyrelse, hälsovårdsstyrelse och fosterbarnsnämnd.
Hästuttagningsnämnd (första världskriget
rasar i Europa):
E A Dahlquist, Öster Edsvik
E O Lindholm, Kulla
Livsmedelsnämnd:
Handelsföreståndare B E Ferngren, Sterbsnäs
Handelsföreståndare H B Holm, Marum
Dessutom utses en nämnd för brödreglering
och brödkontroll samt en nämnd för val till
andra kammaren.
Barnmorskebostaden ett bekymmer
I augusti 1917 anställer kommunen en barnmorska, fröken Olga Eriksson, med en lön av
525 kr per år och förhyrd bostad i Skeppsmyra samt en bibliotekarie, fröken Linda Eriksson. Hon är bevarad i äldre björköbors minnen som lärarinnan Linda Lindström. Slutligen utser man den 23 december trädgårdsarbetaren E Teodor Eriksson i Kulla till fjärdingsman i 2 år med en årslön av 250 kr.
Därmed har Björkö-Arholma kommun kämpat sig igenom sitt första år på egna ben.
Ett projekt som skulle bli ett bekymmer genom åren startades 1922. En barnmorskebostad skulle byggas. Lägsta anbud, 4 900 kr,
lämnades av Axel Adam Lundberg i Vester
Edsvik. Arbetet på börjades i Kulla i maj,
men vid avsyningen i september påtalades
brist på staket och grind m.m. Lundberg åtog
sig att att åtgärda bristerna för 435 kr, men
sluträkningen blir 890 kr.
Ärendet var på väg till skiljedom, men man
lyckades åstadkomma en jämkning. Slutpriset blev 650 kr. Telefon installerades 1924.
Bostaden blev en följetong i protokollen genom åren. Huset var och förblev kallt. Under
åren 1939-1959 fungerade det som hemsysterbostad, först för Anny Aronsson sedan för
Gerda Österberg. Fastigheten ägs i dag av
Lars och Barbro Irenius.

Barnmorskebostaden i Kulla blev ett bekymmer för kommunen.

Krav på ordning i bygden
Den 16 december 1923 hålls en extra kommunalstämma. Det hade kommit en skrivelse
från kommunal- och nykterhetsnämnden med
en begäran om att §13 i ordningsstadgan
skulle gälla i Björkö-Arholma kommun, då
det där fanns 6 pensionat, några enskilda villor, lotsplats, stenhuggeri med ca 30 bofasta
arbetare, stora segelleden, en ofta anlitad
hamn - och att nöjeslivet tagit sådana former
att samhällelig kontroll behövdes för att begränsa tiden för danserna.

Skolbygge
I mars 1924 blev det aktuellt med ett skolbygge i Skenninge, och man överför 8000 kr
från kommunalkassan till skolkassan. För
likviderandet av bygget lånade kommunen i
mars 1925 13000 kr från ålderdomshemsoch fattigvårdsfonden.

