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Pensionaten på Björkö:

Gott bord och sköna sängar - nära Ålandshav!
Av Jerker Persson

”Hej Lisbeth och Åke!
Här kommer en liten hälsning från vårt trevliga pensionat på Björkö i Roslagen. Det har
varit sol nästan hela veckan och vi har cyklat
till härliga bad i Ålands hav. Maten är god,
men sängarna är lite gropiga och knarriga.
Allan har fångat en gädda med kastspö. Vi
tar bussen hem i övermorgon, så då får jag
berätta mer när vi ses. Hälsningar från Kristina”

Det var så den välbärgade stockholmaren
ville ha det, kanske påverkad av den 1885
bildade Svenska Turistföreningen, vars
motto var: ”Känn ditt land!” Ett annat av den
tidens slagord var ”En sund själ i en sund
kropp”. Björköborna hade uppenbarligen
koll på den tidens trender.
Så här fortsatte det
Den 25 maj 1904 kan vi läsa denna annons i
Dagens Nyheter:
”Sommarvistelse vid Ålands Haf. Helinackordering kan erhållas på längre eller kortare
tid vid det natursköna Simpnäs på Björkö.
Pris 2:50 per dag. Närmare underrättelser
lämnas Rikst., Björkö växel, Elisabeth Lindgren, postadr. Simpnäs, Arholma.”

Den här vykortstexten skrevs i juli 1938 och
den är ett eko av alla andra hälsningar från
Björkös pensionat. Det handlar om sol, bad
(helst i Ålands hav) och mat. Det är precis
samma saker som vi idag skriver om från
våra resor till Kanarieöarna och Mallorca,
men nu handlar det om bad i pooler och i
världshaven.

Uthyrning hade förvandlats till helinackordering! Elisabeth Lindgren i Simpnäs hade
uppfattat ett nytt behov hos storstadsborna.
De ville ha lagad mat utan att själva stå vid
spisen och steka strömming! Därmed gjorde
pensionaten sitt intåg på Björkö, och de kom

Så här började det
”Sommarnöje. Å Björkö i Vätö socken finnes att hyra en naturskön lägenhet mellan två
hafsvikar, med landsväg förbi gården, telegraf- och ångbåtsstation i närheten samt
kringliggande löf- och barrskogsmarker. Lägenheten, kallad Öster-Edsvik, innehållande
5 rum och kök samt veranda i öfre våningen,
egdes före detta af riksdagsmannen Matts
Persson. Uppgörelse kan ske med gårdsegaren A. Sandberg.”
Den här annonsen finns i Dagens Nyheter
den 4 juni 1884. Den är ett tidigt exempel på
hur björköborna försökte tjäna lite extra på
stockholmsfamiljer som längtade efter frisk
och stärkande luft.
Några år senare vill Anna Eriksson i Marum
hyra ut ”en lägenhet med 2 rum och kök
jemte glasveranda” i sitt Fridhem. Snart var
det gott om erbjudanden från Björkö i Stockholms dagstidningar. Hela stugan, botteneller övervåningen, ett eller flera rum hyrdes
ut, nära havet, i vacker natur, i närheten av
ångbåtsbrygga och naturligtvis med möjlighet att bada.

Turistbroschyr från 1942. Här finns några av Björkös
pensionat med. Bilden är beskuren.
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att betyda mycket för ön under ett halvt sekel.

Under den här tiden förefaller det som om
det var mest ganska välbeställda människor
som gästade pensionaten. Det är gott om akaDet har funnits ett tjugotal sommarpensionat demiker, direktörer, disponenter och fabriköpå Björkö, några mycket små och andra med rer. Under 1938 och 1939 var greven och
ganska många gästrum, men alla med helgrevinnan Claës och Louise von Rosen gäspension. Samtliga presenteras mer eller
ter. 1938 fanns även grevinnan Hedvig Hamindre fylligt i detta nummer av Våra Öar.
milton med dotter som gäster i Hjalmar
Lindströms pensionat. I övrigt märks den
Arholmas berömda pensionat har vi inte hun- statslöse musikern Mikael Lednikov och ett
nit utforska, och de har redan fått en utmärkt ryskt legationsråd med fru och dotter. Några
dokumentation i Berit Eldviks ”När Arholma gäster kommer från Danmark och Finland.
blev sommargästernas och pensionatens
Sommaren 1940 gästades pensionatet av fil.
ö” (2008).
lic. René Malaise, upptäcktsresanden och
entomologen som senare skulle slå sig ner i
Pensionatens storhetstid på Björkö börjar i
Simpnäs och ge sitt namn åt en vackert belämitten av 1930-talet, då det finns ca femton
gen udde.
pensionat som har öppet under somrarna.
Några av dem slog igen under andra världsUnder andra hälften av 1940-talet förefaller
kriget då ransoneringarna ställde till med
det som om pensionaten blev allt mer tillproblem att hålla gästerna med mat. Sedan
gängliga för och omtyckta av ”vanligt folk”.
gick det snabbt utför på 1950-talet, vilket jag
”Till ett billigt pris”
återkommer till.
Jag har läst hundratals annonser under arbetet
Statslös musiker och ryskt legationsråd
med Björkös pensionat, och en vanlig formuMånga gästböcker från Björkös pensionat har lering är ”Till ett billigt pris”, vad det nu inpå ett eller annat sätt förkommit, men jag har nebar. Här är några av de exakta prisuppgifgått igenom tre intressanta ”liggare” från
ter jag har hittat.
Hjalmar Lindströms Pensionat (Edsviks
Pensionat) för åren 1938-1940. Från juni till Elisabeth Lindgren i Simpnäs är den första
augusti hade det pensionatet 212-274 gäster, som annonserar om helinackordering. Ande flesta från Stockholm med omnejd.
nonsen finns i Dagens Nyheter den 25 maj

Pensionatsgäster kommer och andra återvänder med Waxholm III vid Marums brygga.
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1904 och hon begär 2:50 kr per dag. 1915
hittar jag en annons från Wilsons pensionat i
Skeppsmyra; och de begär 3 kr per dag.
Dragsvikens pensionat vill ha 4 kr per dag,
enligt en annons 1928 och Oppgårdens pensionat i Mulnäs vill enligt en prislista från
1948 ha 10 kr för ett dubbelrum inklusive
frukost, lunch och middag.

anställda tre veckors lagstadgad semester.
Mer i plånboken och mer fritid, alltså. Den
22 april 1955 inträffade ett hårt slag mot
pensionaten. Då lyfte en Vickers Viking från
Bromma, som efter fyra mellanlandningar
landade på Mallorca den 23 april. Den första
riktiga charterresan, med både mat och logi,
hade tagit mark. Åren därpå gick det en allt
stridare ström av chartrat flyg från Bromma
till Kanarieöarna och Mallorca – med sol,
sandstränder och billig sprit.

När jag med hjälp av ett prisindex räknar om
dessa priser till dagens köpkraft, så visar det
sig vara just ”till ett billigt pris”. För motsvarande köpkraft kan vi i dag inte ta in på ens
Skärgårdspensionaten med dass, i bästa fall
ett mycket enkelt logi.
rinnande vatten på rummet och en flaska Renat i garderoben, förlorade sin dragningsDet var inte möjligt att helt försörja sig på ett kraft. I början av 1950-talet fanns en handfull
litet pensionat i skärgården, men två månapensionat kvar på Björkö. Kulla pensionat
ders slit med matlagning, städning och tvätt
höll ut längst och stängde efter sommaren
gav ändå ett bidrag till de övriga hushållsin- 1962.
komsterna. Det fina i kråksången var att öns
kvinnor fick jobb och en egen liten inkomst. Drygt 20 år senare startade familjen Ahrnborg vandrarhemmet och skärgårdspensionaI de flesta av Björkös pensionat var det en
tet Lyckhem. Först ut var Sverker och Lena,
kvinna som var ”föreståndare”, och hon styr- som arrenderade anläggningen 1983.
de och ställde med tonårsflickor från ön som
städade, dukade, diskade och annat som
2005 tog Henrik och Ulrika över, och tillhörde pensionatslivet till. Männen gjorde en sammans skapade familjen en mycket omdel grovjobb, t ex att spänna hästen för vag- tyckt träffpunkt både för öbor och turister.
nen och hämta gäster och en massa väskor
vid ångbåtsbryggorna.
2016 var det slut med härligheten, då Ahrnborgs sökte nya äventyr efter hårt arbete på
Så tog det slut
Björkö.
I slutet av 1940-talet hade Sverige en stark
ekonomi. Lönerna steg och 1951 fick alla

Sandvikens pensionat är det mest långlivade på Björkö. Det öppnades i slutet av 1920-talet och var igång till
1957, då det förvandlades till Gästhemmet Björkögården.
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Björkös Pensionat
Här följer en presentation av ett tjugotal
pensionat på Björkö. Det är Carl Olof Cederblad, Jerker Persson och Per Öhman som
arbetat med inventeringen, och det är många
– inte bara björköbor – som bidragit med
information av olika slag. Vi bugar och tackar för alla bidrag. Den främsta tryckta källan är Dagens Nyheters och till en del även
Svenska Dagbladets tidningsarkiv, där Jerker Persson har gått igenom hundratals
pensionatsannonser från Björkö.

