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Av Carl Olof Cederblad 
 
Jan Garnet skriver i sin bok Ut ur mörkret: 
”Det första elektriska i ett hem blev alltid en 
glödlampa. Den tändes hos de flesta på 1910-
talet eller 1920-talet. Allt annat elektriskt i 
hemmen kom efter glödlampan. Strykjärn 
blev ofta hemmens första elektriska apparat. 
Den följdes av elektriska kokplattor, brödros-
tar och på 1930-talet radioapparater. Fram till 
någon gång mellan 1940 och 1960 var kyl-
skåp, elektriska spisar, dammsugare och 
tvättmaskiner fortfarande något exklusivt i 
många hem.”  
 
Carl Johan Wallnerström har beskrivit hur 
elektriciteten kom till landsbygden i Sverige. 
Han avslutar sin beskrivning med: ” Elmo-
torn gjorde det möjligt till rinnande vatten 
och i och med det också vattenburen värme 
samt vattentoalett. Detta sparade mycket tid 
och de hygieniska villkoren förbättrades. Nya 
elektriska apparater som radion gjorde det 
möjligt att lättare ta del av samhällsinformat-
ion. En del nya arbetsområden skapades sam-
tidigt som maskiner tog över många gamla.  

 
 
Många arbeten blev mindre tunga, men sam- 
tidigt ökade kraven på människors kunskap. 
Vi fick mer fritid som vi kunde döda med de 
nya elektriska apparaterna. Dessutom var nu 
vår dygnsrytm inte längre lika bunden till 
dygnets ljusa timmar.  Elektrifieringen bi-
drog till stor del av skapandet av den moder-
na människan på både gott och ont.”   
 
Landsbygden fick elektricitet mycket senare 
än städerna. Björkö-Arholma så sent som 
1937.  År 1936 tog sex ortsbor initiativ till att 
bilda ett bolag, Björkö-Arholma Elektriska 
AB. Ett förslag om hur en elektrifiering 
skulle gå till utarbetades av Folke Holm, 
handlare i Marum, Eliord Erikson, företagare 
med en kvarn och en såg i Karlsvik, Backa, 
E. Elmertz, ägare till Mulnäs gård, K. A. L. 
Eriksén, lots i Simpnäs, A. Lindewall, ägare 
till ett pensionat i Skeppsmyra och Henrik 
Sjöblom, ägare av Arholma affär. Gruppen 
förberedde bildandet och gick runt och vär-
vade abonnenter. I styrelseberättelsen för 
1937 framgår att i den första styrelsen ingick 
de ovanstående, så när som att A. Lindewall 
ersattes av agronom  Ernst Nilson från 
Marum. 
 
 I en liten broschyr från styrelsen i september 
1937 får man svar på frågor om fördelarna 
med elektricitet: 
 
 ”Vad får man elektriskt för fem öre?” 
För fem öre håller Ni en 25 watts lampa brin-
nande i ca 20 timmar. Riklig belysning gör 
hemmet trivsamt och sparar ögonen. 
 
För fem öre kan en tre rörs radioapparat vara 
påkopplad i cirka 15 timmar. Inga batterier, 
bekvämt, bra, billigt och Ni har ett bättre ljud 
i Eder radio. 
 
För fem öre stryker ni med det elektriska jär-
net i över en timme. Tänk vad Ni hinner med 
under tiden. Järnet blir aldrig sotigt och den 
jämna värmen minskar risken för att kläderna 
svedas. 
 
För fem öre kokar den elektriska kaffekoka-

Så fick Björkö-Arholma elektricitet 

Så här pampigt ser bolagets aktiebrev ut. 
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ren ca 25 koppar kaffe. Ställ bordet och kaf-
fekokaren i närheten av kontakten och ni ko-
kar Edert kaffe utan besvär medan Ni under-
håller edra gäster. 
 
”Några siffror för jordbruket.” 
För en krona sågar Ni med elektrisk drift 
cirka 7 kbm. ved. Överlämna det tyngsta ar-
betet till maskinerna. 
 
För en krona tröskar Ni cirka 1.200 kg råg, 
ingen tidsspillan med motorskötsel o. dyl. 
 
För en krona gröpar Ni cirka 700 kg. av den 
tröskade spannmålen. 
 
För en krona finmal Ni cirka 300 kg. säd. 
 
För den jordbrukare, som vill följa med sin 
tid, är detta siffror som tala för sig själva. 
 
Enligt styrelseberättelsen 1937 var alla förbe-
redelser gjorda. Aktiekapitalet var fulltecknat 
- 25 000 kr. Varje aktie kostade 100 kr.  
Nödvändiga banklån hade beviljats för att 

klara det första nätet. Upphandlingen av en 
entreprenör för anläggningen var också klar. 
Det blev Roslagens Elektriska Bolag.  
 
Utstakningen av nätet började den 22 april 
och gjordes av styrelsen tillsammans med en 
konsult. Den 3 maj 1937 startade det egent-
liga arbetet med byggandet av ett elnät. Utö-
ver Björkö-Arholma och Södra Väddö be-
slöts att inkludera Barnens Ö. Det planerade 
nätet stod klart i slutet av september och in-
vigdes 2 oktober.  
 
Strömmen för hela nätet kom från Älvkar-
leby och drogs i en undervattenskabel från 
Vätö till Marum. Därifrån byggdes nätet - 
söderut till Skeppsmyra och Östersjö, vari-
från en undervattenskabel drogs till Arholma, 
österut till Simpnäs och norrut mot Väddö-
Backa med avstickare till Utanå , Sandviken, 
Bylehamn och Karlsvik. Vidare från Väddö-
Backa till Barnens Ö och LVSS (skjutfältet), 
som blev linjens slutpunkt i norr. 
 
 

Transformatorstationen vid kvarnen i Marum byggdes år 1937, men är moderniserad sedan dess. 
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 Nätet var omfattande. Högspänningsnätets 
längd blev ca 18 km och lågspänningsnätet ca 
30 km. Antalet stolpar var över 1000 stycken. 
Mer än 21 000 kg koppartråd, med en sam-
manlagd längd av omkring 9 mil, behövdes. 
Utöver detta ett stort antal transformator-
stationer för att få ner spänningen till 220 och 
380 volt. 
 
Björköbor  minns hur det startade 
Sonja Mattson i Skeppsmyra hade sitt barn-
domshem i Simpnäs. Hon var 13 år när hen-
nes familj fick elektricitet 1939. Vad hon 
minns var att familjen fick en lampa i varje 
rum i huset och att när det åskade kunde det 
slå ut långa gnistor från små kulor i takets 
ledningar. Hennes mamma sa den första julen 
med elektricitet att nu skall vi lysa upp hela 
huset med alla lampor - inga stearinljus!   
 
Axel Östergren i Utanå minns att det blev ett 
tre dagars elavbrott. Orsaken var att korna 
som betade på ängen hade gnidet sig mot de 
nya ledningsstolparna. Korna hade puffat på 
en stång (avskiljare) på stolpen upp till elled-
ningen. Om man drog i avskiljaren stängdes 
strömmen av. 
 
Alf Justrell i Rumshamn berät-
tar att de fick ström så sent 
som1950. Hans familj fick en 
jordad ledning till en kokplatta 
och då kunde primusköket stäl-
las undan. Pappan ville ha ytter-
ligare en jordad ledning för att 
kunna skaffa kylskåp. Hela fa-
miljen tyckte att deras gamla 
jordkällare dög, men pappan 
insisterade och fick igenom sin 
önskan. 
 