I samband med beslutet om skolbygget anställs John Ljungström som lärare i
"storskolan". Han efterträder 1928 agronom
Ernst Nilsson som kommunalstämmans ordförande. Båda härstammade från ÖstergötSkrivelsen var undertecknad av Joel Hydén å land. Ljungström blev kommunen trogen,
kommunalnämndens och komminister Olof
först som stämmoordförande 1928-42, sedan
Björsén å nykterhetsnämndens vägnar.
som fullmäktiges ordförande 1943-51. Han
var även nämndeman, kantor, boutredningsKommunalstämman samlade sig till denna
man, rödakorsordförande m.m.
resolution:
" Paragraf 13 i ordningsstadgan för rikets stä- Kommunen elektrifieras
der gäller för Björkö-Arholma angående ma- Nästa större händelse inträffar 1936. I protoskerad, bal, lekstuga, lindansning, positivkollet från den 26 december kan man läsa:
spelning, akrobatiska konststycken, konstrid- "Med anledning av att Vattenfall beslutat bening, djurförevisningar eller liknade. Befovilja viss lindring i kostnaden för elektrifiegenheter tillkommer landsfiskalen i Vätö di- ring av glesbygd och skärgård har en komstrikt och på begäran därifrån utses Ernst A
mitte tillsatts med Folke Holm som ordföranNilsson i Marum och E A Dahlquist i Öster
de. Ljungström ställer proposition om att
Edsvik att vara tillsynsmän för bettlare och
stämman beslutar att ställa borgen för ett lån
lösdrivare."
på 30000 kr att användas för socknens elektrifiering, att kommunen tecknar aktier för
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Ordf. Gustaf Lindström, Skenninge, ersättare
Ville Nordqvist, Prästgården
V ordf Irenius Sjöblom, Skeppsmyra, ersättare Ebbe Jansson, Skeppsmyra
Nils Mattsson, Simpnäs, ersättare Albert ÖsProtester kom från Gustaf och Hjalmar Lind- terberg, Simpnäs
ström, men omröstningen gav 40 ja och 2 nej, Eugen Hedelberg, Arholma, ersättare Thor
Jansson, Arholma
och 1939 bildades Björkö-Arholma El AB.
Martin Pettersson, Skeppsmyra, ersättare A P
Antalet fastboende har minskat till ca 600.
Andersson, Skeppsmyra
Berner Lundgren, Blekunge, ersättare ValdeMotståndet fanns ändå kvar för den 4 juni
mar Jansson, Kulla
1939 kan man läsa att Hjalmar Lindströms
besvärsskrivelse till Länsstyrelse avvisas, då Albin Wahlgren, Marum, ersättare Folke
Holm, Marum
de sju ledamöterna i El-bolaget borgar med
Henning Lindström, Sandviken, ersättare N
egna namn och kommunens borgen är en
G Nilsson, Utanå
överborgen. Det blev debatt; Albert ÖsterÅlderdomshemsdirektion:
berg kallade El-bolagets verksamhet för
John Ljungström
"naseri och kuckel i stort." Folke Holm bad
om en förklaring, men enligt protokollföraren Albin Wahlgren
blir Österbergs förklaring ingen förklaring!
Votering genomfördes med resultatet 36 ja 1 Kommunalstämma, 4 år:
nej till stämmobeslutet från den 2 april 1939. Ordf. John Ljungström
V. ordf. Gustaf Lindström.
I december 1939 hölls val till kommunalnämnden. Dessa blir valda på 4 år:
5000 kr, att kommunalnämnden skall teckna
kommunens borgen för 30000 kr med högst
20 års amortering samt att upplåna de för aktiernas likviderande erforderliga 5000 kr.

1924 beslutade Björkö-Arholma kommun att börja bygga Skenninge skola.
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Den 20 september 1942 förrättades val till
kommunalfullmäktige. Utsedda ledamöter:
John Ljungström, kapten, Skenninge
H F Holm, handlande, Marum
David Kämpe, stenhuggare, Marum
Irenius Sjöblom, nämndeman, Skeppsmyra
Sune Hansson, målare, Ö. Edsvik
Evert Carlsson, handlande, Skeppsmyra
Oskar Sandström, arrendator, Marum
Evert Olsson, handlande, Skeppsmyra
A M Wahlgren, lantbrukare, Marum
Nils Mattsson, lantbrukare, Simpnäs
Gustaf Bergmark, bagarmästare, Marum
K E Ramström, lantbrukare, Marum
John Lindström, lots, Simpnäs
Bertil Eriksén, lotsförman, Simpnäs
Martin Pettersson, sjökapten, Skeppsmyra
Martin Fröberg, arrendator, Arholma
Lea Andersson, fröken, Finala
Rudolf Karlsson, sjökapten, Finala

Arholma AB, och i Tingshuset diskuterades
kommunsammanslagning med Väddö. Året
därpå nämns en krans till Anna Holmgrens
begravning i Söderbykarl. Hon innehade
tjänsten som lärarinna i Kulla skola under
många år.

Kommunalstämman upphör och det första
sammanträdet i Kommunalfullmäktige hålls
den 10 januari 1943.

Björkö-Arholma kommunalnämnd höll sitt
sista sammanträde den 4 december 1951. Då
togs bla beslutet att hålla en fest på Finala
Gård och att fullmäktige skulle stå för halva
kostnaden.