”Kokerska, eller matkunnig flicka, städerska
o köksbiträde får plats å sommarpensionat.
Höga löner. Svar till Dragsvikens Pensionat,
Väddö-Backa.”
Den sista annonsen är införd den 2 augusti
1949.
Marianne Granat har skrivit en artikel om
Dragsvikens pensionat i detta nummer av
Våra Öar.

Edsviks pensionat
Riksdagsmannagården i Öster Edsvik hyrdes
ut som ”sommarnöje” redan 1884; annonsen
kan du läsa i inledningsartikeln. Det var först
i början av 1930-talet som familjen Lindström började driva ett pensionat där. Den
första annonsen i DN är införd 9 maj 1932
och sedan annonserar de veckovis under
somrarna. I juli 1933 har de mycket att erbjuda:
”Havsbandet. Edsviks pensionat, beläget på
en av Björkö-Arholmas storgårdar, erbjuder
helpension till billiga priser. Friskt och härligt skärgårdsliv vid Ålands hav. Sportfiske
på vidsträckta egna vatten. Motorbåtsfärder
och tennis avgiftsfritt. Reguljära båtturer.
Bilväg. Tel Norrtälje, Björkö 7. Hj. Lindström.”

Björkö pensionat
Det här pensionatet dyker upp med två annonser i Dagens Nyheter i juni 1948. Det byter snart namn till Mulnäs Pensionat och sedan till Oppgårdens Pensionat. Se detta
längre fram i presentationen.
Dragsvikens pensionat
Detta är ett av de större pensionaten på
Björkö och det annonserar i DN första
gången den 28 juli 1928: ”Å Dragsvikens
pensionat i Björkö norra skärgård bliva Rum
lediga nu. Pris 4 kr per dag. Vidare per Tel
Björkö 24.”
Det var viktigt med bra personal vid spisen.
Den 30 april 1945 låter det så här i DN:

Gäster på Dragsvikens pensionat 1928.
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Edsviks pensionat var troligen det största på
Björkö. Enligt en ”liggare” från slutet av
1930-talet hyrde man ut 8 rum i huvudbyggnaden, 3 rum i flygel 1, Vita och Röda rummet i flygel 2, flera rum i ”Verandan” samt 2
”Skogsrum”. När dessa rum var bokade
hyrde man in sig hos Amanda Karlsson i
Finnala, som arbetade på pensionatet, samt i
Finnala gård.

och höns för gästernas behov. Den 20 maj
1922 annonserar de i DN för första gången:
”Harnäsets Pensionat å det natursköna
Björkö. Gott och rikligt bord. Härliga bad.
Rodd- och motorbåt. Motorbåt hämtar vid
Sterbsnäs, Östersjö eller Marum. Tel Björkö
18.”
Under 1923 och 1924 annonserar de denna
text ungefär en gång i veckan under sommaren, och den 9 augusti 1924 publiceras den
för sista gången.

Pensionatet sköttes av Hjalmar och Anna
Lindströms dotter Blenda, gift Fritiofsson.
Valborg Jansson och Hilma Åhlund från
grannbyn Söderängen är två av de många
kvinnor som arbetade på Edsviks pensionat
genom åren.

I mitten på 1940-talet börjar de hyra ut enbart
ett eller flera rum för självhushåll.
Karlssons pensionat, Simpnäs
Det här pensionatet sköttes av Hilma Karlsson, gift med Karl Alfred Karlsson. Georg,
Joel och Gösta Karlsson var deras söner.
Pensionatets första annons i DN publicerades
den 30 juni 1931:
”Karlssons Pensionat, Simpnäs. Härlig
skogsluft, nära Ålandshav. Goda sandbad.
Gott bord. Rekommenderas av belåtna gäster. Högst 15 personer. Tel Björkö 17”

Pensionatets sista annons i DN är införd den
13 juni 1952. Därefter arrenderade en fru
Hellman byggnaden som hon hyrde ut till
gäster med självhushåll. Två systrar, vars
föräldrar hyrde rum av fru Hellman flera
somrar, berättar minnen längre fram i detta
nummer av Våra Öar.

Harnäsets pensionat
Amandus och Edit Bengtsson köpte en fastighet i Harnäset 1914, som de i början av
Uttrycket ”rekommenderas av belåtna gäster”
1920-talet byggde om för att driva pensionat. tyder på att pensionatet varit i drift åtEn källa berättar att de hade fyra kor, gris
minstone något år tidigare. Av en annons i

Edit och Amandus Bengtsson framför Harnäsets pensionat någon gång på 1920-talet. Gästerna tycks roa sig
på balkongen!
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maj 1932 tycks familjen Karlsson även ha
hyrt ut en stuga för självhushåll.

egendomligt eftersom det sköttes av fru Edla
Källström, gift med före detta skomakaren
Fritz Källström, allt enligt folkbokföringen.
Hennes första annons var införd i DN den 18
maj 1932 och lät så här:
”Fru Kjellströms Pensionat, öppet 15.6. God
inackordering invid Ålandshav. Rekommenderas. Väddöbacka 7 eller V. 61535, 4-7
e.m.”

Den sista annonsen i DN är införd den 11
augusti 1936.
Karlsviks pensionat
”Vid Karlsvik, Väddöbacka, erbjudes inackordering till moderata priser. Fru Anna Jansson, Rikstelefon, Väddöbacka 3.”

Detta är ett bra exempel på hur viktigt det var
för pensionaten att påpeka närheten till
Ålandshav, som tycks ha haft en särskild
lockelse på gästerna. I det här fallet är det
dock förskönad reklam; det är ju en bra bit
att gå från Backa till Ålandshav.

Den här annonsen finns i DN den 3 juli 1923,
och Anna Jansson fortsätter verksamheten
fram till våren 1930, då hon meddelar:
”Karlsviks pensionat, Väddöbacka, äro flyttat
till Stämmarsund, Blidö, och rekommenderas
till benägen hågkomst. Tel Blidö 51. Fru
Anna Jansson.”

I förra numret av Våra Öar skrev Maj-Britt
Svanfeldt en artikel om sina barndomsminHon lyckades tydligen sälja Karlsvik, för den nen i Väddöbacka under 1930-talet. Där
6 mars 1932 uppmanades vi av en ny ägare
finns ett trevligt avsnitt om Kjellströms pensatt ”Tillbringa Semestern vid Karlsviks Pen- ionat:
sionat. 20 min från Ålandshav. Telefon
”Det fanns ett pensionat i Backa, KjellVäddö Backa 3.”
ströms, vid Backa handelsbod, och gästerna
där promenerade till badet i Ålviken. Men
(Fru) Kjellströms Pensionat
alla träffades när det var dags att gå ner till
Det här pensionatet låg i det hus som är
kvällsbåten, dagens stora händelse. Då
närmaste granne med ICA Barometern i
klädde man upp sig lite extra, herrarna i vita
Backa. Pensionatets namn, som fanns med i
långbyxor och gärna med en scarf runt den
alla annonser genom åren, kan synas lite
öppna skjortkragen och damerna i sina blom-

Kjellströms pensionat som det såg ut på1930-talet
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miga sommarklänningar. På fredagskvällarna
var det särskilt mycket folk där nere vid bryggan: Kjellström som hade bil (sällsynt i
Backa) kom för att hämta sina pensionatsgäster, gubbar och halvstora pojkar tryckte
vid de röda magasinsväggarna, små barn kilade lyckligt omkring farligt nära bryggkanten, tidningspojken, som vi tyckte var så
snygg, stod vid relingen och ropade ut sina
alster och familjen Orinders motorbåt var på
väg in till bryggan och vi såg en skymt av det
stiliga paret när de hämtade gäster till veckoslutet.”

viks gård till stockholmsdirektören och fastighetsmäklaren Bernhard Sollén. Han arrenderade ut jordbruket och öppnade pensionat i
huvudbyggnaden (där Stefan och Ylva Haglund bor nu) samt i småstugor på gårdens
marker. En av arrendatorerna hette Hilding
Nilsson.

