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Av Jerker Persson 
 

”Om adeln på Björkö från Krimkrigets dar  
till mitten av åttiotalet 
blott dunklaste aningar nu leva kvar”… 

Dessa rader från 1920-talet är hämtade ur 

den långa och högstämda dikten Björkö-
Arholma i boken Det seglade en Björkö-
brigg. Det är prästen Hilmer Nordlund som 

är författaren, och han är troligen den förste 

att nämna Björköadeln i text. Den sjöfartsin-

tresserade Nordlund har möjligen inspirerats 

av Skeppsbroadeln, de nyrika köpmän som 

på 1700-talet byggde vackra hus längs Skepps-

bron i Stockholm, och som beskrivs av Carl 

Forsstrand i ett par böcker från 1910-talet. 

Varken Skeppsbroadeln eller Björköadeln 

har med börd och Riddarhus att göra utan är 

kanske mer ”en ironisk benämning på socialt 

uppåtsträvande köpmän”, enligt en definition 

i Wikipedia. Någon gång räckte det inte ens 

med adel. När redaren Johan Alrik Johans-

son i Öster Edsvik avled i december 1920 tog 

man till ordentligt i en minnesruna: 

”Björkökungen är död!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

”Lyxlivet” på Björkö 

Det var under några decennier från mitten av 

1800-talet som Björköadeln upplevde sin 

uppgång och sitt fall. Två krig, Krimkriget 

(1853-1856) och fransk-tyska kriget (1870-

1871), bidrog till goda konjunkturer för inte 

minst Roslagens redare och gjorde att många 

av dem blev förmögna. Ändå handlar inte 

begreppet Björköadeln så mycket om be-

stämda personer eller familjer, utan mer om 

en livsstil som avvek från hur man tidigare 

hade levt på Björkö.  

Övermodets tid, som Kerstin G:son Berg kal-

lar den i sin avhandling Redare i Roslagen. 
Hon nämner ”den lyx som utvecklades i klä-

dedräkten”, men … 

”Också när det gällde bostäderna eftersträ-

vade de ledande en högre standard, i synner-

het för mangårdsbyggnaderna. Här gick 

skeppsredarna i spetsen. Om modet på dräkt-

sidan dikterades från städerna och deras bor-

gerliga kretsar, var det på byggnadssidan 

ståndspersonerna på landet som tillhandahöll 

förebilderna.  

De vid denna tid just verkställda laga skiftena 

gav bönderna utrymme för nybyggnader och 

bättre planering av tomtplatserna. Några av-

gjort herrgårdsliknande anläggningar uppstod 

på så sätt…Genom ombyggnader både på 

längden och höjden av de gamla enkel- och 

parstugorna var det också möjligt att få ståtliga 

manbyggnader, som dock höll allmogekarak-

tär.”  

Våren 2006 inventerade länsstyrelsen Björkö-

Arholmas redargårdar, vilka definierades så 

här: ”Gården har uppförts av och/eller tillhört 

Björkö-Arholmas redarelit under den blomst-

rande redarperioden i mitten av 1800-talet. I 

definitionen ingår även att gårdsmiljön påver-

kats av redarnas goda ekonomi och därmed 

har ett visst påkostat arkitektoniskt uttryck.”  

 

Björköadeln  

Det var Hilmer Nordlund som myntade 
begreppet Björköadeln. 
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”Förmögna” redare 

”Redarnas goda ekonomi” påverkade alltså 

utseendet på deras hus, och då frågar man sig 

naturligtvis hur förmögna de var. Då fanns det 

ingen taxeringskalender, men det fanns bo-

uppteckningar. De visar hur rik eller fattig 

man var när man dog. I vårt arkiv i Öster 

Edsvik finns det fyra bouppteckningar efter 

några av de framgångsrika redarna: Riksdags-

man Matts Pehrsson i Öster Edsvik (död 

1869), som var svärfar till redaren Eric Ohls-
son i Simpnäs (död 1858), som var gift med 

riksdagsmannens dotter Anna Brita (död 

1892), som efter Erics död gifte sig med den 

blivande redaren Johan Alrik Johansson i Ös-

ter Edsvik (död 1920).  