Åren rullar på. Under 1947 projekterades en
tomt för brandstation i Simpnäs. Man beslutade om försäljning av aktierna i Björkö-

Beslut om inköp av Per Anderssons gård,
Marum 2:5, togs under 1950. Den skulle användas som ålderdomshem eller hembygdsgård, men köpeskillingen fick inte överstiga
25 000 kr. Sune Hansson och Gustaf Lindström utsågs att fullfölja köpet. Skepparen
Per Andersson avled 1921. Hans änka, AnnaBritta, blev 100 år och hon avled 1948. Då
ville döttrarna Edla och Greta sälja fastigheten med jord och skog till kommunen, men
de ville behålla "Lillstugan". Försäljningen
genomfördes i Norrtälje och säljarna blev så
nöjda att de bjöd på middag på Stadshotellet.

Kommunalfullmäktiges sista sammanträde
gick av stapeln den 16 december med dessa
ledamöter närvarande:
John Ljungström
Bertil Karlsson
Nils Mattsson
Karl Jansson
Evert Carlsson
Thor Jansson
Hjalmar Lindström
Gösta Juhlin
Irenius Sjöblom
Evert Olsson
Henrik Sjöblom
Maria Boman
Erik Jansson
Viktor Österberg
Sune Mattsson
Arne Sjöblom
John Lindström
Lotsförman Bertil Eriksén kunde ej närvara
på grund av tjänsten. Mötet avslutades med
en god middag på Finala gård. John Ljungström höll tal.
Kommunen hade då ca 500 invånare.

John Ljungström, Björkö-Arholma kommuns ledande
politker under många år.
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Björkö-Arholma Hembygdsförening 50 år
Av Lena Svenonius
Kvällen den 30 mars1959 var det upplyst i
hembygdsgården i Marum. Folket i bygden
hade kallats samman för att "diskutera behovet av ett samarbetsorgan med uppgift att
verka för lokala ortsintressen."
Björkö-Arholmaortens Intresseförening
Redan vid detta möte framförde några ortsbor förslaget att bilda en förening "med ändamål att verka för bevarande av ortens egenart, samhällsstruktur och sunda utveckling
samt för befolkningens lugn och trivsel."
Förslag till stadgar kom på bordet och antogs
av mötet.

ville vara med och påverka det som hände i
samhället. Björkö-Arholma kommun hade
nyligen slagits ihop med Väddö och det
fanns behov av en förening som framförde
Björköbornas åsikter i storkommunen. Intresseföreningen ville ha inflytande och yttrade
sig bland annat i planfrågor och deltog i den
debatt som fördes om fritidsområden och exploateringens för– och nackdelar.

Föreningens vilja att företräda både fast– och
fritidsboende satte tyvärr käppar i hjulet för
ambitionen att delta i samtalet om skärgårdsutveckling, eftersom endast föreningar med
uteslutande fastboende medlemmar accepteras som medlemmar i Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation, SIKO. FleMan valde sedan en tillfällig styrelse, den
ra år skickar föreningen trots detta en delegaskulle bestå av sju ledamöter, "om möjligt
tion till skärgårdstinget. Till tingen på Möja,
med lika antal fastboende och sommarboen- Dalarö, Ornö och Tjockö åkte Björköbor och
de" - hur det nu skulle gå till! Det var också
de kom hem med rapporter som bland annat
viktigt att de olika byarna var representerade. handlade om fastighetstaxering och fritidsfisSå presenterades sedan under många år alla
ke.
styrelseledamöter med namn, by och som
fast– eller fritidsboende.
Några interna föreningsfrågor som ständigt
dyker upp i de tidiga protokollen handlar om
Alla med naturlig anknytning till orten skulle vikten av att rekrytera fler medlemmar, om
vara välkomna som medlemmar, eller som
sättet att informera medlemmarna och hur
det uttrycktes ”må vinna inträde”.
man skall få pengarna att räcka till. 1968 ville styrelsen ge ut ett informationsblad om sin
Det konstituerande mötet sammanträdde den verksamhet, men det visade sig bli för dyrt.
3 maj 1959. 70 personer var närvarande och Vi noterar i alla fall att 1975 hade föreningen
anmälde sig som medlemmar i föreningen,
ökat till 150 medlemmar och att årsavgiften
som fick namnet Björkö-Arholmaortens Indet året var 10 kr.
tresseförening. Styrelsens ledmöter var Sune
Hansson (ordf), Öster Edsvik fastboende,
Bussturerna och båttrafiken
Nils Mattsson, Vika fastboende, Lars GrefDet är populärt att åka buss till och från
berg, Dragsviken fritidsboende, Sven ÖstBjörkö, både för fastboende och sommarbolind, Kulla fritidsboende, Allan Segenmark,
ende, och därför har busstrafiken varit en ståDragsviken fritidsboende, Harald Mårtens,
ende fråga på hembygdsföreningens möten.
Simpnäs fritidsboende och Gösta Juhlin, Ma- Greta Nordlund och Alf Justrell är två av de
rum fastboende. Arnold Björkman, Marum
styrelseledamöter som mest energiskt har
fastboende och K H Normelli, Simpnäs fast- bearbetat SJ (som en gång i tiden ansvarade
boende var suppleanter.
för busstrafiken), SL och myndigheter för att
driva på förbättringar i turlistorna och taxetaIntressefrågor och lokalpolitik
bellerna. I många fall har föreningen haft
Föreningens ändamål säger med den tidens
framgång, men andra gånger har vi mötts av
språk att människorna på Björkö-Arholma
ett blankt nej.
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har stått på årsmötets eller styrelsens föredragningslistor i stort sett varje år." Det har
gällt önskemål om standardförbättringar av
vägarna, hastighetsbegränsningar, orienteringstavlor och busshållplatsernas läge. Och
så har det fortsatt genom åren. Det tycks alltid finnas något på och kring våra vägar som
går att förändra. För att inte tala om sotarna
och sop- och latrinhämtningen, som fått föreningen att skicka skrivelser till kommunen
om hämtningssystem, taxor och dispenser.
Här byggs den nya busshållplatsen vid Marum efter
påtryckningar från bl a Hembygdsföreningen.