Den första annonsen i DN publicerades den
1 augusti 1944, vilket var ganska sent på semestersäsongen, men ”god och riklig mat”
var säkert lockande under krigets ransoneringstider:
”Lerviks Gård mottager ett fåtal sommargäsDen sista annonsen för Kjellströms pensionat ter. Egna badstränder med holmar, fiskevatär införd den 1 juli 1941.
ten och båt. God och riklig mat. Helpension
8-10 kr per dag inkl. allt. Begär upplysningar.
Kulla pensionat
Tel Väddöbacka 37.”
Kulla och Lyckhems pensionat är ett par av
de mest långlivade pensionaten på Björkö.
1945 utsåg utlänningskommissionen Lerviks
Kulla pensionat, som presenteras i en artikel Gårds pensionat till läger för baltiska flykpå annan plats i denna tidning, annonserade tingar, främst från Estland. De bodde i några
för första gången den 27 maj 1936:
barackliknande byggnader intill landsvägen,
som senare blev fritidshus.
”Kulla Pensionat, Björkö-Arholma, nära
Ålandshav, mottager gäster för längre eller
Den 8 augusti 1947 är den sista annonsen inkortare tid. God och billig inackordering.
förd i DN, men flera lerviksbor minns att det
Tillfälle till fiske, bad och dans. Paviljong.
fanns gäster på pensionatet även en bit in på
Vidare per telefon 211371, 2-5 em.”
1950-talet, möjligen stamgäster som redan
kände till pensionatet.
Den sista annonsen är införd 8 juni 1962:
Kulla Pensionat, Björkö i Roslagen. 2 dubLyckhems pensionat
belrum lediga i pingst. Tel 0176/91004.
I Svenska Turistföreningens bok ”Vilo- och
Kurorter samt Hotell i Sverige 1925” kan vi
Lerviks Gårds pensionat
läsa: ”Björkö i yttersta skärgården vid
Bonden Gunnar Andersson sålde 1944 LerÅlandshav mitt emot Arholma. Läkare i

Lerviks pensionat kring mitten av 1940-talet.
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Norrtälje, 2 timmars ångbåtsresa.” Efter den
betryggande ingressen presenteras ett pensionat från Björkö:

avslutades med en auktion i slutet av 1940talet. Sonja Mattsson och Iris Sköthagen bakade bullar och serverade kaffe. Det var för
övrigt deras dubbelbröllop – Iris gifte sig
med Alfred och Sonja gifte sig med Sune –
som var den sista stora festen på Lyckhem i
Lindevalls regi.

”Pensionat Lyckhem, 5 min. från Sterbsnäs
eller Östersjö bryggor, omgivet av skog. Öppet 1 juni – 31 augusti. 5 rum med 8 bäddar
inom pensionatet, dessutom i närliggande
gårdar. Helpension 5-6 kr per dag. 10 min till
badställe. Tillfälle till jakt och fiske. Bil, garage. Segelbåt. Motorbåt att hyra. Förfrågningar besvaras av J. A. Lindevall, postadress Arholma. Telefon Arholma 11.”

Omkring 1950 tog landstinget över Lyckhem, och Stockholms läns husmödrars semesterhemsförening började arrangera husmoderssemestrar med självhushåll i småstugor på gården.

Pensionatets första annons i DN är införd den
14 juli 1921 och texten påminner om den
ovan. Johan Lindevall slår alltid på lite stort i
sina annonstexter - men man kan ju undra
vad det är för jakt han erbjuder under sommaren. En annan finess med Lyckhems pensionat är att det från mitten av 1920-talet är
öppet till och med hela september, och några
år senare är det öppet även i maj.

Sedan gick det några decennier innan familjen Ahrnborg med liv och lust återstartade
vandrarhemmet och skärgårdspensionatet
Lyckhem. Först ut var Sverker och Lena,
som arrenderade anläggningen 1983. 2005
tog Henrik och Ulrika över, och tillsammans
skapade familjen en mycket omtyckt träffpunkt både för öbor och turister. 2016 var det
slut med härligheten, då Ahrnborgs sökte nya
äventyr efter hårt arbete på Björkö.

Den sista annonsen i DN är införd den 5 augusti 1947, och då är texten inte längre så
storslagen: ”Lyckhems Pens. Arholma. Ref.
S.T.F. Några rum lediga. Tel Arholma 11.”
Familjen Lindevalls tid som pensionatsägare

Marielunds pensionat, Östersjö
Pensionatet låg strax före Östersjö brygga.
Huset finns fortfarande kvar och ägs idag av
familjen von Zeipel. Pensionatet tycks ha

Delar av familjen Jansson framför Marielunds pensionat. (Fotot är trasigt i ovankanten).
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varit i verksamhet i fem år, enligt annonseringen i DN. Den första annonsen är införd
den 3 augusti 1934, men den fylligaste beskrivningen finns i en annons den 28 maj
1935:
”Marielunds Pensionat, Björkö-Arholma,
öppnas 1 juni. Rekommenderas. God mat,
goda bäddar, härliga havsbad. Billiga priser.
Båt- och fisketurer. 5 minuter från brygga.
Närmare 324974 eller Arholma 14.”
Den sista annonsen i DN är införd den 11
augusti 1939.
Flera äldre björköbor minns att det var ett
litet pensionat och att det sköttes av Greta
Jansson, som var ett av elva barn till Gustaf
och Hilda Jansson. Under andra världskriget
var Sjövärnskårens officerare inhyrda i Marielund.
Oppgårdens pensionat
Det här pensionatet har haft olika namn. I en
annons den 18 juni 1946 heter det Björkö
pensionat, lite senare samma sommar heter
det Mulnäs pensionat och den 15 juni 1947
heter det Oppgårdens pensionat. En av annonserna lyder så här:

men. Bad, stort fiskevatten. Roddbåtar. Badminton, krocket m.m. samt sällskapsrum till
gästernas trefnad.”
Oppgårdens pensionat presenteras i en separat artikel.
Sandvikens pensionat
I 1938 års utgåva av Svenska Turistföreningens bok ”Vilo- och kurorter i Sverige” kan vi
läsa följande under uppslagsordet Björkö:
”Sandviken. Innehavare H. Lindström. Pensionat på N. Björkö nära Väddö kanal, 200 m
V om Sandvikens brygga, nära skog. Öppet
juni-augusti. 7 rum med 11 bäddar inom, 8
rum med 16 bäddar utom pensionatet. Helpension 5-5:50 kr för ensamt, 4-4:50 för delat rum. Ölrättigheter. Tillfälle till dietistisk
och vegetarisk kost. Elektriskt ljus. Sällskapsrum med radio. Motorbåt, roddbåt. 200
m till badställe med sand- och grusbotten.
Tillfälle till fiske. Postadress Väddöbacka.
Tel Björkö 20.”