För dessa fyra är ”Boets slutliga behållning” i 

2019 års penningvärde enligt SCB:s historiska 

konsumentprisindex: 

Matts Pehrsson   4,8 milj kr 

Eric Olsson         4,3 milj kr 

A-B Mattsdotter  3,7 milj kr 

J A Johansson     2,4 milj kr   

Inga svindlande värden för boets alla till-

gångar, kan man kanske tycka - och inte var 

det reda pengar heller. Riksdagsmannens, 

hans dotters och svärsons bouppteckningar är 

tungt belastade med mer eller mindre osäkra 

fordringar, i Matts Pehrssons fall rör det sig 

om hela 61 % av boets tillgångar.  

Mer fattigdom än rikedom 

Det ger en bild av att den tidens fraktsegling 

var en verksamhet med mycket höga risker, 

och då menar jag inte bara att fartyg och laster 

kunde förloras i hårt väder. Bankverksamhet-

en var dåligt utvecklad. Björköborna byggde 

fartyg genom att låna av varandra och gå i bor-

gen för varandra, många gånger med sina fas-

tigheter som säkerhet. De goda åren skapade 

ett slags fartblindhet; man stannade inte upp 

för att bedöma riskerna. J A Johanssons bo-

uppteckning från 1920 ger en annorlunda 

bild. Den är helt ren från fordringar beroende 

på att bankernas kreditverksamhet då funge-

rade klart mycket bättre än ett halvsekel tidi-

gare. Han hade dessutom mer likvida till-

gångar än sina föregångare. 

Vi ska komma ihåg att den period som myn-

tade begreppet Björköadeln ledde till mer fat-

tigdom och elände än den skapade rikedom 

och förnöjsamhet. När de dåliga tiderna stor-

made in gick fler familjer i konkurs och fick 

lämna sina hem än de som förblev rika och 

välmående. Redargårdarna på Björkö står kvar 

som monument över denna korta tid av upp-

gång och fall, och i detta nummer av Våra Öar 

presenteras fem redargårdar av de nuvarande 

ägarna: Båda gårdarna i Öster Edsvik, 

Simpnäs redargård samt Nedergården och 

Södergården i Kulla.  

Var så god, nöjsam läsning! 

1700-talets Skeppsbroadel var möjligen en förebild för Björköadeln. Beskuren målning av  J P 
Cumelin. 
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Av Britt o Claes Nordlander 
 
2006 fick vi chansen att förvärva Södergården 

Kulla. Av förra ägaren fick vi veta att gården 

hade anor från minst 1840. Så småningom 

har vår nyfikenhet  lett oss till sökningar i 

Riksarkivet och i Lantmäteriets arkiv hittar vi 

beskrivningen av Södergården Kulla på en 

karta från 1640, där beskriven som ett skatte-

hemman. I texten till en karta från 1712, som 

vi funnit på Södergården, beskrivs samtliga tre 

gårdar i Kulla by som skattevrakshemman. 

Det betyder att ägarna inte hade betalat skat-

ten till kronan och ägandet tillföll då staten 

och fick benämningen ”skattevrak”.  

Det måtte ha varit svåra tider i bygden under 

tidigt 1700-tal. Här anges att Pehr Ersson be-

bor Södergården såsom ”Åbor”, vilket inne-

bar besittningsrätt för gården och fritt nytt-

jande, men med staten som ägare. Huset på 

kartan från 1712 är helt stiliserat men beläget 

på samma plats som nuvarande mangårds-

byggnad. Vi vet inte när nuvarande hus bygg-

des, men på en karta från 1791 är husen i  

 

Kulla by mer detaljerade och huvudbyggna-

den har samma utsträckning som på kartan 

över laga skiftet 1849 och som det ser ut idag. 

Övriga byggnader bestod av ett flertal ut-

spridda hus, men den långa ladan utmed nu-

varande landsväg hade vid mitten av 1800-talet 

ännu inte fått sin fulla längd. Det är oklart när 

hela ladugårdslängan stod klar, sannolikt har 

den byggts ut successivt. Den södra delen av 

ladan var tidigare öppen och där fanns en s.k. 

oxvandring, ett slags tröskverk draget av oxar. 

