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Av Jerker Persson 
 
- Oh, det doftade alltid färskt bröd i den där 
lilla butiken!  
 
Så är det många björköbor som minns Hem-
bageriet i Backa. Där handlade man morgon-
frallor och annat matbröd, småkakor och ba-
kelser till eftermiddagskaffet och smaskiga 
tårtor till bröllop, födelsedagar och andra fes-
ter. Men det började faktiskt med en kiosk! 
 
Jag har pratat med Siv Lundqvist, vars pappa 
Sven och mamma Stina startade bageriet. 
 
Pappa körde taxi och det var kanske på det 
sättet han fick chans att köpa en buss, som 
hade använts av ett filmbolag. Den bussen 
ställdes 1951 upp som kiosk på vår tomt, och 
där såldes godis och annat som brukade fin-
nas i kiosker på den tiden. Där fanns även 
bröd som mamma bakade hemma i köket. 
Det gillade inte hälsovårdsnämnden, så det 
blev stopp med bakningen. Men pappa och  

 
 
mamma gav sig inte. De byggde ett litet ba-
geri med kiosk på tomten, som de öppnade 
1953. Under de första åren var Berta Käll-
ström i Backa delägare i bageriet. 
 
- Jag och min bror Stig jobbade i kiosken och 
det gjorde också Ulla-Bella Berg 
(Hauffman). Leif Österberg i Simpnäs var 
konditor, och han arrenderade bageriet något 
år innan han tog över Tösses konditori i 
Norrtälje. Jag minns att Maj Mattsson i Sam-
karby hjälpte till med bakningen och att Olga 
Andersson i Backa skötte disken, berättar Siv 
Lundqvist. 
 
Familjen Lundqvist flyttade till Stockholm i 
april 1959 och annonserade i några tidningar 
att de hade ett bageri till salu. På det sättet 
fick de kontakt med Dagmar Auger, som 
1939 hade kommit till Sverige från Estland. 
Hon köpte bageriet sedan paret Lundqvist 
hade introducerat henne i bageriyrket och 

Kanelbullens storhetstid i Backa  

Här vid norra infarten till Backa ser man det nybyggda bageriet bakom bilen. Familjen Lundqvist bodde i vil-
lan till höger. Där bor nu Alf och Inger Eriksson.. 
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av konditorivaror till kl 14 då konditorn och 
jag brukade sluta för dagen. Dagmar Auger 
stannade kvar för att ta emot beställningar, 
städa, diska eller göra iordning några degar i 
förväg, tills affären stängs kl 17." 
 
Kanelbullar och mazariner i topp 
"Det i särklass populäraste bakverket var ka-
nelbullen", skriver Kurt Auger. "Slutsåldes 
nästan alltid, köptes ofta tillsammans med 
läskedrycker eller en saftflaska för att tagas 
med och förtäras på badstranden." 
 
Mazarinen var klar tvåa, och den kom med 
åren att tränga tillbaka kanelbullen. Kurt Au-
ger tror att det berodde på att det med tiden 
blev finare att bjuda på mazariner till kaffet 
än att bara ställa fram kanelbullar. 
 
Åren kring 1970 tog sig munkarna in på 
topplistan. De var fyllda med äppelmos eller 
vaniljkräm och var särskilt omtyckta av ung-
domar. Kurt Auger noterar även att äldre par 
uppskattade kransar och längder. 
 
Småfranskor var det mest efterfrågade mat-
brödet. Det var inte ovanligt att man köpte  
25-50 st för att frysa ner. Bageriet hade även 
ett mörkt formbröd, bakat på grovt rågmjöl 
och vetemjöl,  och en rågsiktskaka. "Den se-
nare mycket populär hos grovarbetare och 
chaufförer - till lunchmackan", konstaterar 
Kurt Auger. 

I sortimentet fanns 17 sorters kakor, t ex 
bondkaka, japaneser, pepparnöt och kanel-
hjärta. De sålde bra i slutet av veckan. Tårtor, 
främst frukt- och prinsesstårtor, bakades en-
dast på fredagar och lördagar. 
 
Bröd som blev kvar efter stängning såldes till 
halva priset dagen därpå. 
 
Var tog den lilla, lilla vinsten vägen? 
Uppsatsen "Ett sommarbageri i Stockholms 
skärgård" avslutas med en uppgiven suck. 
"Under 60-talets senare år har Dagmar Auger 
varit tvungen att kalkylera och fundera inför 
varje säsongstart, om det överhuvudtaget 
kommer att löna sig att ha öppet." 
 
"De flesta av våra bageriprodukter har stigit 
med det dubbla mellan 1961 och 1971, men 
tro inte att det gynnar den som driver rörelsen 
och att vinsten hamnar i vederbörandes plån-
bok", skriver Kurt Auger. 
 
Lönerna hade stigit, råvaror och el hade blivit 
dyrare, liksom transporterna. En konditor tjä-
nade 250-300 kr i veckan 1961, och 1971 
hade den lönen stigit till 550 kr i veckan. 
 
Utan vinst går det inte att driva ett bageri, 
inte ens på Björkö. Hembageriet i Backa 
gräddade därför sina sista kanelbullar en sen-
sommardag i början av 1970-talet.                                                                                    
 

Den gamla bageributiken i januari 2014. I sidobyggnaden låg kiosken. Foto: Jerker Persson 

2  

 

visat att verksamheten tidigare hade givit ett 
hyfsat överskott. Samtidigt delades tomten 
och Valle och Greta Andersson köpte famil-
jen Lundqvists villa. 
 
Start klockan fyra 
Vi kan följa Dagmar Augers liv som bager-
ska på Björkö tack vare en tvåbetygsuppsats 
som hennes son Kurt skrev 1971 i ämnet 
folklivsforskning på Stockholms universitet. 
Den har titeln "Ett sommarbageri i Stock-
holms skärgård" och är huvudkälla till den 
här artikeln. 
 
I bageriet fanns vid köpet en ugn med fyra 
luckor, en 25-liters degmaskin, ett skåp där 
brödet skulle jäsa och ett ställ för ett tjugotal 
bakplåtar. I försäljningslokalen stod "en ama-
törmässigt byggd monter med glasskivor från 
en gammal buss", ett kassaregister av trä 
samt försäljningsdisken "med ett par råttfäl-
lor, som tjänstgjorde som påshållare". Loka-
len var klädd med "gröngrå mönstrade plat-
tor". Dagmar Auger moderniserade bageriet 
successivt under de följande åren: en större 
degmaskin, en kavlingsmaskin, varmvatten-
beredare, kylskåp och glassbox. 

Så här berättar Kurt Auger om arbetet i bage-
riet: "En normal arbetsdag börjar vid fyra-
tiden på morgonen när Dagmar Auger sätter 
på ugnarna och mixar ihop matbrödsdegarna 
(limpa, rågsiktskaka, formbröd och små-
franska) som vanligen var färdiggräddade kl 
6, då konditorn och jag kom. Vid denna tid-
punkt dracks det en kopp kaffe. Konditorn 
och/eller Dagmar Auger tog därefter hand 
om wienerdegen, medan jag hade hand om 
ugnarna och vid behov vägde upp småbröds-
degarna. Efter det att wienerbröd och wiener-
horn var färdiga övergick man till iordning-
sättandet av vetebrödsdegar (kanelbullar, 
längder och kransar). När flickorna anlände 
vid åttasnåret intogs en rast varvid en lätt fru-
kost förtärdes. All utbärning av bröd till för-
säljningslokalen och till dess skyltfönster 
samt iordningställandet av beställningar var 
klart till kl 9 då affären öppnades. Förmidda-
gen i bageriet ägnades huvudsakligen åt till-
verkandet av konditorivaror ( bakelser, bitar 
och tårtor) och småbröd. Mellan kl 12 och 13 
var det lunchstängt. 
 
Eftermiddagen användes vid behov åt en ny 
sats vetebröd, annars fortsatte tillverkningen 

Stina Lundqvist och Berta Källström framför bageriet 1953. Bilden lånad av Siv Lundqvist 
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BREVEN 
Utesysslor 
De många breven börjar och slutar alltid på 
samma sätt, ”Kära Viktoria, må så gott!” och 
”Gud vare med oss alla på våra skillda vä-
gar”. Syskonen stavar sina namn med om-
växlande V och W i breven. 
 