Vid två tillfällen har bussturerna från Skenninge ner till Marums brygga dragits in. Redan 1967 stoppade SJ bussarna med den
märkliga motiveringen att "alla som bor på
Björkö har bilar". Föreningen påpekade att
många äldre inte har bil och fick till svar att
de i så fall kunde gå till Skenninge, som de
hade gjort förr. Det barocka argumentet fick
ganska snart ge vika; ett och ett halvt år senare var trafiken tillbaka.

Björkö-Arholma hembygdsförening
För enkelhetens skull kommer jag i fortsättningen att kalla föreningen för BjörköArholma Hembygdsförening. Det var årsmötet 2002 som beslutade om namnbytet. Och
det var på tiden. Förslaget hade varit uppe
redan 1986, men då avslogs det och föreningen fortsatte som Intresseförening.

Samverkande föreningar
Det började hösten 1987, då 17 (!) föreningar
i Björkö-Arholma socken skapade ett forum
med namnet Samverkande Björkö-Arholmaorganisationer. Här föreslog Björkö-Arholma
Företagarförening att man skulle framställa
I november 1999 var det dags igen. Då fick
en karta över våra öar. Hembygdsföreningen
björköborna följande besked: "SL har med
blev huvudman för kartprojektet och man
anledning av att vändslingan vid Marums
brygga är för trång beslutat att dra in busslin- tillsatte en arbetsgrupp med Kurt Krona som
ordförande.
jen 636 ner till Marums brygga." Marums
byalag och hembygdsföreningen arrangerade
opinionsmöten, skrev insändare och protest- Björkökartan
Det här var ett nytt ansvarsområde och det
brev till SL, men inget tycktes hjälpa. 2006
passade hembygdsföreningen utmärkt. Alla
gav SL ändå upp och började schakta för en
ny hållplats nära prästgården. En markägare ville vara med och Kurt Krona fick ett tufft
jobb med att samordna alla kunniga insatser.
hade ställt mark till förfogande. Sedan 18
juni 2007 går det åter ett par dagliga turer till Det var både många kockar, häftiga gupp och
kringliga krokar innan visionen till sist blev
Marum. Skam den som ger sig!
verklighet.
Anders Djerf har vid åtskilliga årsmöten ivrat
för förbättrad båttrafik mellan Stockholm och Nu har många av oss den vackra BjörkökarBjörkö-Arholma. Det har handlat om fler tu- tan hemma på väggen och det vi ser är resultatet av långt och tålmodigt samarbete mellan
rer och att båttrafikens tidtabell måste samöns föreningar. På nationaldagen 1996 skrev
ordnas med bussarnas tidtabell vid Östersjö
jag, som nybliven ordförande, att alla frågebrygga.
tecken rätats ut och att kartan var klar - en
stor karta, 70x120 cm, i skalan 1:20 000. VilVägar, sotare, sopor och latrin
ken succé! Den första upplagan tog snabbt
I Intresseföreningen lilla 25-årskrönika från
1986 kan vi läsa att "vägar och vägskyltning slut. Sjömannaföreningen tog därefter över
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Lena Svenonius och Torsten Lundgren klär midsommarstången 2008