John Lundgren i Simpnäs var 
med från början i byggandet av 
nätet. Hans brorson Torsten 
Lundgren fick lära sig yrket av 
sin farbror och blev anställd 
1958. Torstens lillebror Agne 
Lundgren anställdes från 1964. 
Bröderna Lundgren jobbade i 
Björkö-Arholma Elektriska AB 
fram till 1980, då bolaget köp-
tes av Vattenfall. De fick däref-
ter anställning i det nya bolaget 

och båda blev kvar till sin pensionering.  
 
Folke Holm fortsatte som direktör till 1950. 
Han efterträddes av Nils Mattson, som ver-
kade som direktör till 1969. Bertil Karlsson 
blev därefter bolagets direktör fram till 1980, 
då bolaget såldes till Vattenfall. 
 
Bolaget bekostade nätet och abonnenterna 
fick svara för kostnaderna från stolpen till 
fastigheten och betala anslutningsavgift och 
för förbrukningen.  Abonnenterna var till en 
början en mycket liten grupp. Det fanns få 
industrier i området och flertalet av invånarna 
hade låga inkomster. Jämfört med idag var 
det ett fåtal sommarboende som hade egna 
fastigheter. Antalet abonnenter ökade stadigt 
varje år liksom förbrukningen hos abonnen-
terna.  
 
Allt eftersom antalet abonnenter växte kräv-
des nya ledningar och ytterliga nya trans-
formationer . Under kriget 1940-45 var det 
ransonering av fotogen vilket gjorde det in-
tressantare att skaffa elektricitet. Hela tiden 
förbättrades nätet. Nya linjer drogs. Antalet 
transformatorstationer ökade och gamla sta-
tioner byttes ut och gamla stolpar ersattes 

Den här minnestallriken gavs ut när Björkö-Arholma El. AB 1981 
överläts till Älvkarleby Kraftverk, Uppsaladistriktet. 
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med impregnerade. Det fanns ett fåtal led-
ningar av järn, som byttes till kopparledning-
ar. I början blev det många elavbrott.   
 
År 1964 och 1965 gjordes en omläggning av 
det ursprungliga högspänningsnätet från 
6.000 volt till 10.000 volt. Från 1960-talet  
tillkom ett stort antal nya abonnenter och 
abonnenterna ökade sin förbrukning, vilket 
krävde nya investeringar.  På senare tid har 
vissa ledningar grävts ner och strömavbrott är 
ytterst sällsynt och avhjälps snabbt . 
 
Tillkomsten av tomtområden på 1960-talet 
gav många nya abonnenter: 
 
1964   Söderbyle 
1965   Runskäret och Stridsby  
1966   Sandviken och Väddö-Backa 
1967   Skeppsmyra och Skaten 
1969   Björkholmens fritidsområde i 
  Skeppsmyra 
1970   Marums fritidsområde (173 tom-
  ter) 
1972   Fritidsområde på Arholma 
 
Den totala förbrukningen i nätet steg snabbt, 
vilket framgår av diagrammet nedan. Mellan 
1960 och 1980 ökade den totala förbrukning-
en från 1 528 000 kWt till 11 211 000 kWt, 
nästan en sjudubbling! 
 
 

Ekonomiskt gick företaget bra.  Aktiekapi-
talet höjdes från 25.000 kr till 45.000 kr år  
1954. Nyemissionen användes ”för ytterli-
gare utbyggnad av bolagets el-nät”.  År 1970 
fördubblades aktiekapitalet till 90. 000 kr. 
Vid det tillfället fick varje aktieägare en ny 
aktie för varje ägd gammal aktie.  Utdelning-
en var mellan åren 1938 och 1980 från 5 % 
och steg stadigt till 6, 7 och 8 %. Den sista 
utdelningen var 10,5 % år 1980. År 1963 
slutbetalades det ursprungliga banklånet. 
 
När Vattenfall 1980 köpte samtliga aktier i 
Björkö-Arholma El AB fick aktieägarna i 
bolaget 1.200  kronor per aktie. Den som 
köpt en aktie 1937 för 100 kr och som fick en 
ytterligare en aktie gratis 1954 kr fick 2.400 
kr år 1980 av Vattenfall. Detta utöver årlig 
utdelning i 43 år. Verkar ha varit en bra affär 
för aktieägarna!  
 
 I överlåtelseavtalet står också att linjemontö-
rerna Torsten Lundgren och Agne Lundgren 
skall erbjudas anställning vid Älvkarleby 
Kraftverk, Uppsaladistriktet, som ägdes av 
Vattenfall. Så skedde också. Torsten var nöjd 
med de nya ägarna. 
 
 I början av år 1981 fanns det 1380 abonnen-
ter i det nät, som hade ägts av Björkö-
Arholma Elektriska AB. 
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Lördagen den 2 oktober 1937 samlades 
många Björköbor i Skenninge skola för att 
fira ”elektricitetens erövring av Björkö-
Arholma”. Norrtelje Tidning var på plats 
och refererade festen i en stort uppslagen 
artikel på första sidan (7.10.1937). Här föl-
jer en redigerad version. De kursiverade av-
snitten är Våra Öars text. 
 
”Den första delen av ljusfesten avverkades i 
Skenninge skola och tog sin början vid 7-
tiden. Dagen till ära hade alla tillgängliga 
ljusresurser i bygden tagits i bruk, och när vi 
i skymningen anlände till det nyelektrifierade 
området, så såg man genast, att några re-
striktioner beträffande lyset inte tillämpades 
på lördagskvällen. Det är en ljusets fest och 
det ska vi också visa, resonerade man tydlig-
en, men i skolsalen i Skenninge är det ganska 
skumt. Här skall den högtidliga invigningen 
av nätet ske, och för att riktigt poängtera vil-
ket stort steg man tar, upplyses lokalen till en 
början av stearinljus. Man slår sig ner i de 
trånga bänkarna och säger i sitt stilla sinne 
farväl till fotogenet, under det stearinlågorna 
flämta, liksom ansträngande sig att kasta sitt 
ljus så långt som möjligt upp mot de vita glo-
berna, från vilka om några minuter el.-ljuset 
skall fylla lokalen. 
 

 
Bolagets direktör, unge energiske Folke 
Holm tillkännager programmet, och i nästa 
minut fångar skådespelaren Adolf Niska allas 
uppmärksamhet genom att ståtligt och inle-
velserikt sjunga Sverige av Stenhammar med 
ackompanjemang av kompositör E. Ziedner.” 
 
När Niskas vibrato hade lagt sig steg agro-
nom Ernst Nilsson i Marum fram, hälsade 
alla välkomna och höll tacktal till allt och 
alla som bidragit till elektrifieringen: ingen-
jörer, linjemästaren, verkmästaren, installa-
törer, linjeröjare, elbolagets styrelse och 
dess direktör. Därmed blev det direktör 
Folke Holms tur. Han berättade om hur 
elektrifieringen hade gått till. 
 
”Herr Holm anhöll till sist, att ingenjör Ja-
kobsson skulle tända salens elektriska lampor 
som bevis på, att elektrifieringen nu var ge-
nomförd. Och så blev det ljus. 
 