I breven kan vi under 23 års tid följa arbetet 
och det mödosamma livet på gården. Det är 
en mycket lång tidsrymd, men man slås av 
hur livet upprepar sig dag för dag, år för år 
under hela denna tid. Sådd, skörd, tröskning, 
sätta och plocka potatis, höbärgning, foder-
försörjning, kreatursskötsel, mjölkning, fiske 
osv. Vädrets nyckfulla svängningar redovisas 
ofta i detalj eftersom det har stor inverkan på 
arbetet och livsvillkoren. 
 
På gården finns några kor, en eller två hästar, 
får, en gris och naturligtvis katter. Djuren 
upptar en stor plats i deras liv och nämns ofta 

i breven. Alla djuren har naturligtvis egen-
namn och omtalas på ett sätt som gör det 
svårt att avgöra om det handlar om männi-
skor eller djur. T ex nämndes flera gånger 
Paul. Vi trodde länge att det var en männi-
ska, sedan var vi övertygade om att det var 
en häst, tills vi såg meningen ”... Paul ligger 
och sover på symaskinen”.  
 
Förutom självförsörjningen på gården bedrev 
syskonen också viss försäljning av mjölk, 
potatis och fisk. Huvudsakligen fiskades på 
vintern, gädda och lake. Laken är en efter-
traktad fisk och gick bra att sälja i Stock-
holm. Fisken skickades med båt från Marum. 
Både tillgång och efterfrågan varierade 
starkt, vilket var en källa till bekymmer. Man 
kan notera att efterfrågan på deras varor steg 
efter krigsutbrottet och priserna stiger 1940-
41. 
 
Innesysslor 
I breven beskriver Viktorina hur de kardar, 
spinner ull, väver tyger och trasmattor. Av 
tygerna sys kläder, klänningar till systrarna 
och skjortor till Engelbert, även gardiner 
vävs och sys hemma. Varje jul skickar Vik-
toria julklappar, bland annat klänningstyg 
och kappor till Mina och Viktorina, och 
oblekt lärft till skjortor. Ett slitsamt arbete är 
också att sköta tvätten som ofta sker tillsam-
mans med andra grannfruar. Särskilt mödo-
samma var naturligtvis vintertvättarna, som 
skedde i ouppvärmda uthus. 

Anna Brita Malmström (sittande) med sina barn, från 
vänster Vilhelmina 20 år, Engelbert 29 år, och Vikto-
rina 25 år. Äldsta systern Viktoria arbetar i Stock-

Ett av Viktorinas många brev till systern Viktoria, 
som arbetade i Stockholm 
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Av Kerstin Danielsson och Eva Faye-Wevle 
 

”År 1901 den 6 maj beviljade Mellersta 
Roslags domsagas Häradsrätt lagfart för Carl 
Gustaf Malmström och hans hustru Anna 
Brita Malmström å ett halft mantal krono-
skatter Utanå No 1, i Vätö socken, som de 
enligt köpebref den 23 Mars 1901 och köpe-
kontrakt den 9 januari samma år för sjutusen-
sextiofem kronor jemte öfriga vilkor tillhand-
lat sig af Engla Eugenia Jansson, Alma Al-
bertina Jansson och Johan Alrik Jansson ge-
nom deras förmyndare Johan Lindström.” 
 
Så lyder lagfartsbeviset för Norrgården, som 
omfattar 30 hektar skog och mark. Familjen 
Malmström var bördig från Vätö och utgjor-
des förutom av föräldrarna också av fyra 
barn, Anna Viktoria född 1887, Per Engel-
bert född 1889, Brita Viktorina född 1893 
och Katrina Vilhelmina född 1898. 
 
Redan 1903 avlider fadern och modern Anna 
Brita lämnas ensam med de fyra barnen, 16, 
14, 10 och 5 år gamla. Ingen i syskonskaran 
kommer att gifta sig, de blir kvar i föräldra-
hemmet för att sköta gården. Den yngsta dot-
tern Vilhelmina (Mina) var dövstum och till-
bringade sin skoltid på Manillaskolan på 
Djurgården. 
 

 
 
Viktoria 
Äldsta systern Viktoria lämnade hemmet om-
kring 1910 för att ta tjänst i familj i Stock-
holm. Hon blir kvar där till 1941, alltså under 
hela mellankrigstiden. Under hela denna pe-
riod skriver systern Viktorina regelbundet 
och ofta till henne och berättar om livet på 
gården. 
 
 I nästan varje brev tackar hon också för de 
pengar som Viktoria har skickat hem. 
Viktoria är större delen av tiden städslad hos 
familjen Nobel. Det innebär att Viktoria får 
uppleva många olika miljöer, bland annat 
tillbringades varje sommar i Båstad.  
 
Det finns flera brev bevarade från arbetsgiva-
ren Valborg Nobel till Viktoria. Tonen är 
ledig och vänskaplig. Vissa tidstypiska inslag 
förekommer i breven, som när fru Valborg 
uppmanar Viktoria inför vårstädningen att 
vänta med arbetsrummet …”tills Ingenjören 
är bortrest”. 
 
Hela familjen Malmström var djupt troende 
och Viktoria knöt många kontakter i Ebene-
serförsamlingen i Stockholm. Hon fick också 
många vänner bland sina arbetskamrater. 
 

Norrgården i Utanå. Brev 1914-1941 

Norrgården, Utanå , år 1942 
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blir hon arbetsoförmögen och sängliggande. I 
breven till Viktoria beskriver Viktorina sin 
svåra belägenhet. Året efter återvänder Vik-
toria hem till gården i Utanå.  
 
Av oron ute i världen märks mycket lite i 
breven. I december 1939 några månader efter 
krigsutbrottet, skriver dock Viktorina: ”Vi få 
väl med Guds hjälp hoppas vi få ha fred i 
vårt kära land, det låter så tråkigt annars i 
världen” och ”Måtte vi få ha frid och lugn 
och måtte det bliva fred på jorden igen”. 
 

Modernitet 
Denna mer än två decennier långa berättelse 
om livet på ett roslagshemman präglas till 
stora delar av ständigt återkommande sysslor 
och bekymmer och årstidernas växlingar. 
Ändå får man en intensiv känsla av liv.  
 
Trots den skenbara enformigheten och oför-
änderligheten skymtar modernitetens inbrott. 
Redan 1918 köper Engelbert en begagnad 
cykel för 200 (!) kronor. Viktorina berättar i 
ett brev i början av 1920-talet att det nu är 
dags att rösta. Mamma, änkan, och Engelbert 

fick rösta. År 1921 får alla kvinnor rösträtt. 
”Det är ju nymodigt att kvinnan har rösträtt”, 
skriver Viktorina. Under samma årtionde 
nämns att en granne skaffat radio. På 1930-
talet nämner Viktorina skötseln av vägen ef-
tersom ”… bilarna nu måste fram”. För första 
gången omnämns att man ätit kåldolmar från 
en konservburk. Konservburken har gjort sitt 
intåg. En politiskt omvälvande fråga skymtar 
i breven från 1940-41, nämligen frågan om 
strandrätten. Det är uppenbart att det oroar 
alla i byn.   
 
Engelbert dör i hemmet 1957 och Viktorina 
dör på Norrtälje lasarett 1962. De två andra 
systrarna, Viktoria och Vilhelmina, den älds-
ta och den yngsta, stannar på gården till mit-
ten av 1970-talet då de flyttar till ålderdoms-
hemmet i Elmsta. 
 
       
 

 
 

Tidig studiobild av Vilhelmina och Viktoria 

Vilhelmina vid hölogen. Foto: Axel Östergren 
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Det sociala livet 
Det var ingalunda ett isolerat liv familjen för-
de. Kontakterna med grannarna är täta och 
kaffe dricker man tillsammans i granngårdar-
na. Man besöker varandra och hjälps åt med 
allehanda sysslor. Så t ex får systrarna hjälp 
av en grannfru att sy klänningar. Familjen har 
också frekventa kontakter med släktingar och 
vänner utanför byn. Kyrkobesök och familje-
högtider firas, man håller reda på födelseda-
gar och namnsdagar, och deltar i barndop, 
bröllop och begravningar. Ett och annat be-
sök i Norrtälje förekommer också. 
 