projektet och lät trycka en andra upplaga,
som fortfarande är till salu.
Familjefester
Sedan 1968 har vi dansat kring midsommarstången, handlat lotter och druckit kaffe
vid hembygdsgården. Erik Jansson, Marianne Granat och Klas Tofft har under åren varit
glada och pigga lekledare, ackompanjerade
av musiker med dragspel som Leif Carlsson
och Lars Granat. Det var P O Lindell från
Marum, som föreslog att föreningen skulle
arrangera en barn- och familjefest på midsommarafton.
En annan omtyckt familjefest är valborgsmässofirandet vid Björkögårdens båthus, vid
Sandviken. Första gången var 1985 och sedan har hembygdsföreningen och Björkögården arrangerat den här vårfesten tillsammans.
Det ska vara vårtal, vårsånger, stor eller liten
brasa, kaffe, grillkorv, tipsrundor, fyrverkeri
eller lyktfest. Det är något särskilt över vårfestens varma stämning, skapad av vårsångerna, brasskenet, skuggorna och längtan efter
sol och värme.
PR-kommitté
1971 tillsatte föreningen en PR-kommitté för
att "anordna en träff där någon kunde tala om
gamla tider på Björkö och där också någon
lämplig underhållning kunde erbjudas." Den
gick av stapeln i juli 1972. "Harald Lindberg
talade och Gurli Lemon Bernhard sjöng", står
det i en tidigare krönika. Det här var börja på
ett nytt sätt att jobba i hembygdsföreningen.
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Programverksamheten har sedan dess växt
kraftigt, och kultur i olika tappning har blivit
föreningens viktigaste område. Att erbjuda
människor tillfällen att träffas, att lära känna
öarna och att skapa intresse för hembygden
och öarnas historia. Vi minns båtturerna till
ytterskärgårdens öar och resan med Monsun
till Björkös gamla ångbåtsbryggor. Vi minns
Erik Erikssons föredrag på Arholma fort och
Kristina Rosens berättelser om Estländarna
som kom till Björkö. Vi minns den guidade
utflykten till stenbrottet och den ut på klipporna vid Utanå. Var du med och röjde
”Fyrstigen”?
Musikevenemangen då! Allt från trubadurer
till operasångare. Öns egna spelmän som delar med sig av spel– och sångglädje vid museet i Simpnäs på sommarkvällarna och familjen på Ekbacken i Väster Edsvik som bjuder in till allsång i trädgården.
Mer teater har vi haft! Ett par välbesökta föreställningar av Friteatern. Och så vår teater!
Det började med Robert Sjöbloms uppsättning av Revylotion, det var sommaren 2006.
Det gav mersmak och en teatergrupp bildades. Den har under Roberts ledning och regi
spelat imponerande många fullsatta föreställningar av komedin Skärgårdsflirt, både hemma på Björkö och ute i vida världen på
Väddö och Vätö.
För att öka kunskaperna om öarna och hembygdens historia har vi använt mycket foto,
vi har gjort fotoutställningar av gamla fotografier och tipsrundor av nya, vi har fotat
bryggor, busshållplatser, kurvor, redargårdar,
byggnader och föremål, allt för att locka till
utflykter på öarna.
Våra Öar
I juni 2002 hände det nåt nytt i föreningen
igen, det första numret av tidningen Våra Öar
kom ut. Det var resultatet av ett förslag som
Jerker Persson lagt fram för styrelsen. Tidningen var tänkt som ett informationsblad för
hembygdsföreningen. Med åren har Våra Öar
fått större betydelse, fler skribenter och innehållsrika artklar av hög kvalitet. Den har ut-