Kantor Ljungström framförde ett tack till sty-
relsen för dess goda arbete och utbringade ett 
leve för densamma. Jag tror, sade han, att 
ljuset skall fördriva dysterheten och göra oss 
gladare och att anläggningen skall skapa 
större möjligheter för näringslivets utveck-
ling.” 
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Nu tog ingenjör Jakobsson till orda och höll 
ett anförande om elektricitetens användnings-
områden. Han framhöll att el-kraften med 
fördel kan användas i småhantverket samt 
vid tröskning, malning, maskinmjölkning, 
vattenuppfordring samt värmning av vatten 
till diskning. Så sjöngs till sist vår national-
sång. 
 
Dagen avslutades med supé i Lyckhems 
pensionat, på vars gård ingenjör Ytterberg 
hade ”ordnat en effektfull illumination.” Vid 
supén talade herr Franzon, herr Nilsson och 
Doktor Dahlstedt, som ”slöt med ett leve för 
den nya tiden.” 
 
”Och så sjöng hr Niska och rev ner applåder i 
massor, hr Holm visade att han också är en 
kunnig fiolist, och en ljusvisa på Arholma-
valsens melodi exekverades unisont med re-
frängen: 
Mång tusen lampor uti våran bygd 
lysa så vackert i Folke Holms skygd, 
sjunga sin sång över vaggande hav 
kring Arholma ö.” 
 
(Är det någon som har den kompletta texten 
till denna ljusvisa i sina gömmor? Hör i så 
fall av dig till Våra Öars redaktör, Jerker 
Persson, 070 754 42 24) 

 

 
Herrarna Nilsson och Holm höll tal och Adolf Niska drog ner applåder i Skenninge skola. 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqvOm1iY_XAhWnIpoKHeJaDV0QjRwIBw&url=https://sv.wikipedia.org/wiki/Adolf_Niska&psig=AOvVaw2b1j4B-zdAaCtynbtRGhVQ&ust=1509134255325168
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Av Jerker Persson 

 

I början av januari 1875 stämplade Knut 
Wilhelm Sjöblom det första brevet med en 
Björkö-stämpel, troligen frankerat med ett 
12-öres frimärke för inrikespost. Sjöblom 
var egentligen telegrafist men han hade just 
tillträtt som Björkös förste poststationsföre-
ståndare. Hans jobb var nog inte särskilt be-
tungande. Då var det rena lyxen att skicka 
brev; portot ansågs som dyrt. Inkommande 
post bestod kanske av ett och annat myndig-
hetsbrev, något brev från en skeppare till sin 
huvudredare, kanske ett brev från någon ut-
ländsk skeppsmäklare till en Björköredare 
eller rent av ett brev till far och mor från en 
sjöman i någon främmande hamn.  
 
Det är oklart hur posten nådde fram till 
Sterbsnäs. Troligen hade man gett någon för-
troendet att ett par gånger i veckan ro eller 
segla till Vätö, där organisten och läraren 
Robert Blanck skötte öns första poststation. 
Den låg vid kyrkan, och dit kom posten från 
Norrtälje. 

 
 
Björköborna fick hämta sin post i Sterbsnäs, 
och den sysslan sköttes av någon betrodd 
person i varje by. Posten till Arholma ö lär 
ha hämtats av lotsåldermannen, och från 
1909 var det den legendariske Post-Ante 
som utförde den viktiga uppgiften två gånger 
per vecka, sommartid tre gånger. Han höll på 
ända till sin död 1929. 
 
Björkö blev Arholma 
Björkö poststation låg i skeppshandeln vid 
Sterbsnäs brygga, men namnet Björkö blev 
ett problem. Postverket hade nämligen öpp-
nat en poststation i småländska Björkö, vil-
ket ledde till att post hamnade fel! Vårt 
Björkö fick smålandspost och småländska 
Björkö fick roslagspost. Det löste man ge-
nom att poststationen i Sterbsnäs fick nam-
net Arholma poststation, vilket den behöll i 
hundra år. 
 
1910 hände det stora saker i Sterbsnäs. Den 
driftige godsägaren Ludvig Althin, som bl a 

Så kom posten till Björkö-Arholma 

I denna stuga i Sterbsnäs fanns både butik och poststation under 1910-talet. 
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var nämndeman och ångbåtskommissionär, 
tog initiativ till Arholma handelsförening 
med butik i en av sina stugor. Samtidigt blev 
Althin utsedd till poststationsföreståndare 
och lät flytta poststationen till handelsboden. 
Strax intill låg familjen Unges bageri, så 
Sterbsnäs hade plötsligt fått ett riktigt liv-
aktigt bycentrum. 
 
Arholma handelsförening fick aldrig någon 
riktig fart på affärerna (se Våra Öar nr 19). 
1922 stod föreningen nära konkurs, och man 
beslöt att ”gå upp” i Björkö handelsförening i 
Simpnäs. Butiken slog igen. Godsägare  
Althin sålde sin gård och flyttade till Sträng-
näs. Poststationen flyttade till Skeppsmyra 
och hystes in i fastigheten Solvik strax 
bakom Törnqvists handelsbod. I samma hus 
hade systrarna Wilson drivit pensionat i bör-
jan av 1910-talet. Den nya poststationsföre-
ståndaren hette Edla Jansson, ”Edla i Pos-
ten”, och familjen Jansson kom sedan att 
spela en stor roll i Björkös posthistoria.  
 
Post-Janssons 
1911 inrättades lantbrevbäringslinjen nr 705, 
Väddö - Arholma, med tre turer i veckan. 
Först ut att hämta posten var Karl Jansson, 
som med häst och vagn körde fram och till-
baka mellan Skeppsmyra och Ortalabruk. 
(1922 flyttade postkontoret från Ortala till 
Älmsta). Posten hämtades tre gånger i veck-
an, året om, i alla slags väder och väglag! 
Sonen Arvid tog över den sysslan under ett 
par år, innan han 1920 lämnade över till bro-
dern Ebbe. Han körde post mellan Väddö 
och Björkö i 47 år och fick naturligtvis nam-
net Post-Ebbe. 
 
Den 12 mars 1945 berättar han i Expressen: 
”Jag kommer ihåg vintern 1927, då bönderna 
själva svarade för plogningen. Att hålla sig 
till vägen gick inte, utan vi fick åka rakt över 
gärdena. Till slut gick det inte att komma 
fram längre, och då befallde plogfogden att 
vi skulle ställa oss i en rund ring med skov-
larna rakt ut i vädret kring hästarna, så att det 
åtminstone blir ett sånt kummel på gärdet att 
de hittar oss när våren kommer. Det gick 
emellertid bra då som nästan alltid, och som 
sagt, ännu har jag inte missat posten nån 
gång.” 
 
Post-Ebbe Jansson lämnade av post längs 

vägen från Väddö, dels till poststationerna i 
Väddöbacka, Skenninge och Skeppsmyra, 
dels i så kallade lösväskor till vissa byar och 
till mottagare som fick mycket post, bl a 
Dragsvikens pensionat.  
 
Post-Ebbe var gift med Frida, som arbetade 
åt sin moster Edla i Arholma poststation. När 
Edla dog 1938 blev Frida Jansson förestån-
dare. Ebbe och Frida byggde en villa vid 
vägen från Skeppsmyra ner mot Sterbsnäs, 
och när den stod färdig 1939 flyttade de och 
poststationen dit. Deras dotter Inger började 
1950 sommarjobba på Barnens Ö:s poststa-
tion. Hon kom med tiden att bli en omtyckt 
lantbrevbärare på Björkö och slutligen före-
ståndare på Björkö poststation i Simpnäs 
1985. 
 