Sjukdom och död 
I nära nog alla brev skriver Viktorina om fa-
miljens hälsa. De är nästan alltid sjuka i in-
fluensa och förkylningar. Mamman beskrivs 
som sjuklig och nervklen, men deltar ändå i 
arbetet efter förmåga. 1935 avlider hon. Där-
till kommer olyckor med svåra sårskador, 
som i vissa fall ger besvärliga varbildningar 
och inflammationer. Till och med nämns or-
det blodförgiftning. Men man kallar aldrig på 

läkare, med täta byten av omslag lyckas man 
häva infektionerna. Arbetet på gården måste 
ändå skötas trots sjukdomar och skador. Sys-
konen kallar oftare på ”djurdoktorn” än på 
läkaren. En dramatisk olycka inträffar när 
hästen Lisa börjar skena mitt under Engel-
berts arbete med plöjning. Han faller omkull 
och släpas med efter plogen och skadar sig 
illa. Han måste ändå arbeta som vanligt. 
 
Tragedier drabbar också människor i sysko-
nens nära omgivning, en grannfru, Ester 
Åman, dör endast 34 år gammal några måna-
der efter sitt andra barns födelse. Byns kvin-
nor hjälper till att sköta den nyfödda. I Salnö 
dör tre syskon i difteri. 
 
Trots syskonen Malmströms vacklande hälsa 
lyckas de tillsammans hålla arbetet i gång, 
var och en bidrar med sina sysslor. Detta 
bryts dock 1939 då det konstateras att Vikto-
rina lider av ledgångsreumatism med svåra 
smärtor. Förloppet är snabbt och redan 1940 
tas hon in på en kuranstalt och ganska snart 

Syskonen Malmström, från vänster Engelbert, Vilhelmina, Viktorina och Viktoria. Kvinnan i  blommig klänning 
är en gäst. 
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blir hon arbetsoförmögen och sängliggande. I 
breven till Viktoria beskriver Viktorina sin 
svåra belägenhet. Året efter återvänder Vik-
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väl med Guds hjälp hoppas vi få ha fred i 
vårt kära land, det låter så tråkigt annars i 
världen” och ”Måtte vi få ha frid och lugn 
och måtte det bliva fred på jorden igen”. 
 

Modernitet 
Denna mer än två decennier långa berättelse 
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Trots den skenbara enformigheten och oför-
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Redan 1918 köper Engelbert en begagnad 
cykel för 200 (!) kronor. Viktorina berättar i 
ett brev i början av 1920-talet att det nu är 
dags att rösta. Mamma, änkan, och Engelbert 

fick rösta. År 1921 får alla kvinnor rösträtt. 
”Det är ju nymodigt att kvinnan har rösträtt”, 
skriver Viktorina. Under samma årtionde 
nämns att en granne skaffat radio. På 1930-
talet nämner Viktorina skötseln av vägen ef-
tersom ”… bilarna nu måste fram”. För första 
gången omnämns att man ätit kåldolmar från 
en konservburk. Konservburken har gjort sitt 
intåg. En politiskt omvälvande fråga skymtar 
i breven från 1940-41, nämligen frågan om 
strandrätten. Det är uppenbart att det oroar 
alla i byn.   
 
Engelbert dör i hemmet 1957 och Viktorina 
dör på Norrtälje lasarett 1962. De två andra 
systrarna, Viktoria och Vilhelmina, den älds-
ta och den yngsta, stannar på gården till mit-
ten av 1970-talet då de flyttar till ålderdoms-
hemmet i Elmsta. 
 
       
 

 
 

Tidig studiobild av Vilhelmina och Viktoria 

Vilhelmina vid hölogen. Foto: Axel Östergren 
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en kostym som var så fruktansvärt varm att 
svetten forsade ner i den stackars bankman-
nens handsydda läderskor, som efteråt såg ut 
som väl använda baddojor).  
 
Social glädje 
Nu måste genast sägas - och jag tror att jag 
har hela ensemblen med mig - att våndan in-
för att uppträda på scen med råge motvägs av 
glädjen att tillsamman få en pjäs att bli till. 
Det tar trots allt så där ett halvår från de för-
sta genomläsningarna tills det är dags att 
möta publiken. Under den tiden hinner man 
sannerligen bli en familj vars medlemmar 
ideligen hamnar i närkontakt med varandra.  
 
- Drivkraften för mig, säger Robert Sjöblom, 
är att det är ett väldigt trevligt sätt att umgås. 
Det skapas en social glädje i gruppen och det 
blir en gemensam glädje att få möta publi-
ken. Och sedan ligger det en lockande utma-
ning i att få arbeta med amatörer så att det 
fungerar. Det ställer speciella krav jämfört 
med att jobba med proffs. Att få skådespelar-
na att rikta sig rätt, tala högt och tydligt, an-

das lugnt, vara snabb på repliken... 
... och att inte blanda bort scenerna! 
 
Vilket inträffade en afton i augusti 2007 när 
vi spelade "Skärgårdsflirt". Regissören kom 
inkrypande bakom scenen med något vilt i 
blicken och undrade vad innerst inne i glöd-
heta vi höll på med!  Men det ordnade sig på 
något magiskt sätt utan att publiken anade 
något annat än att det var lite "knepig hand-
ling" en stund.  
 
Kultursparken 
Efter framgången med "Björköbrödernas 
huskors" vidgades vyerna. Teaterföreningen 
Kultursparken i Norrtälje hade fått upp ögo-
nen för vad som var på gång ute på ön och 
ville inleda samarbete. Ett visst samarbete 
hade redan kommit i gång, eftersom Björkö 
Teater fått låna rollkläder och annat av Kul-
tursparken.   
 
Nu blev Pythagoras och Societetsparken de 
naturliga scenerna, och folk från Björkö fick 
ta bil eller buss till Norrtälje för att muntras i 

Ett gäng glada lustspelare tar emot publikens hyllningar efter en av föreställningarna med Björköbrödernas 
huskors. Spelplats: Hembygdsgårdens trädgård,  jubileumsåret 2009 
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Av Ola Persson / Foto: Magnus Uggla 
 
Året var 2009. Det låg magi i luften den där 
ljusa sommarkvällen under björkarna vid 
Skenninge Hembygdsgård. Fågelsång. Publi-
kens sorl. Förväntan. Spänning. Och en 
fhimla massa nervositet bakom kulisserna... 
 
Så kom regissörens obevekliga kommando: 
Börja! 
 
Friluftsteaterns alla goda ingredienser fanns 
med när Björkö Teater för första gången spe-
lade upp "Björköbrödernas huskors", en för-
färlig historia där tre ingrodda ungkarlar från 
Roslagen hamnar i en dramatisk karusell 
med en energisk hushållerska, elaka släkting-
ar, vimsiga societetsdamer, ungt älskande par 
och en ilsken fjärdingsman.  
 
Succén var given och efter två år och tolv 
föreställningar, varav tre på Pythagoras i  

 
 
Norrtälje, kunde vi räkna in mer än tusen 
åskådare, en oherrans massa applåder och 
knappt en droppe regn.  
 
Det hade nog ingen av oss vågat tro. I varje 
fall inte då vi som föräldrar var med i skolans 
små teaterföreställningar och med stor inle-
velse spelade kungar, prinsessor, åsnor och 
andra kreatur, tre vise män, Staffan Stalle-
dräng och till och med nordanvindar! Det 
gav mersmak och väckte drömmen att få spe-
la "riktig" teater... 
 
Regissör anländer 
Den drömmen blev ganska snart infriad då en 
vit riddare vid namn Robert Sjöblom red in i 
handlingen. Han visade sig vara professionell 
skådespelare och ha sommarställe i Backa. 
Ihop med en kamrat spelade han sommaren 
2005 revy i Medborgarhuset, och han sa inte 
tvärt nej när vi frågade honom om han ville 
diskutera teaterplaner med ett gäng glada 
amatörer. Eller lustspelare, som han ibland 
uttrycker det.  
 
Det blev ett minnesvärt möte hemma hos 
Lars Nordstrand och Kerstin Sköthagen. Vi 
som var vana vid att från skolteatern plugga 
in några beskedliga repliker fick oss förelag-
da ett tjockt manus med titeln "Ängeln i vårt 
hus". Även om det var ett lustspel så var det 
inte lustigt för de flesta av oss att plötsligt 
inse att nu är det allvar, och om några måna-
der är det premiär och då ska  varenda replik 
sitta och publiken ska dessutom helst tycka 
att det är roligt! 
 