vecklats till en hembygdstidskrift, en skildra- * Samma årsmöte beviljade ett anslag på upp
re av gammalt och nytt på Björkö och Arhol- till 4000 kr till Söder Marums byamän för
ma. Den kommer ut en till två gånger per år, muddring av Norredesundet.
och du läser just nu det elfte numret.
* 1988 samlade hembygdsföreningen ett opiJerker Persson är redaktör för tidningen, som nionsmöte för att stoppa kommunens planer
på att sälja hembygdsgården i Marum. Komfått fina bidrag från flera lokalkunniga skrimunen avstod försäljning.
benter, bl a Siri Dahlberg, Carl Olof Cederblad, Börje Justrell och Kaj Wicklander. Tid* 1989 anslog föreningen 3000 kr till en
ningen har ett klurigt och omtyckt korsord,
rutschkana på Björkögården.
och det ska Per Svenonius ta åt sig äran för.
* 2005 föreslog Lena Svenonius att hembygdsföreningen skulle börja planera ett jubileum, som skulle pågå hela året 2009 för att
fira hembygdsföreningens 50 årsjubileum
och att det då är 600 år sedan Björkö för för* 1971 behandlas restaureringen av kvarnen i sta gången omnämns i skrift. Sedan dess har
Marum, ett ärende som dyker upp på dagord- öns föreningar och enskilda personer bidragit
ningen under många år. Föreningen diskute- med massor av bra idéer och resultatet av
rar möjligheten att åta sig huvudmannaskapet detta kan du läsa om i Våra Öar och i programbladet som följer med tidningen.
för restaureringen, men avstår på grund av
bristande ekonomiska resurser.
Hembygdsföreningen hälsar alla varmt välkomna att delta i årets festligheter!
* 1977 begärde föreningen att Televerket
skulle sätta upp en ny telefonhytt vid Marums brygga sedan den tidigare hytten flyt*
tats till Marums tomtområde. Televerket sa
nej.
Hembygdföreningens ordföranden genom
* 1977 tog föreningen emot en lista med 434 åren:
namnunderskrifter med önskemål om att fö- Sune Hansson 1959-1979 och 1980-1986
reningen skulle verka för att en "taxirörelse
Greta Nordlund 1979-1980
åter skall etableras inom BjörköKurt Krona 1986-1996
Arholmaområdet".
Lena Svenonius 1996Nerslag i protokollen
* 1969 hemställde föreningen hos planverket
om att få bli remissinstans för samtliga planprojekt som berör Björkö-Arholma socken.

* 1983 beslutade årsmötet "att stödja och försöka driva på frågan om att inta Östersjö
brygga under allmänt underhåll för att främja
öbornas intressen".
* 1985 anslog föreningen 5000 kr för att restaurera bemärkta björköbors gravstenar på
Vätö kyrkogård.
* Årsmötet 1986 beslutar att dela ut broschyren ”Det fria sportfisket” till alla medlemmar. Detta med anledning av ett mycket debatterat riksdagsbeslut om ett friare sportfiske.
Hembygdsgården (Perandersgården, omkring 1915)
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Rätt svar och Vi vann

kosta en slant att vara med på många av dem,
så där en 30-50 kr. I något fall t om 100 kr.

Här är rätta svaret på korsordet i Våra Öar
nummer 9
1M
8E
11L

E
9P

2T
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A
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Vi tipsar om att köpa hembygdsföreningens
jubileumskort för 250 kr. Det är personligt
och gäller som biljett till ett valfritt antal utflykter, föreläsningar och exkursioner som
arrangeras av hembygdsföreningen.
I programbladet som följer med denna tidning ser du för vilka arrangemang som jubileumskortet gäller.
Du kan läsa mer om jubileumskortet på
www.bjorkoarholma.se

Vinnare:
Första pris - en sjösäck till Matts Mattsson i
Simpnäs. Grattis!
En trisslott till vardera
Nilla Appelberg, Gransätra, Marum
Ingrid Nordstrand, V:a Edsvik
Inger & Erik Hoff, Harnäset
Olle Djerf, Rumshamn
Grattis!
*

Fiska och vinn kaffe
Under jubileumsåret får du tolv chanser att
delta i hembygdsföreningens nätfisketävling
och vinna fina kaffepriser - eller överraskningspriset i finalen. Varje månad släpper vi
lös en gammelgädda på vår hemsida:
www.bjorkoarholma.se

Leta upp fisken på hemsidan och lös uppgiften. Du behöver varken nät eller andra fiskeVarje månad under jubileumsåret presenterar don - men däremot en kamera och lust att
hembygdsföreningen ett strövtåg någonstans söka dig till olika platser på våra öar.
på våra öar.