Arholma poststation stängde för gott i mars 
1975. ”Det är skönt att sluta”, säger Frida 
Jansson i Norrtelje Tidning, ”Nog kommer 
jag att sakna postkunderna, särskilt när det 
blir höst. Men jag vill inte vara med om fler 
somrar. Det är alldeles för rörigt med alla 
sommargästerna.” 
 
Björkö poststation 
Björkö poststation låg mitt emot öns kyrka, 
men det är lite marigt att avgöra när den öpp-
nade. Jag har pratat med minnesgoda äldre 
Björköbor och de fastnar för ”åren kring 
1940”. Föreståndaren hette Svea Johansson, 
och poststationen låg i hennes föräldrahem. 
Här möter vi även Björkös första ”riktiga” 
lantbrevbärare, Ruth Johansson från Marum, 
Post-Ruth. Hon gick, cyklade, åkte skidor 
eller sparkstötting och slutligen moped för att 
en stor del av Björköborna skulle få sin post i 
sina brevlådor. 

Denna löspostväska tillhörde Dragsvikens pensionat, 
som fick mycket post sommartid. 
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”Björkö-Arholma har en kvinnlig brevbärare, 
fröken Ruth Johansson, som varje dag skall 
gå 7 km med den 50 kilo tunga postsäcken. 
Hon skall möta postbilen vid Björkö vägskäl 
och sen gå till Simpnäs. Oftast kommer hon 
fram, och under de fem år hon varit brevbä-
rare har det endast hänt tre gånger att hon 
inte lyckats.” Så rapporterar självaste Pär 

Rådström i Expressen den 12 mars 1945. 
(Det framgår tydligt av en bild i tidningen att 
Ruth inte bär på en säck utan har en cykel 
med en skinnväska framtill, och den rymmer 
sannerligen inte 50 kg (!) post. Kvällstid-
ningarna var redan då lagda åt överdrifter, 
kan man tänka.) 
 
1964 flyttade Björkö poststation från Sken-
ninge till en röd liten stuga på Idor och Anna
-Lisa Hellstens tomt i Simpnäs. De byggde 
en villa på tomten, och när den stod klar öpp-
nades poststationen i husets källarvåning den 
13 juni 1966.  
 
Anna-Lisa var föreståndare där till 1985, då 
hon avlöstes av Inger Hilmersson. 1995 slog 
Björkö poststation igen för gott, men postin-
redningen med bl a postfacken finns fortfa-
rande kvar. 
 
Väddöbacka poststation 
I Dagens Nyheter den 30 juni 1911 kan vi 
läsa: ”Nya poststationer i Stockholms län. 
Enligt generalpoststyrelsens beslut komma 
den 1 juli att öppnas nya poststationer i Her-
räng, Spillersboda och Väddöbacka inom 
Stockholms län.” 

Edla Kämpe, som var biträde, Post-Ebbe Jansson och Post-Ruth Johansson vid Björkö poststation  i mitten av 
1940-talet 

Anna-Lisa Hellsten med sin högerstyrda VW utan-
för poststationen i Simpnäs 
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Under de första åren låg poststationen sanno-
likt i lanthandeln i Backa, som då ägdes av 
Margareta Albertina Samuelsson. Post-
gången var liten men ökade för varje år, så 
1920 inrättades poststationen i det röda två-
våningshuset snett emot ICA-Barometerns 
parkeringsplats. Det var nybyggt då och äg-
des av Karl-Axel och Elma Carlsson, och 
hon var poststationsföreståndare under 
många år.  
 
I början av 1940-talet flyttade poststationen 
snett över vägen till familjen Kjellströms fas-
tighet, där Edla och Fritz hade drivit ett pen-
sionat. 1941 upphörde den verksamheten, 
och det var troligen då som deras dotter Elsa 
blev poststationsföreståndare.  
 
Under 1950-talet vikarierade Inger Hilmers-
son och Elsas fostersyster Rakel Jansson då 
och då i poststationen i Backa. 
 
1967 var det dags för den sista flytten, då 
tvärs över vägen till huset där Gösta och Vio-
let Jansson bodde. Då hade byggmästare  
Rune Nilsson i Salnö byggt om så att post-
boxar och annan inredning satt på rätt plats. 
 
1979 blev jag fastboende i Lervik och tyckte 
det var trevligt att gå till Posten i Backa och 
öppna box 24. I den lilla postlokalen träffade 

man alltid någon som kunde berätta om stort 
och smått på Björkö.  
 
För min del blev nyttan och nöjet med Posten 
i Backa inte så långvarig. Postverket medde-
lade att kontoret i Backa skulle läggas ner när 
Violet Jansson skulle gå i pension 1981. I 
augusti 1979 skrevs ett upprop, signerat av 
Rune Nilsson, Börje Olsson, Hans Persson 
och Mats Svedjemo, med begäran att få flytta 
kontoret till den tidigare kiosklängan vid 
ICA Barometern. Även Eddy Agrell, Lars 
Nilsson och Per Öhman ingick i gruppen som 
stred för Postens bevarande. 
 
Postverket gav med sig, men bara till en del. 
1½ timma om dagen under juni, juli och au-
gusti skulle Posten vara öppen. 
 
Men den lösningen blev inte långvarig, bara 
sommaren 1982, sedan var det slut med fast 
postservice i Backa. 
 
Källor: 
Det är många Björköbor som har bidragit 
med minnen och bilder till den här artikeln, 
och jag tackar alla för den hjälpen. 
 
Jag har även haft stor nytta av Karin Svahns 
uppsats Posten i Vätö socken 1875-1992 
samt artiklar i flera dagstidningar. 

Violet Jansson lämnar ut ett paket till Maud Öhman i Väddöbacka poststation. 
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Av Jerker Persson och Per Öhman 

 
Jag har en telefon, 
Som går till himlens tron, 
Och när jag ringer på, 
Så svarar Gud: Hallå. 
 
Så börjar en av Frälsningsarméns sånger som 
var mycket populär på 1890-talet, det decen-
nium då telefonen började bli en statuspryl i 
förmögna svenska hem.  
 
1877 ägde det första svenska telefonsamtalet 
rum. Det var en representant för telefonbola-
get Bell som ringde från Grand Hotel i 
Stockholm till telegrafverket i Gamla stan. 
1885 fanns det en telefonförening i Norrtälje, 
och 1887 får staden telefonförbindelse med 
Stockholm. Under 1890-talet börjar telefon-
nätet i Roslagen att byggas ut med en central-
växelstation i Norrtälje. 
 
Den 26 augusti 1891 kunde man läsa i Da-
gens Nyheter:  
 
”Nya telefonförbindelser. Af de af riksda-
gen beslutna signal- och telefonstationer å 
rikets kuster kommer genom telegrafstyrel-
sens försorg att innevarande höst utköras     

 
 
anläggning af telefonstationer å linierna 
Norrtelge – Tjockö – Söderarm och Näskub-
ben – Sterbsnäs (Arholma).” 
 
Telefonstationen i Sterbsnäs 
Telefonstationen i Sterbsnäs låg tillsammans 
med telegrafen och poststationen i handels-
boden vid bryggan. Telegrafen och posten 
sköttes av Knut Wilhelm Sjöblom, och troli-
gen svarade han även för den då lilla telefon-
trafiken. Den första abonnenten var godsäga-
ren Ludvig Althin med numret Arholma 1. 
 