Mötet slutade med att vi valde att spela revy 
med mycket sång. Och inte minst med musik 
av proffset Kettil Medelius. Begivenheten 
fick heta "Revylotion på ön", men det blev 
ärligt talat ingen omvälvande föreställning i 
teaterhistorien, trots att det lät som publiken 
hade riktigt roligt. (Själv minns jag att jag 
gick ner fem kilo efter den pärsen, eftersom 
jag totalt humorbefriad spelade en bankman i 

Björkö Teater — en lustfylld historia 

Regissören och skådisen Robert Sjöblom  i högsta 
hugg. Här som länsman  i  Björköbrödernas huskors 
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Mer om Björkö Teater 
Björkö Teater är en grupp som samverkar 
med Björkö-Arholma hembygdsförening.  
 
Personerna 
Regissör: Robert Sjöblom (läs gärna mer om 
honom på Wikipedia). 
 
Ensemble: Malin Berglund, Nina Eriksen, 
Camilla Forsberg, Lennart Fransson, Lena 
Gidlöf, Camilla Karlsson, Lars Karlsson, 
Martin Karlsson, Niklas Karlsson, Lars 
Nordstrand, William Olsson, Charlotte Palm, 
Åsa Piponius, Ola Persson, Kerstin Skötha-
gen, Ingela Öhman.  
 
Instrumentalister: Lotta Blom-Ström, fiol, 
och Roine Jansson, dragspel. 
 
Föreställningarna 
1. Revylotion på ön, 2006 
Två föreställningar i Medborgarhuset den 26 
augusti  
 
2. Skärgårdsflirt, 2007-2008 
Tre föreställningar i Medborgarhuset 24-25 
augusti 2007 
En föreställning i Medborgarhuset 18 juli 
2008 
En föreställning i Kista Hembygdsgård den 
21 juli 2008 
En föreställning i Vätö Folkets Hus den 23 
juli 2008. 
 
3. Björköbrödernas huskors, 2009-2010 
Sex föreställningar, Skenninge Hembygds-
gård 26 juni-5 juli 2009. 
Tre föreställningar, Skenninge Hembygds-
gård 2-4 juli 2010. 
Tre föreställningar, Pythagoras, Norrtälje  
8-10 juli 2010. 
 
4. Bubbel på bryggeriet, 2011 
Fem föreställningar, Pythagoras, Norrtälje  
29 juni-3 juli 2011 
I samarbete med Kultursparken. 
Från Björkö deltog Lennart Fransson, Lena 
Gidlöf, Lars Karlsson, William Olsson, Åsa  
Piponius och Kerstin Sköthagen. 

 
5. Blåst på banken, 2012 
Åtta föreställningar, Societetsparken, Norr-
tälje 27 juni-7 juli 2012 
I samarbete med Kultursparken. 
Från Björkö deltog  Lena Gidlöf och Åsa Pi-
ponius. 
 
6. Rika barn leka bäst, 2013 
Åtta föreställningar, Societetsparken, Norr-
tälje 25 juni-6 juli 
I samarbete med Kultursparken. 
Från Björkö deltog Åsa Piponius.  
 
7. Björköbjörnen, 2013 
Fyra föreställningar i Medborgarhuset, 28-29 
september och 29-30 december 
 
 
 

Artikelförfattaren, Ola Persson, som ilsken  
hemmansägare i Björköbrödernas huskors. 
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tur och ordning av "Bubbel på bryggeriet", 
"Blåst på banken" och "Rika barn leka bäst", 
alla bearbetade och regisserade av Robert 
Sjöblom och med det givna framgångsrecep-
tet att blanda allvar, humor, sång och musik i 
en lättsam mix. Och nu med allt fler skåde-
spelare från Norrtälje och färre från Björkö - 
bilåkandet till repetitionerna krävde sin tri-
but.  
 
Kärngänget, eller de riktiga teateraporna, 
från Björkö - jag tänker på Åsa Piponius, 
Lena Gidlöf, Lars Karlsson och Lennart 
Fransson - återvände lyckligtvis förra hösten 
till hemmascenen, och tillsammans med Lot-
ta Blom-Ström spelade de "Björköbjörnen".  
 
Det är Robert Sjöbloms bearbetning av Tje-
chovs klassiska komedi "Björnen" om änkan 
Fru Popova som stängt in sig i sitt hem för 
att sörja sin döde make, då godsägare 
Smirnov kommer för att kräva de pengar 
hennes avlidne make är skyldig honom.  

Känslorna svallar så konsten på väggarna 
bokstavligen trillar i golvet!  
 
Jag tar mig friheten att buga och bocka för 
det som då bjöds, helt enkelt den bästa teater 
som hittills spelats på Björkö, ett lysande 
skådespeleri av ett gäng äkta "lustspelare" 
och en engagerande regissör. Mer sådant! 
 
Regissören svävar dock på målet när vi kom-
mer in på framtiden. 
 
- Det finns flera som vill se "Björköbjörnen" 
och jag hoppas vi får möjligheter att spela 
den igen. Dessutom tycker jag Huskorset är 
en så rolig pjäs att jag vill sätta upp den i en 
ny bearbetning i Norrtälje i sommar. Vi får 
se... 
 
Säger mannen som satt Björkö på teaterkar-
tan och gjort revylotion i Norrtälje. 
 
 

Skål, det här gjorde vi bra!  Från vänster Lena Gidlöf, Kerstin Sköthagen och Åsa Piponius i lustspelet  
Björköbrödernas huskors 
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kärt arbete som pågick under alla de år som 
Henry och Birgitte var lyckliga ägare till 
tomten i Lervik. De hade hittat sitt eget lilla 
paradis. 
 
Strapatsrik resa 
Det gick lite trögt med tomtförsäljningen i 
Lervik i början av femtiotalet. Inte så många 
hade bil på den här tiden. För vår familj tog 
det en hel dag att åka ut till sommarstället. 
Först taxi från Enskede till Östra station. Tåg 
till Norrtälje via Rimbo. Bara tågresan tog 
över två timmar. Vid järnvägsstationen i 
Norrtälje (den nuvarande busstationen) bytte 
resenärerna till buss. Stockholms Läns Om-
nibussar skötte transporter av gods och pas-
sagerare på landsbygden, inte sällan med en 
släpvagn efter bussen. I Söderbykarlstrakten 
brukade jag bli åksjuk och chauffören stanna-
de alltid vänligt och väntade vid vägkanten. 
Vår tomt låg utanför det växande tomtområ-
det och nåddes via Glämstavägen och de 
gamla inägovägarna som gick längs åkerkan-
terna. Det var nästan en kilometer att släpa 
packningen från bussen. 
 
Mina föräldrar var fullkomligt nöjda med att 
bara vara på tomten när familjen vistades på 
sitt sommarnöje. De snickrade, påtade i jor-
den och solade nere vid stranden. Det blev 
upp till mig och min bror Göran att utforska 

omgivningarna och knyta kontakter. Perre 
(Per Grefberg), Matte (Mats Johansson) och 
Tompa (Tomas Törning) var de första lek-
kamraterna. De var sommargäster på Lervik 
liksom vi.  
 
Äventyrslandet Glämsta 
De första tio åren var det jordbruket på 
Glämsta som tilldrog sig stadsbarnens intres-
se. Här fanns kor, kalvar, hästar, grisar och 
katter. Den första sommaren var Gösta och 
Violet Jansson arrendatorer på Glämsta. Vi 
hämtade mjölk varje dag. Vi bodde närmast 
och hade bara en kort promenad genom sko-
gen för att komma till bondgården. Andra 
året kom Gun och Stig Sundborg och tog 
över arrendet i Glämsta. Med sig hade de en 
dotter, Margareta, som Göran och jag lekte 
med i unga år.  
 
Ladugården behövde byggas om och djuren 
fick flytta bort till Jacobowskys ladugård 
som stod tom ett stenkast längre söderut. Här 
var det trångt och det var handmjölkning som 
gällde. Det var ett jobbigt första år för paret 
Sundborg och jag minns att Gun grät ibland 
när hon fick spannen omkullsparkad av kon 
som mjölkades. En son, Mats-Ola, föddes 
också när de just flyttat in på Glämsta. Att få 
ta den nya ladugården i drift måste ha varit 
en dröm efter året med djuren i Jacobowskys. 