Henning Lindström och hans familj hade
startat pensionatsverksamhet i slutet av 1920talet, och det bidrog till att Sandviken fick en
egen ångbåtsbrygga. I början var det svårt att
angöra med de djupgående ångbåtarna, men
”Mulnäs Pensionat vackert beläget i Norra
då byggde man en stenbro ut till en liten ö
skärgården. Tel Björkö 100. God helpension. där det var djupare. Den blev öns samfälligRinnande vatten och elektriskt ljus på rumhet och gemensamma egendom. Flera wax-

Sandvikens pensionat som senare blev Björkögården.
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holmsbåtar anlöpte bryggan under 1930-talet, ”god och billig inackordering”, denna gång
t ex Södertörn, Waxholm III och Västan.
”nära Ålandshaf”. Även det driver hon i ett
par år enligt annonseringen. Det är osäkert
År 1957 såldes anläggningen till Upplands
var dessa två pensionat låg, troligen i det vita
Ansgariiförbund i Svenska Missionsförbun- hus som ligger på insidan av den skarpa kurdet. De byggde ut den för att kunna användas van i Samkarby.
även vintertid och den fick då namnet
Björkögården. Ansgariiförbundet fortsatte att Några år senare blir det lite mer storslaget.
driva pensionatsverksamheten och anställde Olga Johansson tar då över fastigheten SolMargit Eriksson som husmor. Den första an- backa, som hon bygger om och startar Solnonsen i deras regi publicerades i DN i sepgårdens Pensionat. Då kan man i läsa i en
tember 1961:
broschyr:
”Högt och soligt ligger Solgårdens Pensio”Njut av vacker roslagshöst i Gästhemmet
nat, berett att i tjugo väl möblerade rum motBjörkögården, Väddöbacka. Öppet året om.
taga de enskilda semesterfirande eller familFullt modernt. Gott bord! Trivsam miljö! Båt jer, som på det härliga Björkö söka vila och
och fiske! Humana priser. Kristlig regim.
rekreation. Stort präktigt sällskapsrum. BadUtmärkt utflyktsmål. Ring 0176 / 91055.”
stränder och badklippor finnas inom några
minuters promenad från pensionatet, och på
Solgårdens pensionat (med flera)
tjugu minuter når man Ålandshav. Sportfiske
Olga Johansson tycks ha varit något av entre- kan utövas och omgivningarna inbjuda till
prenör i pensionatsbranschen. I juli 1923 er- utflykter i skog och mark. Kommunikationer
bjuder hon ”god och billig helinackordering” från Stockholm: Ångfartygen Södertörn,
i Väddöbacka Pensionat, vilket hon driver i
Waxholm III och Västan från Strandvägen
ett par år. I juni 1932 är det dags för Johans- eller tåg till Norrtälje från Östra station vid
sons Pensionat, Väddöbacka, att erbjuda
Valhallavägen och vidare med omnibus.”
När Olga Johansson dör i april 1938 ligger
pensionatsverksamheten nere under några år.
1941 köper Elsa Rising fastigheten och fortsätter att driva Solgårdens pensionat fram till
mitten av 1950-talet. Den sista annonsen i
DN är införd den 20 juli 1956, men Elsa Rising fortsätter att hyra ut stugor för självhushåll några år in på 1960-talet.

Solgårdens pensionat. Damen med ljus klänning på
trappan är Olga Johansson.

Pensionat Strandbaden
Margaretha Lindblad berättar för Våra Öar
att hennes mamma Greta Hansson och mostern Hildegard Andersson drev Strandbaden
som sommarpensionat under åren 19321945. Det var öppet ca 15 juni – 15 augusti
varje sommar.
Ca 50 bäddar, samtliga i inhyrda rum hos
grannarna.
Huvudbyggnaden hade två våningar. I bottenvåningen fanns matsal, sällskapsrum och
kök. I ovanvåningen fanns sovrum för pensionatets personal.
Pensionatet låg ungefär mitt emot Salnö
skola och hade en fin sandstrand med roddbåtar vid Björköfjärden. Gästerna kunde även
promenera till Långviken vid Ålands hav, där
pensionatet hade flera roddbåtar.
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Strandbaden ståtade med en lyxig radiogrammofon och arrangerade då och då
dansaftnar i sällskapsrummet under krigsåren. Det blev mycket populärt i bygden, bl a
för att LV 3:s stiliga officerare ofta var där
som danskavaljerer.

lig semesterinackordering. Tel 31 60 85.”

Pensionatsverksamheten upphörde 1945,
främst för krånglet med ransoneringskort.
Pensionat Tureberg
Ett kortlivat pensionat som låg i Nybyn. Det
annonserade i DN under åren 1931-1933.
Den första annonsen var införd den 20 juni
1931:
”Pensionat Tureberg, Simpnäs, Björkö mottager gäster för längre eller kortare tid. Härlig
havsluft, fin badstrand. Tillfälle till ferieläsning (Realskola). Moderata priser. Tel
Björkö 17.”
Westermans pensionat
Även det här pensionatet låg i Nybyn, men
tydligen bara under år 1934. Då annonserar
man vid två tillfällen i juni:
”Westermans Pensionat, Simpnäs. God, bil-

Vikalunds pensionat
Det här pensionatet drevs i ganska liten omfattning under andra halvan av 1940-talet.
Det ägdes av Hilda Mathilda Hansén, och
hon annonserade första gången i DN 8 juni
1945:
”Vikalunds Pensionat, Simpnäs. Härliga salta
bad. God mat. Bra bäddar. Telefon Björkö
93.”
En granne minns att kokerskan hette Andersson och att en servitris hette Gustavsson.
Hon minns också att fint klädda damer tågade ner till Vikasjön för en roddtur, och att
de återvände när det signalerades mat med en
gonggong.
Fru Hansén dog 14 april 1948 och då såldes
fastigheten (Simpnäs 1:55), som ligger längs
vägen ner mot Vika, till Bengt Gösta Skoglund. Han tycks ha fortsatt med pensionatet
ytterligare ett år enligt en annons i DN den
30 juli 1949. Den har ungefär samma text
som ovan.

Wilsons pensionat i Skeppsmyra. Omkring 1910.
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Villa Frisco
Villa Frisco ligger på Holmängsudde strax
norr om Hemviken (Lervik). Det var fiskaren
och nybyggaren Karl Öhman (Per Öhmans
farfarsfar) som 1854 gav sin stuga detta fina
namn. Nästan åttio år senare försökte sig
Beda Sjöblom på att driva pensionat där,
dock bara ett år. Hon lät publicera sju annonser i DN sommaren 1933, den första 20 juni
1933:
”Södra Väddö, Helinackordering, delade rum
till låga priser, ogenerat, snyggt och trevligt,
härligt läge vid segelleden. Vidare under
postadress Fru Beda Sjöblom, Villa Frisco,
Väddöbacka eller tel Väddöbacka växel.”
Wilsons pensionat
Det här är det näst äldsta pensionatet på
Björkö, knappt tio år yngre än Östersjö pensionat. Det låg i Skeppsmyra och sköttes av
systrarna Edla Margreta (född 1877) och
Fanny Dorotea Willson (född 1882). De var
döttrar till sjömannen Olof (Mattsson) Willsson och hans hustru Johanna. Båda systrarna
har titeln ”restauatris” i folkräkningen.
De publicerade sin första annons i DN den
30 juni 1910: ”Wilsons Pensionat i Skeppsmyra, Arholma. Ortens billigaste. Närmare
upplysningar Riks Björkö 8.” (Det lät kanske
lite finare, lite mer internationellt, med bara
ett l i pensionatsnamnet?)
Pensionatet låg i ett hus som fortfarande
finns kvar ett stenkast bakom affären i
Skeppsmyra. Verksamheten upphörde omkring 1915; deras sista annons i DN är införd
i augusti det året.
Östersjö pensionat
Pensionatets första annons i DN (13 mars
1918) handlar märkligt nog om att det är till
salu:
”Östersjö Pensionat, beläget i Stockholms
norra skärgård, invid Ålands hav, 1½ mil
från Kapellskär, till salu. Areal 1 hektar 47 ar
40 kvm, på fri och egen grund. Pensionatet
har varit i verksamhet under 18 år och har
under denna tid under sommaren varit talrikt
besökt och torde derför få anses som en
mycket lönande affär. Naturskönaste läge.
Livliga kommunikationer. Närmare underrättelse om pris m.m. lämnas genom Rikstelefon Björkö nr 8, eller medelst brev till A. E.
Törnqvist, Arholma.