Telefonstationen flyttade senare till huset vid 
uppfarten till Lyckhems skärgårdspensionat. 
Den sköttes under åren 1934-1944 av Beda 
Andersson, gift med trädgådsmästaren Albin 
Andersson. Deras son Lennart Alverbäck 
berättar att växeln hade 28 abonnenter och att 
Beda svarade ”Arholma” vid en uppringning. 
Under kriget sov hon vid växeln eftersom 
kustbevakningen ofta ringde på nätterna för 
att meddela siktade flygplan och fartyg. De 
samtalen kopplades vidare till militärerna 
som var förlagda på Björkö. 1944 tog Elin 
Lindevall över telefonstationen. Hon var gift 
med John Lindevall, Lyckhems pensionat. 

Hallå, Björkö! När vi fick telefon på ön 

Telefonstationen Nygården vid Skenninge gård. Lägg märke till telefonstolpen intill huset. Hembygdsgården 
skymtar till höger på andra sidan Skenningeviken. 
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Telefonstationen i Skenninge 
Omkring 1915 fick vi en telefonstation till på 
Björkö. Den inrättades i stugan Nygården på 
Skenninge gård, och växeln sköttes troligen 
av Maria Olivia Olsson, född i Nykarleby i 
Finland. Från och med 1919 fick hon Sally 
Johansson som biträde. När Maria Olsson 
avled 1921 flyttade Sally och hennes fyra 
syskon tillsammans med sin mor Agnes Jo-
hansson in i stugan. Agnes hade utsetts till 
växeltelefonist och hennes döttrar Sally och 
Greta som biträden. 
 
Christel Hedström Kriland berättar i uppsat-
sen ”Simpnäs redargård, Björkö-Arholma” 
om den första telefonabonnenten i Sken-
ninge: 
 
” Förman Alstrin var den enda i bygden, ja, 
på Björkö som hade nymodigheten telefon, 
Björkö nr 1. Den tillhörde egentligen Stock-
holms stad, men kom senare att brukas av vår 
familj, när stenhuggerierna lagts ner. Det var 
en väggtelefon med vev. När man lyfte på 
luren svarade en vänlig rospiggska någon-
stans bortifrån Skenninge. Hon skötte alltså 
telefonväxeln.” 

Om vi ska vara petnoga så hade inte Alstrin 
Björkös första telefon; den hade ju godsäga-
ren Ludvig Althin i Sterbsnäs, men med 
numret Arholma 1. Alstrin hade Björkö 1 
och skeppsredaren J. A. Johansson i Öster 
Edsvik hade Björkö 2. I hans annotationska-
lender för 1917 står det den 10 april: ”Tömde 
telefonbössan, innehöll 37 kr 69 öre” och den 
25 augusti: ”Räknade telefonbössan som in-
nehöll 47 kr”. Det betyder att rätt många 
björköbor kom till Öster Edsvik för att låna 
Johanssons telefon. 
 
1924 flyttade telefonstationen, Agnes och 
hennes barn från Nygården till en stuga tvärs 
över landsvägen. Den stugan är nu ihop-
byggd med det före detta missionshuset. Ag-
nes och Sally höll fortfarande i trådarna, då 
och då med hjälp av döttrarna Karin (gift 
Lundgren) och Greta (gift Justrell).  
 
1938 var det dags för en ny flytt. Då hade 
Agnes med visst ekonomiskt stöd av telever-
ket byggt ett hus i Marums vägskäl, mitt 
emot nuvarande Simpnäs Elbyrå. Fastigheten 
kallades då Sjölunden. Det fanns två trappor 
upp till huset, en som ledde upp till 
”allmänhetens ingång”. I förstugan fanns ett 
telefonbås för allmänt bruk och en lucka med 
ringklocka. Där innanför låg ”telefon-
rummet” med växelbordet. 
 
Telefonstationen i Sjölunden hade dygnet-
runt-passning, vilket krävde flera telefonbi-
träden. Agnes var föreståndare fram till sin 
död 1943, då dottern Karin Lundgren (”Karin 
i växeln”) tog över. Karins syster Greta, Asta 
Justrell i Rumshamn, Siv Karlsson i  

Karin Lundgren, Agnes Johansson och Alida  
Johansson vid telefonstationen som senare byggdes 
in i bönhuset i Skenninge. 

Telefonstationen Sjölunda vid vägskälet till Marum. 
”Allmänhetens ingång” syns vid husets kortsida. 
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 Simpnäs, Birgit och Solveig Johansson i 
Nybyn är några av dem som hjälpte Karin. 
 
Sonja Mattsson i Skeppsmyra har ett särskilt 
minne från det år då telefonstationen i 
Sjölunden togs i bruk. Hon berättar att det 
började brinna i hennes föräldrahem i 
Simpnäs. Sonja ringde omedelbart till ”Karin 
i växeln” för att få hjälp. Karin kopplade då 
in alla proppar i växelbordet och meddelade 
telefonabonnenterna att det brann hos Viktor 
Österbergs i Simpnäs och att det behövdes 
hjälp. Det strömmade ner massor med folk,  
berättar Sonja, och vi lyckades rädda huset. 
 
Telefonstationen i Backa 
Telefonstationen i Backa låg i en nu riven 
stuga på fastigheten Solberga 1:4, mitt emot 
nuvarande ICA Barometern. Det är oklart när 
den inrättades, men troligen under 1910-talet.  
Det var Julina Maria Eriksson som skötte 
växeln i Backa ända till 1944, då hon flyt-
tade. Eskil Larsson (Skomakare-Larsson) tog 
över och var föreståndare för telefonstationen 
några år, tills Björkös telefonnät började 
automatiseras.  
 
Maj-Britt Svanfeldt ger en livfull tidsbild 
från Backa i artikeln ”Barndomsliv i 

Väddöbacka under 1930-talet” (Våra Öar  
nr 19): 
” Mitt emot boden, i korsningen landsvägen-
Bylehamnsvägen, bodde Julina, som hade 
Backas telefonstation. Det här var före auto-
matkopplingens tid och när mormor skulle 
ringa Stockholm och berätta hur vi hade det, 
fick hon beställa numret och sedan var det 
bara att sitta och vänta tills man hörde ”Klart 
Stockholm, en period” och ta telefonen i det 
lilla båset. Väntetiden kunde bli väldigt lång 
och ovanan vid att tala i telefon gjorde att de 
flesta höjde rösterna långt över dagligt tal. 
Ville man diskutera privata angelägenheter, 
var det säkrare att göra det i brev. ” 
 
Vevtelefonerna och växeltelefonisterna byt-
tes från och med 1950-talet ut mot apparater 
med nummerskivor och knappar, och långt 
senare kom mobiltelefoner och smartphones 
- men den historien får någon annan berätta. 
 
Källor: 
Det är många Björköbor som har bidragit 
med minnen och bilder till den här artikeln, 
och vi tackar alla för den hjälpen. Vi har 
även haft stor nytta av Rune Bengtssons upp-
sats Telefonen kom till Vätö i Vätö förr och 
nu (2007).  

Väddöbacka ca 1920. Till vänster ligger ett nu rivet båtsmanstorp och till höger ett nybyggt hus där Elma 
Carlsson var poststationsföreståndare. Framför det huset står en telefonstolpe som är kopplad till Julina  
Erikssons hus med telefonstation, strax till vänster om båtsmanstorpet. 
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Av Jerker Persson 

 
Björkös omtyckte lantbrevbärare Tomas 
Holgersson har nått ”guldklocksnivå” i sitt 
arbete. 1981 började han jobba på Posten i 
Norrtälje, 1995 var det dags för Hallstavik 
och 1997 gjorde han sina första postturer på 
Björkö. 
 