Viken vid vår stuga. Den glittrande Björköfjärden ligger öppen för äventyr. 
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Av Bo Gidlöf 
 
”Ni är inte kloka!” Orden är Tores, en barn-
domsvän till min mamma. Mina föräldrar, 
Henry och Birgitte, hade just berättat att de 
tänkte köpa ett sommarställe i Lervik på 
Björkö. ”Alldeles för långt bort och alldeles 
för dyrt!” envisades Tore.  
 
Men mina föräldrar lyssnade inte till vännens 
råd, de hade förälskat sig i den vackra tomten 
med den enkla stugan som låg alldeles vid 
stranden. Tore förstod så småningom att han 
inte kunde få mina föräldrar att ändra sig och 
lånade till och med ut pengar till handpen-
ningen. 
 
Året var 1953. Henry och Birgitte Gidlöf 
hade lockats till Lerviks by av en annons om 
en helt annan stuga. ”Stuga i Lerviks by med 
sjöutsikt. Nära till affär och buss” stod det. 
Säljare var hemmansägaren Sollén som ägde 
Lerviks gård. Han höll vid den här tiden på 
att avveckla sitt jordbruk och sin pensionats-
verksamhet till förmån för ett planerat tomt-
område på Lervik. Stugan som skulle säljas 
hade varit en del av pensionatet och var inte 
riktigt vad mina föräldrar hade hoppats på. 
”Ska man se sjön får man väl stå på taket”, 
lär min mamma ha sagt i irriterad ton. 

 
 
”Stugan är inte mycket att se” 
Det var då de fick tips av en nyfiken granne 
att det nog fanns ett ställe nere vid sjön som 
också var till salu. Kontakt togs med en viss 
herr Edén och visning bestämdes till helgen 
efter.  
 
”Stugan är inte mycket att se - vi börjar med 
tomten”, sa Edén och tog mina föräldrar med 
på en säljande rundtur. Förbi trädgårdsmö-
beln och enen som dekorerats med olikfärga-
de kapsyler, tätt förbi hasselsnåret, ner till 
stranden och så längs bäcken tillbaka till stu-
gan. 
 
”Jag nänns inte ta ner det där fula hasselsnå-
ret. Det är så mycket småfåglar som häckar 
där. Där borta på andra sidan viken bor fru 
Andersson. Hon tittar till stugan ibland. Och 
här i bäcken brukar jag ta upp en och annan 
bäckforell.” 
 
När Edèn fullbordat rundturen var mina för-
äldrar ”sålda” och även tomten var såld.  
22 000 riksdaler var en förmögenhet 1953. 
Stugan var mycket riktigt inte så mycket att 
se. Den blev föremål för upprustning, moder-
nisering och utbyggnader. Men det var ett 

Sommarparadiset Lervik 

Vy från Lervik kring mitten på 1940-talet. Bilden är tagen från landsvägskrönet i byn ner mot Björköfjärden. 
Då var det betesmark, i dag syns inte viken för skymmande träd och buskar. Ladugården till höger brann ner i 
början av 1950-talet, och där ligger i dag en villa. 
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Mina föräldrar var fullkomligt nöjda med att 
bara vara på tomten när familjen vistades på 
sitt sommarnöje. De snickrade, påtade i jor-
den och solade nere vid stranden. Det blev 
upp till mig och min bror Göran att utforska 

omgivningarna och knyta kontakter. Perre 
(Per Grefberg), Matte (Mats Johansson) och 
Tompa (Tomas Törning) var de första lek-
kamraterna. De var sommargäster på Lervik 
liksom vi.  
 
Äventyrslandet Glämsta 
De första tio åren var det jordbruket på 
Glämsta som tilldrog sig stadsbarnens intres-
se. Här fanns kor, kalvar, hästar, grisar och 
katter. Den första sommaren var Gösta och 
Violet Jansson arrendatorer på Glämsta. Vi 
hämtade mjölk varje dag. Vi bodde närmast 
och hade bara en kort promenad genom sko-
gen för att komma till bondgården. Andra 
året kom Gun och Stig Sundborg och tog 
över arrendet i Glämsta. Med sig hade de en 
dotter, Margareta, som Göran och jag lekte 
med i unga år.  
 
Ladugården behövde byggas om och djuren 
fick flytta bort till Jacobowskys ladugård 
som stod tom ett stenkast längre söderut. Här 
var det trångt och det var handmjölkning som 
gällde. Det var ett jobbigt första år för paret 
Sundborg och jag minns att Gun grät ibland 
när hon fick spannen omkullsparkad av kon 
som mjölkades. En son, Mats-Ola, föddes 
också när de just flyttat in på Glämsta. Att få 
ta den nya ladugården i drift måste ha varit 
en dröm efter året med djuren i Jacobowskys. 

Viken vid vår stuga. Den glittrande Björköfjärden ligger öppen för äventyr. 
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pet i Lervik. När jordbruket fortfarande var  
igång var hela området från landsvägen och 
ända ner till Hemviken en enda stor betesha-
ge. En vacker trädlös hagmark med enstaka 
enar. I dag har sly och träd helt tagit över. 
Strax före 1950 brann ladugården ner på Ler-
viks gård. Ägaren, Sollén, tvingades bygga 
upp ladugården igen för få ut försäkrings-
pengar och kunna fortsätta att genomföra sin 
dröm om ett tomtområde.  
 
Den nya ladugården och höskullen som 
byggdes kom aldrig att användas. Men den 
blev ett spännande ställe för oss barn att leka 
i. Det var förstås förbjudet vilket i högsta 
grad bidrog till nöjet. 
 
Inte förrän 20 år senare skulle ladugården 
komma till användning men först sedan den 
nye ägaren till Lerviks hemman, Nils Holst, 
rev den fristående höskullen och byggde om 
ladugården till en villa. I villan bor i dag Ann 
Larsson och Ola Persson. 

Grabbgänget på Lervik förändrades också 
med åren. Några försvann. Åke (Ström) och 
Peter (Lindström) kom till. Seglingen blev 
det samlande intresset i tonåren. Då blev 
också bristen på tjejer plötsligt uppenbar. 
Våra seglatser sträcktes ut. Ett tag seglade vi 
nästan dagligen till Marum. I kiosken bred-
vid affären där jobbade den allra vackraste 
flicka jag hade sett. En annan kiosk bredvid 
hembageriet i Backa blev tillhåll på kvällar-
na. Här fanns alltid nya och gamla kompisar 
att träffa. På lördagskvällarna var det ofta 
disco i Salnölokalen. Ibland tog vi oss ända 
till Vikingalunden.  
 
Pojkar blir män. Vårt Lerviksgäng har ändå 
bestått. Vi kan se tillbaka på vänskaper som 
sträcker sig över mer än ett halvsekel. Några 
av oss har till och med blivit bofasta här på 
vår sommarö. Min fru Lena och jag har 
byggt vårt drömhus bredvid den gamla som-
marstugan som vi nu hyr ut till en ny genera-
tion sommargäster. 

Sommarkompisarna Tomas Törning (högst upp), Göran Gidlöf, Bo Gidlöf och Mats Johansson. Här vid hopp-
tornet på Barnens Ö. 
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I Glämsta fanns alltid roliga saker att se och 
göra. Stig Sundborg var en självklar idol för 
oss Lerviksungar. Han var stark som en björn 
och hade alltid tid med oss pojkar som inget 
hellre ville än att hjälpa till med arbetet på 
gården. Vi hämtade kor till mjölkning, mata-
de kalvar och mockade. Vi hässjade och vol-
made hö och roligast av allt var förstås hö-
bärgningen när vi efter lastning fick åka hö-
lass och hoppa i höet på logen. Två hästar, 
Lord och Britta, var dragare på Glämsta. 
Lord var urstark och fick dra hölassen. Det 
var tungt i uppförsbackarna från ”Sandviks-
odlingarna”. När det sen lade i väg utför fick 
Stig visa vad han dög till och hängde i 
bromsspaken. 
 
Att bo granne med kollot i Glämsta hade 
också sina fördelar. I perioder lekte vi med 
kollobarnen. Vi kunde låna deras pingisbod 
när det var ledigt och några gånger fick vi 
hjälp av ”sjukstugan” när någon fått en bles-
syr. Men det roligaste var nog ändå att smy-
ga och busa på Glämsta, helst efter mörkrets 
inbrott. Vi brukade träffas efter middagen 
och lösenordet var ”Vi tar chansen”. Sen 
smög vi i väg genom skogen. Det hände mer 
än en gång att vi flydde hals över huvud ge-
nom skogen när vi upptäcktes av ledarna. 