Albertina Lindström (1866-1958), blev änka
1900 efter styrmannen Wilhelm Lindström,
och hon startade då Östersjö pensionat för att
försörja sig och sina fyra barn. I folkräkningen 1910 har hon yrket ”pensionatinnehaverska”, och hon kom under lång tid att
driva Björkös första pensionat.
Tydligen vill hon sälja pensionatet 1918,
kanske på grund av de dåliga tiderna under
första världskriget. Det dök inte upp någon
köpare, så Albertina slet vidare med sitt
pensionat ända till 1945, då Erik och Eva
Lindström tog över och skötte Östersjö pensionat fram till 1956.
Anna-Lena Brömster i Sterbsnäs minns att
pensionatets gäster gick ner till Östersjö
brygga på söndagarna för att ta farväl av dem
som skulle resa tillbaka till Stockholm. När
båten skulle lägga ut från bryggan skanderade de kvarvarande gästerna:
”Stackars er som måste resa
Vi får stanna kvar och jäsa.”
En gäst från 1950-talet berättar minnen från
Östersjö pensionat längre fram i detta nummer av Våra Öar.
Övriga ”pensionat”
Det finns några annonser i Dagens Nyheter
om privat inackordering på Björkö, märkligt
nog är alla från Backa-området.
”Vid Ålandshav kan god och billig inackordering erhållas. Närmare fru Naëmi Peterson,
Riks Väddö-Backa växel eller Allm. S.
1679.” DN 25 augusti 1913 och flera liknande annonser under 1914.
”I Väddö södra skärgård, i naturskön trakt,
nära Ålands hav, erhålles god inackordering.
Riks Väddöbacka 5, mellan 9-11 fm, 5-7 em,
Annie Jansson, Adress Väddöbacka.” DN 30
maj 1921.
”Cirka 15 minuter från Ålands hav. Privat
inackordering. Litet vackert ställe vid sjö.
Vidare upplysningar Fröken Hilma Andersson, Salnö, Väddöbacka. Tel Väddöbacka
12.” Hon hade flera liknande annonser i DN
somrarna 1937 och 1938.
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Somrarna i Edsviks pensionat
Av Elisabet Strååt

Vår familj bestod av mamma Astrid, hemmafru och städerska, pappa Bengt, resemontör,
samt vi två döttrar, Elisabet och Birgitta. Vi
hade det ganska knapert men våra föräldrar
ville i alla fall att vi skulle få fina sommarlov
ute i skärgården. Vi hyrde rum eller små lägenheter på Östra Edsvik under många sommarlov från 1955 och fram till och med
1965. Fru Hellman hette damen som hyrde ut
och hon hyrde husen av gårdens ägare.
Det var många familjer med barn som hyrde
rum hos tant Hellman så vi hade alltid några
kamrater att leka med. Vi lekte bland annat
Röda och Vita rosen, kurragömma, indianer
och cowboys. Vi lekte också affär i backen
upp mot skogen, och vi låtsades att fetbladsörten, typ kärleksört, var fisk och fröna på
ängssyran var kaffe.
Östra Edsvik låg någon kilometer från Östersjön. Man fick promenera genom skogen för
att komma ner till sjön. Där fanns några ekor
som vi kunde låna för att ro ut till våra favoritklippor. Vi älskade det här stället och hade
en favoritlek som gick ut på att simma över
”Engelska kanalen”. Det låg en liten kobbe
alldeles nära som vi simmade till. Kan det ha
varit ett avstånd på 2-3 meter?
Det var alltid bara vår familj ute vid dessa
klippor, om man undantar den lilla skatunge
som gjorde oss sällskap en hel sommar. Den
blev mer och mer tam och modig. Den blev
en kär vän. En dag när vi tagit fram vår picknick snodde skatan pålägget när Elisabet gapade för att ta första tuggan på sin macka.
Sista dagen vi var på klippan den sommaren
följde skatungen med på båten en bit, som
om den visste att vi inte skulle komma tillbaka nästa dag.
Ibland gick vi ned till vattnet mycket tidigt
på morgnarna för att fiska. Vi gick förbi
ängar där älvorna dansade. Det enda vi var
rädda för var om vi skulle träffa på några
grävlingar. Det hade man ju hört talas om att
de kunde hugga en i benen och inte släppa

taget förrän de hörde att det knakade. Trixet
var att lägga äggskal eller knäckebröd i stövelskaften. Vi gjorde aldrig det, och vi blev
heller inte anfallna av grävlingar.
Vi köpte mjölk hos bonden på gården mitt
emot, som vi kallade Västra Edsvik, men
som vi nu förstått också heter Östra Edsvik.
(Bonden var arrendator och hette Berg. Red:s
anmärkning). Som stadsbarn var vi inte särskilt förtjusta i mjölken, vi tyckte att den
smakade kvalmigt på något sätt.
Att handla mat var ett stort projekt då vi inte
hade bil. Vi fick gå till affären i Simpnäs, ca
4 km, och sedan hjälpas åt att bära hem varorna. Ibland gick vi till Marum, där det
också fanns en affär. Då vandrade vi genom
skogen från Östra Edsvik och passerade en
kyrkogård. Det tyckte vi var lite kusligt!
Våra somrar på Öster Edsvik kändes oändliga och mestadels underbara och bekymmersfria. Vi kom dit direkt efter skolavslutningen och for inte tillbaka till Stockholm
förrän i slutet av augusti.
Elisabets skräckminnen
En dag på Östra Edsvik var jag ensam på
gården. Solen sken och jag tog fram en solstol. Jag tyckte inte att den blev tillräckligt
”liggande” för min smak. Så jag satte stödet
utanför hacken, och satte mig sedan. Stolen
for ihop som en råttfälla. Tyvärr råkade mitt
ena lillfinger hamna emellan. Då låg jag i
min ensamhet och lyckades inte vrida mig ur
på ett bra tag. Så småningom kom mamma
till undsättning och jag kom loss med ett tillplattat lillfinger som minne.
Ett år fanns en hundägare på Östra Edsvik,
och han hade fått för sig att bota min hundrädsla. Han tvingade mig att bära hans tax
nerför trapporna. Jag rusade med taxen i famnen nerför trapporna. Jag släppte besten och
hoppade upp i när-maste gunga med jycken
storskällande under mig. Jag blev inte botad.
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Minnen från Östersjö pensionat
Av Lennart Schweitz, Mariefred

Kring 1950 semestrade vi ett par veckor under några år på Östersjö pensionat. Resan dit
gick först med tåg från Motala till Stockholm
och sen med Storskär från Strömkajen. Båtresan tog cirka 5 timmar till Östersjö brygga.

Vi barn lekte i skogen och byggde hyddor.
De vuxna ”rullade klot” d v s de använde
bara krocketspelets klot och pinnar, vilka
placerades på 10 m avstånd och med en uppritad ring. Man skulle komma innanför ringen. Den som kom närmast fick 2 p och näst
närmast 1p. Först till 20 p vann och fick ta
hela potten som bestod av de 25-öringar som
envar satsat. Stämningen var hög.

Pensionatet var dels en huvudbyggnad med
kök och matsal och vad jag förstår lite bättre
rum medan vi bodde i det nästan lika stora
annexet, där det dock saknades el. Det löste
min far med en lång elkabel från huvudbygg- Någon kväll underhöll en av gästerna (Ture)
naden. En liten rumsbyggnad var uppförd på som var trollkarl. Ett nöje var att gå ner till
bryggan och möta ångbåten.
senare tid. För oss var det utedass som
gällde, lite ovant för oss stadsbarn.
Inte så långt (0,5-1 km) från pensionatet
Frukost, lunch och middag serverades. Givet- fanns det en lanthandel, dit vi ibland gick och
vis gående bord men vi barn behövde inte
köpte godis.
kampas med lång pensionatarmar utan försågs av våra föräldrar.
Stämningen var familjär och många var
stamgäster.
Badade gjorde vi från klippor och den lilla
vinkelbyggda bryggan. Minns aldrig att det
Ute i farleden mot Arholma passerade många
var mer än 17 grader i vattnet. Däremot sken fartyg och en kväll simmade ett par gäster ut
”alltid” solen. Vi försökte från bryggan få en till ett fartyg för att köpa sprit. Tror de blev
lurade. Det var visst vatten i flaskorna.
eller annan abborre på kroken.