Det var omkring 1940 som posten började 
delas ut i brevlådor för enskilda hushåll. Den 
första lantbrevbäraren på Björkö var Ruth 
Johansson i Marum, som vi redan har pre-
senterat i detta nummer av Våra Öar.  
 
Vi minns många fler, bl a Johanna Freund 
Franzén, Siv-Britt Eriksson, Anna-Lisa Hell-
sten, Inger Hilmersson, Tomas’ syskon 
Yvonne, Jan och Emil, Tony Jansson, Britta 
Karlsson, Alfred Klement (på södra Björkö 
och Arholma) och Torbjörn Löfström. 

 
 
Tomas har en inrutad arbetsdag. På morgo- 
nen börjar han med en stunds postsortering i 
Hallstavik, tar sedan med sig den redan ma-
skinsorterade posten och ger sig av till 
Älmsta, där han sorterar innehållet i ICAs 
postbox. När det är klart hoppar han i bilen 
och börjar dela ut post på Rumpudden och 
till villorna på ö-sidan. Postturen fortsätter 
kors och tvärs på södra Väddö och Björkö. 
Posten till Arholma lämnar han i Simpnäs, 
där den hämtas av passbåtens besättning. 
Sedan åker Tomas tillbaka till Hallstavik för 
en del kontorsarbete. Han kör 15 mil varje 
dag, normalt med ca 35 kg post till ungefär 
500 hushåll. 
 
Ditt jobb har väl förändrats en del sedan 
du började? 
-Javisst, nu hanterar vi inte värdepost och  

Thomas kan alla kurvor på Björkö 

Thomas Holgersson har varit lantbrevbärare på Björkö i mer än tjugo år. 



16  

 

kassa.  Förr var det till exempel mycket att 
göra i samband med pensionsutbetalningar-
na.  
 
-En annan förändring är den minskade post-
volymen, dels för att modern datateknik tar 
över brevförsändelserna, dels för att Bring 
har tagit över post från företag med mycket 
utgående fakturor, till exempel Vattenfall och 
TV-licenserna.  
 
-Det känns lite konstigt att det ska behöva gå 
två postbilar på en rutt med förhållandevis 
lite post, som här på södra Väddö och 
Björkö. Då och då får jag frågor om brev 
som Bring hanterar, och det är inte alltid så 
lätt att förklara. 
 
Vad är bäst med ditt jobb? 
-Det bästa är att jag träffar och lär känna 
människor. Många blir glatt överraskade, inte 
minst de sommarboende, när jag levererar 
paket direkt vid dörren. En sådan service har 
de inte i sta’n. Då blir jag också glad. 
 
Service fram till trappan 
Lantbrevbärarna står för en service som inte 

finns ens i välplanerade stadsdelar. Jag vet 
för jag har varit delägare i ett antikvariat i 
Marum. Vi skickade ut ett tusental kataloger 
varannan månad och en hög med bokpaket 
varje dag. 
 
Det fungerade lätt som en plätt. Tomas (och 
ibland någon annan) körde ända fram till 
trappan, hjälpte till att lasta in kataloger och 
böcker i bilen, småpratade lite och drog se-
dan vidare.  
 
När jag berättar om den servicen för mina 
antikvariatskompisar i Stockholm och andra 
städer blir de gröna av avundsjuka, för de får 
köra sina kataloger och bokpaket till något 
postkontor och ställa sig i kö. 
 
Lantbrevbärarnas service är alltså  ett gott 
skäl till att starta postorderföretag på Björkö 
eller i någon annan idyllisk landsbygd. Gör 
det! 
 
Tack för ett bra jobb, Tomas och alla ni 
andra! 

Här ett uppslag ur en broschyr från Posten 1971. 



17  

 

Av Jerker Persson 

 
Från och med krigsåret 1942 kunde man på 
nätterna höra ett flygplan passera Simpnäs ut 
över det mörka Ålandshav. Det var en Junker 
som hade lyft från Bromma, tagit kurs mot 
Vallentuna, sedan mot Norrtälje och Simpnäs 
för att flyga vidare mot Mariehamn på Åland. 
Flygplanet var lastat med post till Finland 
och navigerade med hjälp av ljusfyrar, varav 
en står 700 meter väster om Simpnäs hamn. 
Den står på berget som en rakryggad vakt-
post, men nu med en ganska luggsliten uni-
form. Strålkastaren, som släcktes redan efter 
några år, satt så där en tio meter ovanför mar-
ken. 
 
Ulla-Bella Hauffman i Nybyn minns hur hon 
som barn undrade över ljusstrålen som svepte 
runt på natthimlen. 
-Jag hade hört talas om bombplan, och jag 
trodde att ljuset var till för att de skulle hitta 
Simpnäs, berättar hon. 
 
Källa:  
Flygfyrar i Norden av Bo Justusson (se nätet) 

Flygfyren i Simpnäs. Foto: Bo Justusson 

Här lastas en Junker med post. 

Nattligt postflyg över Björkö 
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Av Ola Persson 
 

I Bylehamn, alldeles intill vägen bakom en åldrad 
stenmur, skymtar en röd stuga nästan inklämd mot den 
höga skogen. Hafslund, eller Havslund, heter stället. 
Man får en bestämd känsla av att den som en gång 
reste muren ville markera en klar och tydlig gräns mot 
omvärlden. Hit men inte längre! 
 

Men “Fan och hans mormor” står inte längre och vak-
tar bakom grinden. Den skulpturen har vittrat ner och 
försvunnit sedan många år. Men då, på 40-talet, lyste 
den mot nyfikna besökare i grälla färger. Och längre 
in i den vildvuxna trädgården skymtade de lika färg-
starka Tritonerna, Kunskapens Träd, Den okände 

 
 
negerns grav, Snirran, Törnrosa, Snäckdrottningen 
och allt annat som dessa märkliga figurer i cement, 
strandstenar, snäckskal och glasbitar hade döpts till.  
 

Sådana konstigheter i ett litet avsides fiskeläge som 
Bylehamn förbigicks naturligtvis inte med tystnad. 
Det tisslades och tasslades i stugorna och det tycktes 
och tänktes i bygden om enstöringen bakom muren. 
Dom som trodde sig veta bäst viskade att han ibland 
gick ut i trädgården och rörde i jorden - för att på det 
sättet höra vad folk sa om hans figurer! Den ömsesi-
diga misstron jäste, och en kvinna som hade syn-
punkter på skulpturerna fick följande att fundera på:  
 

Enstöringen bakom muren i Bylehamn 

Här sitter Snäckdrottningen i Lundhs trädgård i Bylehamn och betraktar bl a Fan och hans mormor 
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“Hut käring och gå hem och lägg dig, annars ska jag 
spöka för dig i natt!” 
 

Det där låter som puräkta skrönor som fått ryktets 
vingar, men hur det än förhåller sig med den saken så 
torde den originelle skulptören i Havslund inte ha va-
rit Bylehamns populäraste person.  
 

-Ibland slår de hornen av mina djävletter. Men jag 
gjuter dit nya och de blir längre för varje gång, säger 
mannen bakom muren i en intervju i Norrtelje Tidning 
1949. 
 

Nils Wilhelm Lundh hette han. Född i Malmö 1879 i 
ett välbeställt hem. Pappan var bankdirektör och so-
nen fick gå i privatskola. Som tjugoåring försökte han 
antagligen pliktskyldigast göra hederlig karriär, men 
bara efter ett par år vid Statens Järnvägar hoppade han 
av. Han ville bli författare. Och det blev han också - 
en av 1910-talets mest produktiva.  
 