Som tur var åkte vi aldrig fast för våra bus-
streck. Jag hoppas att allt är preskriberat vid 
det här laget. 
 
Förändringens vindar på Björkö 
Omkring 1960 kom traktorn till Glämsta. 
Stig fick först låna en traktor av Affe Eriks-
son, en Grålle. Jordbruket moderniserades 
sakta men säkert, men småjordbrukens tid 
höll på att rinna ut. 
 
I slutet på 1970-talet flyttade familjen Sund-
borg till Hembygdsgården i Skenninge. Gun 
blev matmor i skolans kök. Stig blev entre-
prenör med traktorn som arbetsredskap. Kol-
lot på Glämsta och sommargästerna på Ler-
vik blev utan ”sitt” jordbruk. 
 
Lerviks historia är Björkös historia i ett nöt-
skal. Fattigt skärgårdsjordbruk för 200 år se-
dan. Lukrativ skeppsbyggnad och sjöfart för 
150 år sedan. Därefter jordbruk igen, pensio-
natsrörelse på 1940- och 1950-talet och till 
sist tomtområde. Lervik blev ett av de allra 
första sommarstugeområdena på Väddö och 
Björkö. I dag omfattar Hemvikens Tomtägar-
förening drygt 50 tomter. 
 
Förändringarna har också påverkat landska-

En ung Bo Gidlöf med en av sina bästa vänner. Sommaridolen Stig Sundborg  mjölkar kon Netta. . 
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Av Anna Zetterström (1944-2014) 
 
1985 gav Roslagsmuseet ut skriften Skär-
gårdspensionat av Anna Zetterström. I den 
finns en trevlig artikel om Kulla pensionat 
som jag tyckte skulle passa i Våra Öar. I 
början av februari i år sökte jag en Anna 
Zetterström i Norrtälje och hoppades att det 
var hon som hade skrivit artikeln. Det visade 
sig vara alldeles rätt - men hon hade avlidit 
en vecka tidigare! Hennes livskamrat, Fred 
Andersson, lovade att vi fick publicera Annas 
artikel och det tackar vi för. Artikeln är or-
dagrant återgiven. Anna Zetterström nämner 
i en inledande parentes att uppgiftslämnaren 
är Märta Lindberg, Stockholm, och när di-
rekta citat anges är det hon som citeras.  
Jerker Persson, redaktör för Våra Öar 
 
Märta föddes 1903. Fadern var byggmästare 
och byggde bl. a. i Skebo vid ”gräsätarhem-
met". Klass ett och två gick hon i Kulla små-
skola och klass tre i Marum. Hon skickades 
sedan till Uppsala till Lindska läroverket för 
flickor och inackorderades hos en präst som 

hade skolhushåll. Hon var då tio år. "Det var 
ingen som såg till oss så det var ett förfärligt 
liv." Märta tog normalskolekompetens. 
"Pappa läste mycket." 
 
Fadern slutade som byggmästare på grund av 
hälsoskäl och föräldrarna öppnade pensionat 
1932. Märta och en syster till henne hjälpte 
föräldrarna med pensionatet. 
 
1953 arrenderade Märta pensionatet av för-
äldrarna. Ett filmsällskap tog in två somrar i 
rad på pensionatet för att spela in pensionats-
filmer. "Jag tror att en av filmerna hette Vi 
på Väddö. Rut Holm var med minns jag. Det 
blev pengar." 
 
För pengarna som Märta förtjänade rustades 
pensionatet upp. 1959 köpte hon pensionatet 
av föräldrarna. Pensionatet är en två-vånings 
träbyggnad i gult med vita knutar. Den ligger 
inte långt från ångbåtsbryggan. På gården 
finns ett lågt, rödmålat annex i vilket Märta 
Lindberg har ett rum kvar åt sig själv efter 
det att hon har sålt pensionatet. 

Kulla pensionat, Björkö 

Kulla pensionat omkring 1950. 

16  

 

Gamla hus vid Edsviken 
Av Jerker Persson 
 
Våra Öar har fått låna ett intressant fotografi 
av Torbjörn Öhman i Väster Edsvik. Bilden 
är troligen tagen i slutet av 1930-talet och 
fotografen har stått längst in i Edsviken.  
 
Båthuset till vänster på bilden låg i höjd med 
backen upp till Mulnäs. Det skänktes i mitten 
av 1940-talet till Björkö-Arholma Sjömanna-
förening och byggdes upp som museum, 
först i Östermarum och sedan i Simpnäs.  
 
Längst bort i bilden anar man Edsviks brygga 
med den lilla väntsalen. Det var en vinklad 
brygga med en semafor längst ut. I dag är 
den ursprungliga bryggan kraftigt förfallen.  
 
Ångbåtstrafiken till  Edsvik upphörde år 
1939 (då Sylfid som sista fartyg anlöpte ett 
par gånger i veckan), och väntsalen flyttades 
några år senare till Väster Edsviks busshåll-
plats. Där sällskapade den med en mjölkpall 
och blev busskur för resenärer mot Älmsta 
och Norrtälje.  

 
 
 

 
Omkring 1970 degraderades byggnaden till 
redskapsbod och hönshus hos familjen Karls-
son i Söderängen. 
 
De två båthusen till höger på bilden ligger på 
en samfällighet, bildad 1861 som byggnings- 
och båthusplats. Ett av båthusen hörde till 
kolonin i Väster Edsvik, som hade en bad-
plats här. Nu finns bara rester av grunderna 
kvar i strandkanten. Det finns lämningar i 
terrängen efter den båtbyggnadsplats som låg 
här.  
 
Ett par hundra meter längre in i viken fanns 
långt tidigare Väster Edsviks kyrkbåt med 
båthus och brygga. I och med att Björkö-
Arholma bildade egen församling såldes bå-
ten och båthuset på auktion 1910 för tillsam-
mans 201 kr till en okänd köpare.  
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Redaktörens kommentarer 
Märtas föräldrar hette Karl och Alma Ek-
ström. Han var storbyggmästare och byggde 
bl a tingshuset i Häverödal och Skenninge 
skola. Den verksamheten gick senare i kon-
kurs. 
 
I artikeln nämns "gräsätarhemmet" i Skebo. 
Det avser troligen Skebo herrgård, som tidi-
gare har haft en gästverksamhet inriktad på 
vegetarianer. 
 
Filmen "Vi på Väddö" spelades till stor del in 
i Bylehamn sommaren 1958 med Arthur 
Spjuth som regissör. Rut Holm hade rollen 
som Agda Mattsson. Den andra filmen har vi 
inte lyckats spåra. Någon som vet? 
 
Lilldrängen Roine från Marum heter Roine 
Jansson, en välkänd björköbo som fortfaran-
de bor i Marum. 
 

 
Bonden som hämtade gäster i lövad skrinda 
var tonåringen Helge Jansson från Kulla 
gård, även han en mycket välkänd björköbo. 
Kulla gård levererade dagligen mjölk till 
Märta Lindbergs pensionat. 
 
Slaktaren i Backa hette Sundholm och höll 
till i huset mitt emot ICA Barometern, d v s 
där Gösta och Violet Jansson bodde. 
 
Gästen Cello var den mycket populäre kåsö-
ren Olle Carle (1909-1998), som skrev kåse-
rier i bl a Expressen. Han gav ut närmare 30 
kåserisamlingar. I artikeln nämns nobelpris-
tagare i gästlistan samt att en von Euler gärna 
ville ha en snaps till sillen. Vi gissar då på 
Ulf von Euler, som 1970 fick nobelpriset i 
medicin. (Ulfs far, Hans von Euler-Chelpin, 
fick nobelpriset i kemi 1929). 
 
 

Pensionatsbyggnaden i mars 2014. Bakom det hamlade trädet skymtar Annexet och Paviljongen. 
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I Annexet fanns inte el, vatten eller korkmat-
ta på golvet när Märta tog över pensionatet. 
Avträde fanns på gården. "1959 rustades hela 
pensionatet upp och jag skaffade kyl och 
frys. Tidigare var det isstack och jordkälla-
re." 
 
Anställda 
En servitris, en städerska och en lilldräng, 
Roine i Marum, 15 år, arbetade på pensiona-
tet. 
 