Detta är Björkös äldsta pensionat, startat år 1900. Bilden är från ca 1910.
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Kulla pensionat
Av Anna Zetterström

Märta föddes 1903. Fadern var byggmästare
och byggde bl a i Skebo vid ”gräsätarhemmet”. Klass ett och två gick hon i Kulla
småskola 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 och det var ett
förfärligt liv.” Märta tog normalskolekompetens. ”Pappa läste mycket.”

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. I Annexet
fanns inte el, vatten eller korkmatta 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 jordkällare.”

Anställda
Fadern slutade som byggmästare på grund av En servitris, en städerska och en lilldräng,
hälsoskäl och föräldrarna öppnade pensionat Roine i Marum, 15 år, arbetade på pensionatet.
1932. Märta och en syster till henne hjälpte
föräldrarna med pensionatet.
”Det var inga svårigheter att få personal.
1953 skaffade jag en kock, Oskar Johansson.
1953 arrenderade Märta pensionatet av föräldrarna. Ett filmsällskap tog in två somrar i Han kunde spå i kort och lagade god mat.
rad på pensionatet för att spela in pensionats- Han var rolig. Kocken tyckte det var roligt
att arbeta på pensionatet. Han var igång natt
filmer. ”Jag tror att en av filmerna hette Vi
på Väddö. Rut Holm var med minns jag. Det och dag.”
blev pengar.”
Arbetsuppgifter och drift
För pengarna som Märta förtjänade rustades Gästerna kom med ångbåt och hämtades i
pensionatet upp. 1959 köpte hon pensionatet lövad skrinda av en bonde, som också körde
av föräldrarna. Pensionatet är en två-vånings gäster till andra pensionat. ”Till Lyckhem i
träbyggnad i gult med vita knutar. Den ligger Sterbsnäs, till Dragsvikens pensionat som

Kulla pensionat på 1950-talet
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ägdes av en moster till mig, och han körde till ”En gång hade jag en gäst som söp så förÖstersjö pensionat.”
skräckligt både dag och natt så han fick åka
fast. Frun grät.”
Klockan 9 serverades smör, ost, bröd, ägg,
Trivsel och lönsamhet
sill, gröt, mjölk och kaffe m.m. Klockan 12
var det lunch med smörgåsbord och klockan ”Jag började med att arbeta åt Sarabolaget,
men drömde om något eget. Ibland ångrar jag
17 middag med sill och varmrätt.
Maten köpte Märta från Häggströms grossist- att jag sålde. Ja inte pensionatet – utan att jag
sålde.”
firma, kött från slaktaren i Backa och fisk
från lokala fiskare. Varje morgon levererades
”Det gick bra ihop. Jag förtjänade så mycket
15 kilo strömming och Märta gick upp vid
att jag kunde resa. Min hobby är att resa och
femtiden varje morgon och rensade.
att läsa böcker.”
”Strömmingen var nödvändig för alla sillinläggningarna.”
Redaktörens kommentarer
”Grönsakerna fick jag från Norrtälje. Det
Märtas föräldrar hette Karl och Alma Ekkund vara marigt med det. Halva och hela
grisar hade jag i källaren och i isstacken. De ström. Han var byggmästare och byggde bl a
tingshuset i Häverödal och Skenninge skola.
fick jag från en grossist i Norrtälje.”
Hans verksamhet gick senare i konkurs.
”I början skickade jag tvätten till en tvättinrättning som tvättade, manglade och skickade I artikeln nämns ”gräsätarhemmet” i Skebo.
tillbaka. Tvätten var inte så hårt smutsad och Det avser troligen Skebo herrgård, som tidiefter ett tag upptäckta jag att tvätten inte blev gare har haft en restaurangverksamhet inriktad på vegetarisk kost.
tvättad utan bara manglad och tillbakasänd.
Då bykte jag tvätten själv i gryta. En del
Filmen ”Vi på Väddö” spelades till stor del in
skickade jag till Vallentuna.”
”På kvällarna skulle gästerna ha service med i Bylehamn sommaren 1958 med Arthur
Spjuth som regissör. Rut Holm hade rollen
läsk och mackor. Dagen började vid fyrasom Agda Mattsson. Filmteamet var inbokat
femtiden på morgonen och slutade vid midäven på Edsviks pensionat. Den andra filmen
natt.”
som nämns i artikeln har vi inte lyckats spåra.
Någon som vet?
Gäster
”En av gästerna var Cello. Han ringde strax
Lilldrängen Roine från Marum heter Roine
före midsommar och skulle boka in sig. Jag
Jansson, en välkänd björköbo som fortfasa att det tyvärr var fullt. Jag kommer ändå,
rande bor i Marum.
sa han. Han kom och det gick att ordna
plats.”
Bonden som hämtade gäster i lövad skrinda
”Ett par av gästerna blev förälskade och gifte var tonåringen Helge Jansson från Kulla
gård, även han en mycket välkänd björköbo.
sig i kyrkan här en sommar. De hyr numer i
Kulla gård levererade dagligen mjölk till
Simpnäs. Här var dom förälskade till höger
Märta Lindbergs pensionat.
och vänster!”
” I matsalen satt ett anslag på väggen:
`Spritdrycker får ej förtäras inom lokalen`.
Landsfiskalen sa åt mig att jag kunde ta ner
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 trettioårsåldern.”

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 kåsören Olle Carle (1909-1998), som skrev kåserier i bl a Expressen. Han gav ut närmare 30
kåserisamlingar. I artikeln nämns nobelpristagare i gästlistan samt att en von Euler ville ha
snaps till sillen. Vi gissar då på Ulf von Euler, som 1970 fick nobelpriset i medicin.
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Minnen från Dragsvikens pensionat
Av Marianne Granat

”Sommarsäsongen börjar redan på våren med
att alla rum skulle städas”, berättar Solveig
Johansson i Nybyn. Hon arbetade en sommar
i mitten på 1940-talet i Dragsvikens pensionat som låg i backen ovanför Björkö-Arholma
kyrka. Ibland måste städandet avbrytas för
fiskafänge. Det var när abborrarna kom i
stora stim genom kanalen in till Vikasjön för
att leka. Abborrarna stod packade i kanalen.
Solveig kunde plocka upp dem med bara
händerna, trots de vassa fenorna, och kasta
upp fiskarna på land. Sen var det till att
springa runt och leta reda på abborrarna, som
hamnat lite kors och tvärs, minns hon.
Konsten att mjölka kor
Pensionatet var självförsörjande med mjölk
tack vare två kor som gick och betade på
östra sidan viken. De, kossorna, var noga
med att mjölkningstiderna hölls oberoende
av om det var vardag eller helgdag. Midsommaraftonen, som firats med dans på Björkvallen, orsakade sen ankomst för Solveig
morgonen därpå. Korna var arga och spar-

kade omkull mjölkspannen! Också en händelse som finns kvar i Solveigs minne.
En annan bild från ladugårdsbacken där
kycklingar, som inhandlats tidigt på våren,
mot slutet av sommaren vuxit till sig och var
slaktfärdiga. När de nackats skulle de plockas och svedjas över rödsprit, skinnet skulle
vara kvar, där satt det mesta av smaken, men
”oj vad det luktade illa”, säger Solveig och
ryser än idag.
Krocket och kräftor
Till pensionatsgästernas nöjen hörde att ro ut
med de tre roddbåtar som låg vid stranden.
På kvällarna roade man sig ofta med krocketspel på gräsmattan. Damerna var ofta klädda
i kappa och hatt.
I augusti var det naturligtvis kräftkalas. I
största grytan kokades kräftorna, fiskade i
vattnen runtomkring. Lyktorna hängdes upp i
träden, gästerna försågs med färgglada
haklappar och pappershattar. Celebra gäster,

Agnes Gustavsson (till höger) samtalar med en gäst i pensionatets trädgård.
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som operasångerskan Gurli Lemon-Bernhard
och violinisten Gösta Finnström vid Stockholms symfoniorkester bidrog till den glada
stämningen.

på östra sidan av Dragsviken, tillkom.
Gästerna hämtades ståndsmässigt, efter 5 ½
timmes båtresa från Stockholm, med bil vid
ångbåtsbryggan i Marum eller Simpnäs.