Nils Wilhelm Lundh debuterade 1903 med novellsam-
lingen Hvita kyrkans by, och under de följande två 
decennierna gav han ut en ny bok nästan varje år. Re-
dan 1905 slog han igenom med Ljunghuset, en natur-
nära skildring från en skånsk kustbygd. Han lär ha 
brevväxlat med den litteräre giganten Verner von Hei-
denstam som stöttade den unge diktaren, och tidens 
allsmäktige kritiker Fredrik Böök strödde beröm över 
debutboken. Nils Wilhelm Lundh blev något av en 
litterär kändis och 1918 valdes han in som sekreterare 
i Sveriges författareförening.  
 

Men någonstans här, vid knappt 40 års ålder, vände 
den litterära lyckan för honom. Fredrik Böök ilsknade 

av någon anledning till på Lundh som med en typisk 
elakhet avfärdades av sin kritiker: “Nils Wilhelm 
Lundhs musa har från början varit en bland de ljusaste 
och blåögdaste flickor under solen, men i längden har 
hennes blondhet blivit besvärande”. Och därefter slu-
tade Böök att recensera vår författare, som försvann ut 
i tystnaden efter ytterligare några böcker. Den sista, en 
reseskildring från Italien och Nordafrika, kom ut 
1924.  
 

Därefter upphör nästan spåren. Överhuvudtaget är det 
svårt att få en tydlig bild av Nils Wilhelm Lundh. 
Personhistoriska fakta berättar att han gifte sig 1908 
med romanssångerskan Alice Harriet (Hetty) Meisner. 
1911 fick de en dotter. Under flera år från 1919 vista-
des han utomlands, möjligen trött på Sverige efter 
Bööks och andra kritikers alltmer negativa omdömen 
om hans böcker. Senare i livet ägnade han sig enligt 
en uppgift åt affärsverksamhet. På de fåtalet foton som 
finns på honom ser man ett kraftfullt, sammanbitet 
och slutet ansikte med tunga drag. 
 

Hans fasta adress var säkert Stockholm. Havslund i 
Bylehamn var hans sommarviste. Här ägnade han 
mycket tid åt att samla material till sina skulpturer och 
att experimentera med färger som han påstod skulle 
bli ett med och lika hållfast som stenen.  
 

“Han vill inte höra talas om någon ålder”, skriver re-
portern i Norrtelje Tidning 1949, “och får man tillfälle 
att se honom vada ut över den kritvita sandbotten nere 
i viken där han bubblar omkring som en val, och sim-
mar undervattenssim på en 40 meters stakad bana, då 
håller man gärna med. Han har förresten sin egen me-
tod också här, och med den slog han en gång danske 
mästaren i undervattenssim i Malmö hamn.”  
 

Fyra år senare, 1953, dör denne egensinnige och till 
synes ensamme man på Söder i Stockholm. Och nu är 
han sedan länge glömd. Fast fortfarande kan man på 
muren vid stugan i Bylehamn se några rester av hans 
förunderliga skapelser.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den enstörige författaren Nils Wilhelm Lundh 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 

1 
11 12 13 14   16 17 18 19 1X 

2 
21     24 25       29   

3 
31 32 33     36 37 38      

4 
41 42   44     47 48     

5 
51   53         58 59   

6 
61 62       66 67       

7 
71     74 75 76   78     

8 
81   83   85   87 88 89   

9 
91 92       96      99   

A 
A1 A2         A7 A8     

Per har ordet! 

Konstruktör: Per Svenonius 

Rätt lösning för korsordet i  
Våra Öar nr 20: 
 
SILIKONÖRA 
ANALOGIVER 
LTRONDCENT 
ARISTOKRAT 
MIMAGNESBO 
AHAMATLERA 
NEGERASVAN 
DRAMATURGI 
EDRÅGELENA 
RANGERASYL 
 
 

Vi gratulerar vinnarna: 
 
 
Thomas Eriksson, Marum 
 
Inger o Erik Hoff, Harnäset 
 
Ninna Uggla, Krokholmen 
 
De vann presentkort att handla  
för i ICA Barometern 
 
Grattis! 
 
 

Årets priser: 
 
 
De tre första rätta lösningarna ger 
var sitt exemplar av  
 
Boken om Båken     
Av Christer Forssander ,  
Arholma       
 
Din lösning senast 20 juni till 
Våra Öar 
Öster Edsvik 4 
764 92 Väddö                                                      
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 VÅGRÄTT 
11 (4) Ser man med blickarna i kors 
11 (10) ”….. snön lyser vit på taken…..” 
14 (4) Går ner som nummer tre 
18 (2) Vass för gutar 
 
21 (4) Käpp i hjulet 
25 (4) Lämnar spår i pensionen 
29 (2) Ee 
 
31 (6) Fikarast i England 
37 (4) Artig applåd till föredragshållaren 
 
41 (7) Skalar kottar o nötter 
48 (3) Onödigt lång preposition 
 
51 (9) Återge(!) 
58 (3) Kan en höger vara  
 
61 (6) Djurisk 
67 (4) Blir ofta lackat 
 
71 (3) Strunt 
74 (7) Putin; ”Ryssland har inte blandat sig i            
  USA:s presidentval” 
 
81 (3) Poppe som soldat 
83 (6) Israelisk julljusstake med hela sju ljus 
88 (3) Nakenstudie 
 
91 (2) Terrorister med egen agenda 
92 (8) Knyter samman Chile med  
   Compostela 
99 (2) skrivande Japan 
 
A1 (10) Förgyller både pannkaka och  
     pannbiff 
A2 (4) Välkänd fighter från Göteborg 
A7 (4) Jämlikhetens slutmål? Här solar,  
    badar och umgås man ”topless” från 
    hjässan till fotabjället 
A8 (2) Locktoner från en sällskapssjuk varg 
 

 
LODRÄTT 
11 (7) Har mycket att berätta 
11 (10) Går fortfarande och blir ömsint  
     underhållen  
21 (4) Kan söva och bedöva 
31 (2) Kan verka uppiggande 
81 (2) Lägger den som drejar 

 
12 (3) Amerikansk president med meriter i 
   andra världskriget 
32 (2) Symbol för styrka och säkerhet 
42 (3) Barbie kompis 
62 (2) Komma i mörka skyn 
92 (2) Kisel 
 
13 (3) Fotbollsarena med svenska anor i   
   Budapest 
33 (2) Flyter inte genom Rom 
53 (3) Dag två 
83 (3) Hårbuske som imponerar på det    
   täcka könet 
 
14 (2) Husligt höjdmått 
24 (3) Svårfunnen i vår natur 
44 (3) ”Hem”ligt rymdmått 
74 (4) Styrde i Kina före Xi 
 
25 (5) Plats för eftertanke, kan man tänka 
   sig 
75 (2) Blir inte fler med sam 
85 (3) Ser nyktert på samhället 
 
16 (2) Ohälsosam husgas 
36 (3) Helig på portugisiska 
66 (2) Ericsson, kort sagt 
96 (2) Gör kompetent oduglig 
 
17 (3) Ses dubbelt i segergest  
47 (6) Innebär ofta att föra oväsen och   
   skapa oreda 
87 (3) Kanske ett slukhål 
 
18 (2) Vass för gutar 
38 (4) Vanligt växelmynt för europa- 
   resenärer 
78 (4) Imre styrde och ställde i Ungern 
 
19 (4) Klapp på huvudet 
29 (3) Balt 
59 (3) Som Zara Leander 
89 (3) Ska ligga kvar tycker miljövännerna 
 
1X (4) Prefix för ”håller inte med”, tycker 
    snarast tvärt emot 
1X (10) Blir sällan alltför gammal 
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Av Lena Svenonius 
 

Vi var besvikna, arga och ledsna på Björkö. 
Vår lilla skola, vår mötesplats, hade stängts 
och det var tyst på skolgården. Stämningen 
var dyster, vi hade ju engagerat massor med 
kraft för att få behålla skolan. 
 