"Det var inga svårigheter att få personal. 
1953 skaffade jag en kock, Oskar Johansson. 
Han kunde spå i kort och lagade god mat. 
Han var rolig. Kocken tyckte det var roligt 
att arbeta på pensionatet. Han var igång natt 
och dag." 
 
Arbetsuppgifter och drift 
Gästerna kom med ångbåt och hämtades i 
lövad skrinda av en bonde, som också körde 
gäster till fler pensionat. "Till Lyckhem i 
Sterbsnäs, till Dragsvikens pensionat som 
ägdes av en moster till mig, och han körde 
till Östersjö pensionat." 
 
Klockan nio serverades smör, ost, bröd, ägg, 
sill, gröt, mjölk och kaffe, m.m. Klockan tolv 
var det lunch med smörgåsbord och klockan 
17 middag med sill och varmrätt. 
 
Maten fick Märta från Häggströms grossist-
firma, kött från slaktaren i Backa och fisk 
från lokala fiskare. 
 
Varje morgon levererades 15 kilo strömming 
och Märta gick upp vid femtiden varje mor-
gon och rensade. "Strömmingen var nödvän-
dig för alla sillinläggningarna." 
 
"Grönskan fick jag från Norrtälje. Det kunde 
vara marigt med det. Halva och hela grisar 
hade jag i källare och i isstacken. De fick jag 
från en grossist i Norrtälje." 
 
"I början skickade jag tvätten till en tvättin-
rättning som tvättade, manglade och skickade 
tillbaka. Nu är ju tvätten inte så hårt smutsad 
och efter ett tag upptäckte jag att tvätten inte 

blev tvättad utan bara manglad och tillbaka-
sänd. Då bykte jag tvätten själv i gryta. En 
del skickade jag till Vallentuna." 
 
"På kvällarna skulle gästerna ha servis med 
läsk och mackor. Dagen började vid fyra, 
femtiden på morgonen och slutade vid mid-
natt." 
 
Gäster 
”En av gästerna var Cello. Han ringde strax 
före midsommar och skulle boka in sig. Jag 
sa att tyvärr var det fullt. Jag kommer ändå, 
sa han. Han kom och det gick att ordna 
plats." 
 
"Ett par av gästerna blev förälskade och gifte 
sig i kyrkan här en sommar. De hyr numera i 
Simpnäs. Här var dom förälskade till höger 
och vänster!" 
 
"I matsalen satt ett anslag på väggen: 
'Spritdrycker får ej förtäras inom lokalen'. 
Landsfiskalen sa åt mig att jag kunde ta ned 
det och det gjorde jag. En gång hade jag en 
gäst, von Euler, som sa: 'Fan, får man ingen 
sup till sillen!' Då gick jag och hämtade 
brännvin i en sockerdricksflaska." 
 
"Gästerna var allt från Nobelpristagare till 
läkare, arbetare och barnfamiljer i trettioårs-
åldern." 
 
"En gång hade jag en gäst som söp så för-
skräckligt både dag och natt så han fick åka 
fast. Frun grät." 
 
Trivsel och lönsamhet 
"Jag började med att arbeta åt Sarabolaget, 
men drömde om något eget. Ibland ångrar jag 
att jag sålde. Ja inte pensionatet - utan att jag 
sålde." 
 
"Det gick bra ihop. Jag förtjänade så mycket 
att jag kunde resa. Min hobby är att resa och 
att läsa böcker."  
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ville ha en snaps till sillen. Vi gissar då på 
Ulf von Euler, som 1970 fick nobelpriset i 
medicin. (Ulfs far, Hans von Euler-Chelpin, 
fick nobelpriset i kemi 1929). 
 
 

Pensionatsbyggnaden i mars 2014. Bakom det hamlade trädet skymtar Annexet och Paviljongen. 
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15 år, varefter Helge Jansson i Kulla tog över 
och hade ordförandeposten i 40 år! (något av 
ett rekord). Under 1960-talet var föreningen 
fortfarande mycket aktiv och rönte stora 
framgångar i främst lagskytte på många håll i 
mellansverige. Stora kretsskjutningar anord-
nades på Björkö med upp till 180 tävlande 
skyttar. Åtskilliga tusen skott avlossades un-
der den tiden på skjutbanan, på tävling och 
träning. Föreningen fick en bra ekonomisk 
grund genom att under några år anordna lör-
dagsdanser på Arholma dansbana. Ett avse-
värt ideellt arbete gav mycket klirr i kassan.  
 
Efterhand när flera duktiga skyttar trappade 
ned sin verksamhet övergick föreningen till 
vad den är idag, ca 70 medlemmar varav 10-
12 aktiva. Skjutbanan har även under senare 
år genomgått upprustningar. 1995 och 2012 
gjordes omfattande förbättringar på grund av 
säkerhetskrav ifrån myndigheterna. Den an-
vänds idag för interna tävlingar och får fritt 
disponeras av medlemmar för allehanda skyt-
te,  dock ej lerduvor, som skräpar ner miljön. 
Ring Lasse Karlsson (ordf.) eller Per Öhman 
(sekr.) om du vill ha kontakt med föreningen. 

 
 
 

Ett gäng glada medlemmar i Björkö-Arholma Skytteförening. Från vänster Per Öhman, Tommy Rosenqvist, 
Lasse Karlsson, Maud Öhman, Anders Sköthagen, Bert Olsson, Åke och Anna-Lena Österman 

Jerker Persson och Maud Öhman i markörgraven 
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Av Lasse Karlsson 
 
Skytterörelsen har haft fäste på Björkö-
Arholma i över ett sekel. Björkö-Arholma 
Skytteförening hittade nyligen en kassabok 
som visar att det fanns en skytteförening på 
Björkö redan vid förrförra sekelskiftet. Den 
sträcker sig till 1912 då föreningen förmodli-
gen lades ned. En skjutbana anlades under 
den tiden på mark upplåten av ägaren till 
Lyckhems gård. Om det var på samma plats 
där den ligger nu är osäkert.  
 
Under första världskriget byggdes emellertid 
en skjutbana i Bergängen där den är belägen 
än idag. Initiativtagare var handlare Törn-
kvist i Skeppsmyra och snickaren Herman 
Löfstad i Sterbsnäs, vars namn för övrigt 
finns inristat i stenläggningen vid markörgra-
ven. Av den fina stensättningen att döma 
hade dom säkert hjälp av några ur den tidens 
skickliga stenhuggarkår.  
 
Några år efter krigsslutet dalade förmodligen 
intresset och föreningen lades i vilande, för  

 
 
att åter väckas till liv under andra världskri-
get. När hemvärnet bildades 1940 under på-
gående krig inleddes en skjutbaneboom i 
Sverige. År 1941 fanns i vårt land 2295 
skjutbanor. Samma år startades skytteföre-
ningen på nytt, och på initiativ av ingenjör 
Wikander på Skenninge gård fick skjutbanan 
en ordentlig ansiktslyftning. Bland annat in-
förskaffades tavelställ av modern design. 
Första styrelsen bestod av hemvärnschef Tor 
Strömberg (ordf.),  hemmansägare Viktor 
Österberg (sekr.) och byggmästare Harald 
Nilsson (kassör). Vice sekreterare och vice 
ordförande var stenhuggare David Kämpe 
respektive droskägare Arne Sjöblom.  
 
Många av Sveriges skytteföreningar lades 
ned efter kriget men inte vår förening. Med-
lemsantalet ökade till 90 medlemmar, och en 
liten barack skaffades som skyttepaviljong. 
En ny styrelse tog över. Ordförande blev min 
far Bertil Karlsson som innehade posten i ca 

Skytteverksamheten på Björkö då och nu 
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Rad1  11(10)   Torde behövas om man vill se 
        baktill 
           16( 3)   Vanligt underlag vid utslag  
Rad2   21( 5)   Är väl inte handdukarna på 
       torklinan 
           25( 4)   Bra möbelträ till exempelvis 
       sänggavlar   
           27( 4)   För rättvis bedömning 
Rad3   31( 5)   Högdragen eller bara stel 
           35( 2)   Längdmått inom optiken  
           37( 4)   Svart-vit-randig sten; nagel på   
       läkarspråk 
Rad4  41(10)   Ett rejält fall framåt 
           41( 3)   Ligger över 
           47( 2)   Sade Caesar till Brutus  
Rad5   51( 3)   Saknade ofta galgmannen  
           54( 4)   Rullar i Spanien  
           57( 4)   Boris Godunov, en som blivit 
       berömd  
Rad6   62( 3)   Skall med gott fördrivas  
           65( 6)   Rent kol, säger man, men nog 
       dammar det  
Rad7   71( 5)  Gjorde för 525 år sedan statyn 
       S:t Göran och draken till  
       Storkyrkan i Stockholm         
           75( 3)   Tecknar hjärtliga vibrationer  
           77( 4)   Magnus Carlsen, ung norsk 
       schackspelare  
Rad8   81( 5)   Högt mål, erkänt svåruppnåe-
       ligt  
           84( 7)   Nationaliteten för den folk
       grupp som gör upp sina  
       mellanhavanden i lek ?  
Rad9   91( 3)   Gjorde tomten i visan 
           93( 2)   Silikonbas 
           95( 6)   Kan ”odla sin kål” i exempel-
       vis Ankara, Kiev, Reykyavik 
       eller Santa Cruz  
RadA  A1(10) När du går nordvart, håll alltid 
       till höger förbi röd prick ! 
 