Handlingskraftig kvinna
Maten tillagades i det gamla köket i husdelen
av den ursprungliga roslagslänga som byggts
på 1870-talet till min mormors mor Carolina
Carlsdotter, när hon gifte sig med skepparen
Mattias Bergström.

Från pensionat till konditori
Verksamheten blomstrade till i början av
1950-talet. Då blev det allt svårare att få tag
på personal. Verksamheten övergick till uthyrning för självhushåll och jordgubbsodling.

Yngsta dottern Agnes, gift med Gottfrid
Gustavsson, löste ut sina syskon efter moderns död 1922. Hon lät bygga ett nytt, större
boningshus, med hjälp av svågern Kalle Ekström i Kulla, gift med Agnes syster Alma.

Den driftiga Agnes satte upp en stor skylt,
”Konditori”, vid vägen. Bakade bullar, köpte
kakor i bageriet, som fanns på vägen till
Marum, kokade kaffe och lockade in mängder av besökare.

Agnes köpte in grannhusen i Dragsviken,
bl a Malmens hus och Moster Lovisas lilla
stuga. En del av av ursprungshuset blev kvar
med matsal i vinkel och serveringslucka mellan kök och matsal. Agnes startade pensionat
Dragsviken. Allt fler hus och mer mark, även

Jag hade jobb som servitris mot fritt vivre
och härliga somrar, som för evigt bundit mig
till platsen.
I mitten av 1950-talet upphörde även konditoriverksamheten.

Midsommardans på Dragsvikens pensionat 1928.
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Oppgårdens pensionat i Mulnäs
Av Jerker Persson

Ethel Evereén, som skulle bli pensionatsvärdinna på Björkö, förlorade tidigt sin mamma
och bodde ihop med sin pappa Anders Petter
Everen Pettersson. Han föddes 1884 i Mulnäs och kom att leva ett äventyrligt liv. Han
blev med tiden sjökapten och lät sitt ovanliga mellannamn bli det elegantare efternamnet Evereén. Han satt i franskt fängelse under första världskriget och han blev hotellägare i Klara på 1920-talet. 1930 fick han
brev från nazistpotentaten Herman Göring,
och 1944 fängslades han för bl a koppleri.
Han dog på Långholmen samma år. Hans liv
är värt en egen berättelse, men här ska det
handla om hur hans dotter startade ett pensionat i sin fars hemby.

i december 1945, som då ägdes av dödsboet
till en tidigare ägare. Hon hade redan på
sommaren annonserat efter gäster till Björkö
pensionat, sommaren därpå till Mulnäs pensionat, innan hon bestämmer sig för namnet
Oppgårdens pensionat.

Åter till Björkö
Anders Petter blev ensamstående med sin
tioåriga dotter Ethel 1927. Hon bodde med
pappan på hotellet i Klara, tog senare studentexamen som privatist och gjorde långa
resor i Europa. När Anders Petter dog 1944
blev hon tydligen intresserad av hans födelsebygd. På hösten 1944 gifte hon sig i
Björkö-Arholma kyrka med musikern Sven
Nyström. De flyttar till Oppgården i Mulnäs

Kl 0830 serverades frukost (gröt, mjölk,
smör, bröd, kaffe), klockan 1200 var det
dags för lunch (smörgåsbord och varmrätt,
kaffe) och klockan 1700 var det middag
(smör, bröd, sill, 2 rätter, kaffe). För matgäster kostade lunchen 2:50, middagen 3:50,
pilsner 0:50, Loranga och Pommac 0:45.

Ethel Evereén Nyström ägde Oppgårdens pensionat.

10 kr per person
I juni 1949 kommer Statens Priskontrollnämnd på besök för en ”allmän undersökning”, och i deras rapport finns mycket fakta
om pensionatet. Det hade 12 gästrum, varav
2 enkelrum. Vi får även veta att ”fru Nyström har 4 anställda och arbetar själv”.
1948 kostade dubbelrummen 10 kr per person.

Svensk husmanskost
På tal om mat så fick Ethel Nyström en
prydligt präntad lista av den gode vännen
Calle; han ger förslag på 30 smörgåsassietter
och 30 varmrätter. Den riktigt doftar av klassisk svensk husmanskost: Fem varianter av
strömming, sill i alla former, 11 varmrätter
med fisk (bl a stekt sjötunga Grenoble) och
naturligtvis kalvstek med gurka, kalops med
rödbetor, stekt fläsk med bruna bönor samt
pannbiff med lök. Calle föreslog även rökt
hästkött som smörgåsassiett, vilket inte är
någon gastronomisk höjdare i dag.
Många levererade till pensionatet
De efterlämnade räkenskaperna ger en bild
av vad ett pensionat kunde betyda för
björköbygden, inte bara genom att ge sysselsättning åt många av öns kvinnor. I samband
med att Ethel Nyström drog igång sitt pensionat ägnade Gösta Karlsson i Simpnäs 115
timmar à 1:25 åt att reparera fönster med
glas och gångjärn från Björkö Handelsförening (Konsum i Simpnäs). Edvin Eriksson,
som bodde lite här och var på Björkö, äg
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nade 107 timmar à 1:50 åt arbete med brunnen och kloakledningen. H. F. Holm Speceri
& Diverseaffär i Marum levererade eternit,
spik, cement och mursten m.m. för 271:61.
Slaktare Sundholm i Väddöbacka körde köttvaror i stora mängder till Mulnäs, t ex 76 kg
skinka, fläsk, oxstek och falukorv i juli månad 1947 för 315 kr. Det finns även en anonym och enkelt handskriven lapp med denna
text: ”Räkning å vedsågning å huggning. 5
dagar å 18 kr. Summa 90 kr.”
En kassabok från 1947 visar att verksamheten gick riktigt bra. I juni ger rumsuthyrning
och servering inkomster på 1005 kr och utgifter på 285 kr, i juli var inkomsterna 5185
kr och utgifterna 1676 kr och i augusti var
inkomsterna 876 kr och utgifterna 484 kr.
Sommaren 1947 gav alltså enligt kassaboken
ett slags överskott på drygt 4600 kr.
I slutet av 1940-talet börjar intresset för livet
på pensionat att svalna, och ägarna sliter hårt
för allt mindre inkomster. Den 19 juli 1950
annonserar Ethel Evereén Nyström efter gäster för sista gången:

Pensionaten skapade allehanda sysselsättning på
Björkö — och välkomna extrainkomster. Man behövde inte ens tala om vem som gjort jobbet!

”I vacker Roslagsnatur. Oppgårdens pensionat på Björkö. Rinnande vatten på rummen,
elljus, bad, roddbåtar. Tel Björkö 100.”