Då hände något oväntat, som postad från en 

annan planet ramlade det ner en tävlingsinbju-

dan i hembygdsföreningens mailbox. Det 

gällde att presentera en bra utvecklingsidé för 

Väddöbygden. Mailet kom från Roslagens 

Sparbank, och de utmanade bygdens före-

ningar att tänka till om framtiden. För att egga 

föreningarnas engagemang ytterligare var ett 

penningapris på 10 000 kr utlovat till den 

bästa idén. 

 

En ny mötesplats! 

Hembygdsförening kontaktade dem som 

hade engagerat sig i den nybildade utveck-

lingsgruppen! De hade pratat om att bygden 

behöver en ny mötesplats, en plats för oplane-

rade möten, en plats för öbor att råkas utan att 

ha bestämt tid eller ha bokat lokal. Lekplats  

för små barn, löpspår för vuxna, skidspår, 

badplats, grillplats osv.  De hade tänkt sig att 

hembygdsgården skulle bli den Perfekta plat-

sen mitt på ön.  

 

 

”Mötesplats Björkö” anmäldes till tävlingen.  

Vårt tävlingsbidrag skulle alltså handla om att 

förnya hembygdsgården som mötesplats.  

 

Bidraget väckte munterhet, väldigt många 

tyckte att det var en lysande framställning, att 

idén var riktigt bra och att den var väl värd att 

fortsätta bearbeta.  

 

Vi vände oss till kommunen 

Ja, det var en bra idé. För att komma vidare 

måste vi kontakta Norrtälje kommun. Frågan 

var ju om det var möjligt för föreningarna att 

få ta hand om de fastigheter som skolan inte 

längre använder. 

 

Vi träffade en intresserad tjänsteman. Han 

höll med om att det var en utvecklingsbar idé, 

och att det var en rimlig tanke att fastigheterna 

kan överlåtas till bygden, om det finns en vilja 

och ett engagemang för det. 

 

Det var goda besked. Nu gäller alltså att ta  

reda på om det finns vilja och engagemang för  

en mötesplats. Möten och samtal följde,  

gamla utvecklingsidéer dammades av och nya 

dök upp. Arbetsgruppen vill så småningom ha 

tydligare besked från kommunen och skickar 

en skrivelse. Hembygdsföreningen erbjuder 

sig att samordna krafterna på bygden för ett 

lyckosamt övertagande av både hembygdsgår-

den och skolan. 

 

Men svaret dröjer för det ska ju bli folkom-

röstning …  

 

Det är svårt att vänta, att inte få besked. 

 

… då hände det igen, det dimper ner en ny 

inbjudan att tävla med en utvecklingsidé!  

 

Vinnande vision 

Dags att tänka till, kan vi presentera visionen 

om mötesplats på ett annat sätt? Kanske ge-

nom att beskriva något som kan hända på en 

mötesplats?  

 

Mötesplats Björkö 
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Javisst! Den här gången växte det fram ett täv-

lingsbidrag med ett tydligt fokus på att genom-

föra en kulturvecka för sommarlovslediga 

ungdomar på Björkö-Arholma. Nu i samar-

bete med många föreningar; Medborgarhus-

föreningen, Utvecklingsgruppen, Björkö Tea-

ter, Björkö-Arholma skärgårdsförening, 

Själöga fritidsgård och Hembygdsföreningen.  

 

Kulturveckan för ungdomar vann prispengar, 

en grundplåt på 5 000 kr som kommer att 

användas när ”Björköhänget” genomförs i 

sommar. 

 

Underbart, nu finns det både en vision om 

Mötesplats Björkö och en aktivitet som är pla-

nerad och ska genomföras där. 

 

Givande träff 

Det har blivit dags att träffa kommunledning-

en, det finns ett datum. Inför mötet är det vik-

tigt att lyssna på Björkö-Arholmaborna, höra 

efter vad de tycker. Hembygdsföreningen bju-

der in företrädare för föreningarna till en in-

formationsträff och frågar de närvarande:  

 

 

Vad vill ni att vi ska framföra vid träffen med 

kommunalråden? 

 

Några synpunkter:  
Sälj inte vår hembygdsgård!  
En levande landsbygd befolkas av levande 
människor.  
Det långsiktiga målet är att attrahera unga 
människor att bosätta sig här, att få fler barnfa-

miljer på ön.  
Se att glesbygden har särskilda behov.  
Stoppa stängningen av glesbygden. 
 

Träffen med kommunalråden gick över för-

väntan! Det enkla budskapet de hade med sig 

var att fastigheterna kan överlåtas till bygden, 

som ett utvecklingsprojekt. Nu vet vi förutsätt-

ningarna. Det fordras en kompetent motta-

gare, det kan vara en förening eller ett företag 

som agerar mottagare och det finns en 

prislapp så det behövs kapital eftersom det, 

särskilt på skolan, finns ett avsevärt renove-

ringsbehov. 

 

Låt oss ta vara på den här chansen! 

”Mötesplats Björkö” med Lena Svenonius, Lea och Denise Toresson presenterar sin utvecklingsidé för täv-
lingsjuryn. 



24  

 

Vi hoppas att björköbornas samarbete och engagemang leder till att vi får ta hand om bland annat hembygds-
gården. Foto: Erika Grönlund 

 

 

 

Av Lena Svenonius 
 

Björköhänget för sommarlovslediga på 
Björkö och Arholma. 
 
30 juli - 3 augusti arrangerar 
Björköhänget en hel sommarlovsvecka 
med kulturella aktiviteter för ungdo-
mar i ålder 10-18 år. 
 
Björköhänget kommer att fyllas med 
aktiviteter med olika teman inom rö-
relse, musik, dans, teater, trolleri och 
film. 
 
Björköhänget vill ge sommarboende 
och bofasta tillfällen att  knyta  kon-
takter och bygga nätverk . 
 
Under veckan kommer ungdomarna att 
umgås i grupper och lära känna 
varandra. 
 
Björköhängets ledare är fem engage-
rade vuxna med rötter i bygden.  
 

 
 
 

Robert Sjöblom regissör, Linda Ek ko-
reograf, Bo Gidlöf ,pedagog och fil-
mare, Erika Grönlund, sambatrummor, 
och Fredrik Höjman, magiker. 
 
Björköhänget avslutas under Alltinget 
på hembygdsgården, lördagen den 4 
augusti. Då möter ungdomarna publik , 
och vi väljer att visa upp vad vi gjort 
när det är många människor samlade. 
Ett utmärkt sätt att avrunda veckan. 
 
Björköhänget genomförs i samverkan 
med Björkö teater, Medborgarhusför-
eningen, Björkö-Arholma hembygds-
förening, Själöga fritidsgård och 
Björkö-Arholma skärgårdsförening. 
 
Det här låter väl kul! Anmäl dig till 
Björköhänget   på hemsidan  
info@bjorkoarholma eller ring till 
Lena Svenonius 070-248 72 42. 
 
 

Björköhänget 