Vågräta ord 
 
Kol1   11(10)   Charmlöst – kan man tycka – 
        men inte harmlöst safariobjekt 
           21( 2)    Har dragit många till Sotji  
           51( 3)    Vill bo högt  
Kol2   12( 5)    Samlade de sina runt bordet  
           32( 2)    Få  
           52( 2)    Id till sjöss, lättja på strand  
           82( 3)    Gör inte den tappre två gånger 
        enligt Havamal  
Kol3   13( 9)    Gycklade sin tids spanska 
        makthavare och gick till  
        världslitteraturen  
            A3(1)    För tankarna neråt 
Kol4    14( 6)   Har serverat punsch till  
        träbaroner  
            74( 4)   Bibliska historiens första exil-
        barn  
Kol5    15( 3)   Sveas kompis ”over there”  
            45( 5)   Håller guldet flytande  
            95( 2)   Kommer vårdat från vegeta- 
        rianer (?), helt utan kött  
Kol6    16( 6)   Specialfråga för skärgårdens 
        tappra fårfarmare: vad gör du 
        när du ”luftar” ullen i sam-
        band med kardning ? 
            56( 3)   Skrin i kyrkan  
            86( 3)   Hyser mången sångare  
Kol7    17(10)   Adressat, och ingen annan 
Kol8    18( 5)   Modernt forskningsområde 
       där man ofta talar om perspek-
        tiv  
            68( 2)   Viftar vanligtvis välvilligt  
            88( 3)   Tack, det räcker ! 
Kol 9   19( 2)   Inte många  
            29( 4)   Salt efter smak  
            69( 2)   Möter blivande kund 
            89( 3)   Hellre än spott ?  
KolX   1X(10) Tandkräm i svensk skattelag 
        under beredskapsåren på  
        1940-talet 
            1X( 5)  Slår på stort  
            2X( 3)  Får man slå på nacken 
            4X( 7)  En kallas obestämd samtidigt 
        som den är bestämd  

Lodräta ord 
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K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 KX 

R1 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 1X 

R2 
21    25  27  29 2X 

R3 
31 32   35  37    

R4 
41    45  47   4X 

R5 
51 52  54  56 57    

R6 
 62   65   68 69  

R7 
71   74 75  77    

R8 
81 82  84  86  88 89  

R9 
91  93  95      

 
A1  A3        

Per har ordet! 

Korsordsmakare: Per Svenonius 
Rätt lösning för korsordet i 

Våra Öar nr 16: 
PÅFÅGELÖGA 
OSANNKUBUK 
TINGELPALÄ 
ADELTEINDR 
TORERONDVI 
IRISENEYEN 
SECATERING 
NAPPAASSET 
ÄDELPUTTRA 
SERAPERENN 
AGOTTRÖRAD  

Vi gratulerar vinnarna  
Nilla Appelberg o 

Birgitta o Hans Berglund. 
De vann varsitt presentkort à 
500 kr som gällde för konst-

köp i Ateljérundan. 
 

* 
I år delar vi ut två välsma-

kande presentkort.  
 

Om du löser årets korsord  
rätt har du chansen att få äta 
för 500 kr antingen i Lyck-
hems Skärgårdspensionat 

eller hos Sir Percy i Simpnäs 
eller i Simpnäs Hamncafé. 

 
* 
 

Skicka din lösning till  
Våra Öar 

Öster Edsvik 4 
760 40 Väddö 

eller lämna den till  
Lena Svenonius  

eller  
Jerker Persson 
före den 20 juni 
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Tonåringarna började för flera år sen, de 
hade hittade ett nytt och oprövat sätt att kom-
municera. Många vuxna var skeptiska, hade 
inte rätta utrustningen för att hänga med, 
tänkte att det var som samlarbilder och filmi-
sar; viktigt ett tag och går fort över. 

 Men, hör och häpna, det har inte gått över. 
Tvärt om. Nu kan vi göra det tillsammans i 
Björkö-Arholma hembygdsförening. 

 Jag som hörde till den skeptiska skaran har 
fallit till föga, jag börjar ana möjligheterna. 

Facebook är självklart ett sätt att berätta vad 
som händer i föreningen och ta emot syn-
punkter och frågor från medlemmar och  

andra. Vi kommer också att lägga ut vårt pro-
gram och påminnelser inför olika aktiviteter. 

Först ut var Daniel på Barnens Ö med ett 
foto från förr, och frågan ”Vad är det vi ser 
på bilden?” Rätt svar var Dragsvikens pen-
sionat, vilket några pigga Facebookare hade 
listat ut. Henrik på Lyckhem har lagt ut nya 
flygfoton tillsammans med gamla från sam-
ma område, hur kul som helst och så har vi 
fått hela historien, med bilder och tidnings-
klipp, om delfinen som Kalle Lindqvist sköt i 
Marum. 

 Välkomna med många bilder, egna inlägg 
och kommentarer!  

Lena Svenonius 

Våra Öars redaktion, Öster Edsvik 4, 760 40 Väddö,  
0176-916 70, marant@lopgruppen.se eller edsvik@spray.se 

Ansvarig utgivare: Lena Svenonius; redaktör: Jerker Persson (0707544224) 

Nämndeman förskingrade Björkös skolkassa 
En bit in på år 1924 började Björkö-
Arholmas kommunledning ana oråd. Man 
hade beslutat att bygga Skenninge skola, men 
det stod inte rätt till med skolkassan, inte hel-
ler med kyrkokassan och kyrkogårdskassan. 
Det fattades pengar, mycket pengar. Bygg-
mästaren Karl Ekström i Kulla, som var en 
av revisorerna, kunde inte ge besked. Han 
höll med om att bokföringen föreföll lite 
egendomlig, men han hade ändå godkänt  
räkenskaperna för 1923.  
 
- Vi får ta ett ordentligt samtal med Dahl-
qvist i Edsvik. Det är ju han som är kassaför-
valtare, bestämde kommunalstämmans ord-
förande Ernst A Nilsson i Marum.   
 
Erik Alexander Dahlqvist föddes 1873 på 
Ingarö. Han genomgick Husby Lantman-
naskola (i Finsta) och därefter arbetade han 
som rättare och inspektor på olika gårdar. År 
1914 flyttade han från Vätö och köpte riks-
dagsmannagården i Öster Edsvik, där han  
bosatte sig med fru och fyra barn. Han var 

omtyckt och fick flera förtroendemannaupp-
drag i Björkö-Arholma kommun. Redan när  
kommunen bildades 1917 ingick han i Häst-
uttagningsnämnden (en viktig syssla under 
det då rådanda första världskriget). I decem-
ber 1923 blev han utsedd till "tillsynsman för 
bettlare och lösdrifvare" och då var han redan 
förvaltare för flera av kommunens kassor. 
Han var även nämndeman, vilket ingav extra 
förtroende. 
 
Det dröjde inte länge förrän Dahlqvist erkän-
de att han under flera år hade förskingrat ur 
flera av Björkö-Arholmas kassor, totalt ca 22 
500 kr. Pengarna hade till större delen an-
vänts för driften av gården i Edsvik. 
 
Häradsrätten dömde Dahlqvist till tio måna-
ders straffarbete samt förklarade honom 
”ovärdig att i rikets tjänst vidare nyttjas”.  
Han gick i konkurs då gården såldes för att 
ersätta kommunen för det förskingrade be-
loppet. 
 

Nu finns hembygdsföreningen på  Facebook  