Lär känna våra öar på strövtåg

En strövtågsdag varje månad leds av en guide, som berättar om intressanta platser längs
vägen.

Öppna vår hemsida och leta efter gammelgäddan, mer säger vi inte…

Våra Öars redaktion
Ansvarig utgivare: Lena Svenonius
Redaktör: Jerker Persson
Köp jubileumskortet
Öster Edsvik 5480, 760 40 Väddö
Jubileumsprogrammet innehåller massor med 0176-915 57 (dag), 916 70 (kväll)
intressanta evenemang, och det kommer att
E-post: edsvik@spray.se
Varje nytt strövtåg med karta hittar du på
hemsidan vww.bjorkoarholma. se
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Skicka din lösning till

Våra Öar,
Öster Edsvik 5480,
760 40 Väddö
senast den 1 mars,
så har du chansen att vinna
två teaterbiljetter till
Björköteaterns sommarföreställning eller något av fyra
bokpriser.

53

VÅGRÄTA ORD

1(4) Dunkar över skarvar
5(4) Minst hundra seglade i viken under förra vårtalet
9(3) Hona med oansenlig dräkt
12 (4) Skön omskrivning för misslyckande
14(3) Numera sist, precis som i bibeln
15(5) Går lottförsäljningen efter på midsommarfesten
16(5) Till synes okonstlad och försynt
18(6) ”Pekoral” inom bildkonsten
20(2) Gammalt betyg, sammansatt av två
21(3) Framför travkusken
22(2) Klingar som D
24(3) Kanske 1000 i en vanlig glödlampa
25(2) Diftong med koassociation
26(6) Behövs förstås på ett dagis
28(5) Här samlas svampvännerna även detta år
30(2) Snabela
31(5) Nu säger man olydig
33(3) Hiroshima”grus”
34(5) Alldeles särskilt
35(4) Brinna
36(4) Kan synas planlöst
37(6) Gammalt ord för att nötas sönder
39(4) Nära på sjömansvis
40(4) Fågelled, helt visst
41(2) Spåren ”försvann”, hyr sig fram
43(3) Går mellan Sverige och Finland
44(2) Måste gräset slås blott alltför ofta
45(3) Bärsäck enligt SAOL
47(7) Utflykt i jubileumsprogrammet
49(4) Vita blommor på bar kvist
50(4) Undervattensbefälhavare
51(6) Pistill hör förstås till
52(7) Ofta med lockande bilder
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Konstruktör Per Svenonius
53(9) Den skall trådas under jubileumsåret
LODRÄTA ORD

1(4) Atlas kommer i tankarna
2(2) Går aldrig idioten, säger man
3(4) Enfärgad vildkatt
4(9) Markering av revir på kungligt vis
5(3) Har utlöst åtskilliga tripper
6(5) Kalvar i vatten!
7(7) Sammanslutningar
8(7) Ruvar flytande
9(2) Hälften av åtta
10(7) Inget lätt lyft
11(13) Toner från Ahlmans pensionat sedan 1909
13(5) Hem för lama
16(7) Multiplikationstabellen ”i ett nötskal”
17(9) En tår som stärker, kan man förstå
19(9) Krydda med känsla
23(2) Kan vara grön energi
27(7) Gick ofta till Vätö, särskilt före 1914
32(6) Misstro
33(5) Kan bli till grön energi
41(3) Ladda för fot
42(4) Din egen torva
44(3) Adam för gamla tiders nordbor
46(3) Räknar man bakåt
48 (3) Uppfattar kanske inte den utslagne
Några kontrollfrågor!
Lodrätt 35(4) Visa - kassasuccé utan kort!
Vågrätt 38 (2) Har hjälpt mången soldat på fötter
Vågrätt 39(10) Kan skönjas mellan raderna men
näppeligen i pannan