En ensam gäst och ett slokande badmintonnät på ”baksidan” av pensionat Oppgården.
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Per har ordet!
Konstruktör: Per Svenonius
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Rätt lösning för korsordet i
Våra Öar nr 19:

58

67

77

81

91

37

89

97

A7

Vi gratulerar vinnarna:

Årets priser:

Ingrid o Gunnar Pellkvist

Första rätta lösningen ger ett presentkort på 500 kr i ICABarometern

Gunnar Sterner
Lars Oreland

De två följande rätta lösningarna
ger varsitt presentkort på 250 kr i
De vann presentkort att handla för ICA-Barometern
i ICA-Barometern.
Skicka din lösning senast den 20
Grattis!
juni till
Våra Öar
Öster Edsvik 4
764 92 Väddö
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Vågräta(v) och lodräta(l) ord i sammanslagen
nummerordning.
12
v(3) betyder att i ruta 12 börjar ett
vågrätt ord på tre bokstäver,
45
l(6) betyder att i ruta 45 börjar ett lodrätt ord på sex bokstäver.
Vågräta ord före lodräta; korta ord före långa.
11
11
11
11
11
12
13
14
14
15
16
16
17
18
18
19
1X
1X
21
24
27
31
32
33
33
36
37
41
41
42
44

v(3)
v(7)
v(10)
l(4)

Numera ofta utbytt mot påse.
Biter sig fast i metall, glas och plast.
Finns säkert i sinnevärlden.
Måste förstås gänget när en kompis går
och gifter sig.
l(10) Ingenting är oprövat! Exempelvis finns
det en elektrisk ugn som bara har över
värme.
l(8) Sägs höra hemma i det politiska makt
spelet. Också i våra TV-såpor, förstås.
l(3) Husgud i Rom, apa i Indonesien.
v(4) Sällan ensam på skrivbordet.
l(3) FN:s inflytelserika fackliga organ för
internationella arbetsmarknadsfrågor.
l(4) Ofta beundrad samisk ryggsäck.
l(2) Bidar på glasberget i Sverige; och i
Norge.
l(7) Fjers säger dansken på sitt hemspråk,
men vad säger greken?
l(6) Ger ofta utslag som rodnar.
v(3) Saknade bohemen som vännerna kallade ”Ettöringen”?
l(6) Ofta en makthavares undfallande utfästelse efter kritik mot bestämmelser.
l(3) Blev olyckligtvis (?) älgkon som simmade över till tjuren på andra sidan
viken!
l(2) Räcker till en gedigen köksträdgård för
familjebruk.
l(3) Kan stå för släkte.
v(6) Likartad.
v((4) Kan förstås betyda tältsäng och utedass.
v(4) Ett engagerat uttryck för stora förväntningar.
v(1) På den gamla tiden en ”hela”.
v(3) För många detsamma som övertygelse.
v(4) Går ofta män i ring.
l(3) Stå på tå.
l(3) Tilltalar italiensk präst.
v(4) Går till godis i många länder.
v(3) En Behn som inte längre ses i Oslos
finrum.
v(10) En värdig representant för svensk utrikesförvaltning.
v(4) Fotskrapa.
l(3) Gjorde Sally Bauer över Engelska kanalen?

45
47
49
4X
51
54
55
57
58
61
61

62
62
63
64
66
67
71
77
77
78
7X
81
84
86
89
91
93
95
97
A1
A7
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v(3)
v(3)
l(4)
l(4)
v(3)
v(5)

Stammar från Öland.
En tydlig harkling i skogsbrynet.
Upprepas i magikerns trollformel.
Den respekteras som enskild vrå.
Anrik teater med stumma aktörer.
Ett helgon man stöter på i medelhavsländerna; oskyldig och ren som ett
lamm.
l(6) Kan vara många våningar högt, inte
bara ovan jord.
v(4) Välkänd grannstad och förort till
Helsinki.
l(6) Känd för exklusiva men ömtåliga
franska pjäser.
v(3) Stod förr ofta på spisen!!
l(5) Rekord är alltid stort! Här en Alfred
rånmördare, som har förblivit kändis i
hävderna som den ende svensk som
avrättats i giljotin.
v(5) ”Tiggt” eller ”roffat” tycker SAOL.
l(4)) Fager mö av jättesläkt, tråddes och
vanns av Frej.
l(4) Gör man den man älskar, enligt ett åldrat svenskt ordspråk!!
l(3) Här tar Göta kanal slut!
l(4) Londongalleri som drar massvis med
turister.
v(4) Förbrukningsvara för 58 lod.
v(6) Kan exempelvis o och in.
v(4) En i baletten skall dö med behag.
l(4) Står ofta på stenklack i fågelboken!
l(4) Förstavelse som klassar ned ört eller
träd.
l(4) Sagofylld islänning, kompis med Gunnar på Lidarände.
v(10) Konsten att tända gnistor i teaterpjäsen.
l(3) Far till en viss pappas dotterdotter.
v(3) Lyckträff.
l(3) Kanske knot från familjens minsta.
v(2) Viktigt inslag i rätten.
v(4) Räknas som övermått.
v(4) Skall i bästa fall dallra.
v(4) Har svingat klubban i drygt 20 år!
v(8) Skall förstås alla transport- och arbetsfordon som tillfälligt inte är i bruk.
v(4) Söker folk på flykt.

Vårt Björkö vår framtid!
Av Denise Toresson

Det som främst slog mig under mina första
års återkommande besök på Björkö-Arholma
var den vackra naturen och närheten till havet. Några år senare flyttade jag och min man
från Stockholm, och vi har varit Björköbor i
14 år. Under denna tid har vi bildat familj
och har idag två barn som går på BjörköArholma skola och förskola.
Vi har varit multiverksamma och har haft
flera ekonomiska ben att stå på. Alltifrån
bönder, catering till Rot & Rut. Livet på landet är alla gånger inte det enklaste och man
måste nog vara lite galen om man flyttar ut
till en plats där det inte finns någon konkret
arbetsplats. Att flytta till en ny ort på landsbygden är inte alltid lätt av många orsaker,
men vi har år inte ångrat valet en sekund.

bygd skulle ha mindre att erbjuda såsom
skola, affär, företagare med mera. Denna utveckling skulle påverka alla som är boende
här oavsett utsträckning.
Hur vill vi då att det ska se ut på BjörköArholma om 10- 20 år? Och vad krävs för att
nå dit? För att kunna påbörja arbetet för en
hållbar utveckling så är jag övertygad om att
alla som bor här måste förstå allvaret och bidra till utvecklingen, annars kommer vi inte
lyckas.

Det är nu tillsatt en utvecklingsgrupp på
Björkö-Arholma som ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling både ekonomiskt
och socialt. Vi har precis påbörjat arbetet så
jag vill uppmana alla läsare att förstå vikten
av arbetet för bygdens överlevnad. Om vi
inte tillsammans hjälps åt kommer inget att
Men jag började tappa hoppet för ca ett år
förändras och vår älskade bygd kommer att
sedan då jag fick höra att vår skola återigen
låg på listan för nedläggning. Detta fick mig bli ett tomt eko där markerna växer igen och
att fundera på min familjs framtid. Det skulle där servicen försvinner. Inget midsommarfirande eller loppisar som arrangeras av fastbli svårt för oss som familj att bo och verka
här om skolan försvann och det tog inte lång boende och andra engagerade, inga caféer
tid förrän jag och min man bestämde oss för eller restauranger att åka till och samspelet
mellan fastboende och fritidsboende som är
att ta strid för skolan. Snart insåg vi att alla
grunden till en fungerande ö kommer så sakde andra skolorna som också stod på listan
teligen försvinna.
var bra skolor och som har lika stor rätt att
finnas kvar som vår. Sagt och gjort så började arbetet för att få till stånd en folkomröst- Utvecklingsgruppen kommer under det kommande året att återkomma till er medlemmar
ning om landsbygdsskolorna och ett landsi Björkö-Arholma Hembygdsförening. Vi
bygdsprogram som omfattar hela Norrtälje
kommun. Gensvaret under arbetets gång har kommer att ställa frågor till er om vad ni
tycker är viktigt för att kunna utveckla våra
varit enormt och 99 % av de människor vi
samtalade med stöttade oss i arbetet, oavsett öar till en trivsam plats. Vi kommer bjuda in
till att delta i arbetet och vi kommer även att
om man var permanentboende eller ej.
samarbeta med andra bygder som befinner
Man kan i olika medier och rapporter läsa om sig i en liknande situation. Precis som vi som
enskilda människor eller byar behöver finna
hur utarmningen av landsbygden runt om i
Sverige har varit ett faktum under en lång tid gemensamma lösningar söker vi nu även diavilket inte på riktigt har slagit mig förrän den log med andra bygder i vår kommun. Om vi
kom till vår egen bygd. Vad skulle det inne- alla tillsammans från grunden hjälps åt så
kommer vi att lyckas.
bära för alla som bor här oavsett om det är
som fritidsboende eller permanent.
Och det vi alla har gemensamt är just vår
Vi kan inte med säkerhet säga hur det skulle kärlek till vår bygd, vårt Björkö-Arholma,
vår framtid!
se ut om det inte fanns några fastboende
kvar, men vi kan utan tvekan säga att vår
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