Tidigare ägare 

Den tidigaste ägaren till Södergården, som vi 

har kunnat spåra, är Pehr Ersson i början 

1700-talet. Därefter följde hans son Anders 

Persson, följd av Erik Andersson (f. 1793) och 

Anna Andersson (f. 1786). Deras son Anders 

Ersson (1819 – 1873) och hans hustru Marga-

reta Olsdotter (1816 – 1865), som var dotter 

till bonden och redaren Olof Ersson i 

Simpnäs och Brita Persdotter Ahlström från 

Södergården i Kulla 

Kulla Södergård, troligen 1882. Oljemålning av C G Carleman. 
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gården Hagas i Arholma by, tog sedan över 

Södergården. Det var under deras tid som 

rederiverksamheten tog fart och som storskif-

tet ägde rum i Kulla by, d v s 1850-talet. Den 

processen drog ut rejält på tiden då ägarna till 

de tre gårdarna i Kulla by på ett eller annat 

sätt kände sig förfördelade med sina tilldel-

ningar.  

Anders och Margareta fick två döttrar, Anna 

och Margareta. 1872 gifte sig Margareta med 

Anders Ferdinand Andersson (1842 – 1914) 

från Söderby Karl, som arbetade som dräng 

hos redaren Erik Ahlström på Bleckunge. 

Anders Ferdinand och Margareta, kallad 

”mor Greta på Kulla” tog över Södergården 

1873.  

Det var under deras tid som rederiverksam-

heten på Södergården var som livligast, trots 

att Anders Ferdinand inte hade någon egen 

erfarenhet av sjöfart. Han utvecklade många 

goda affärskontakter och kom därigenom att 

spela en betydande roll i bygdens rederiverk-

samhet. Vi har funnit att andelar i totalt 15 

fartyg under längre eller kortare tid varit 

knutna till Södergården under de goda åren. 

Anders Ferdinand och mor Greta i Kulla fick 

två döttrar, Adolfina och Edla. När Bleckunge 

gick i konkurs 1883 kunde den tidigare 

drängen Anders Ferdinand köpa Bleckunge 

för ”en del bättre skeppsvirke” i utbyte. Se-

nare överlät han Bleckunge till dottern 

Adolfina, kallad Ada, tillsammans med ma-

ken Johan Albert Wicklander från Arholma.  

Den äldsta dottern Edla gifte sig med Erik 

Andreas Andersson från Rådmansö, son till 

Anders Petter Olsson och Carolina Olsdotter, 

som  var syster till Edlas mormor, d v s Edla 

var kusinbarn till Erik Andreas. När Edlas far 

avled 1914 tog hon och maken Erik Andreas 

över Södergården. Erik Andreas var son i en 

redarfamilj och utbildad styrman. Han fort-

satte rederiverksamheten i ytterligare några år, 

men det sista fartyget såldes 1916. 

Erik Andreas var en driftig man. Förutom 

nämndeman var han ordförande i Björkö- 

Arholma Sjömannaförening 1921 – 1936. 

Han var duktig smed och verkade i gårdens 

smedja, där förutom allehanda verktyg tillver-

kades också en grind som vi hittade i långa 

ladan. Den har nu åter fått sin rätta plats. 

Bröllop på Södergården 1926. Nils Erik, son till E A Andersson o Greta i Kulla, gifter sig med 
Vilhelmina Valborg Viklund.  
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Omfattande renovering 

Gårdarna i bygden var i stort självförsörjande. 

På Södergården finns linbastan ännu intakt. 

Linet användes till segelduk och för husbehov 

av linne. Linbastan användes fram till 1920-

talet enligt Linnea Zetterström, tidigare piga 

och senare arrendatorsfru på Södergården, i 

en intervju i Norrtälje Tidning 1965. 

Cirka 1950 köpte Sven Östling Södergården. 

Edla fick då flytta över till arrendatorsbostad-

en. Östling lät genomföra omfattande renove-

ring av mangårdsbyggnaden med centralvärme 

och badrum. Glasverandan avlägsnades och 

med ledning av exteriören på oljemålningen 

från 1888 skapades åter en entré med pelare, 

bred trappa och balkong, där räckets mönster 

kopierades från oljemålningen.   

Östling hade också andra planer, nämligen att 

anlägga ett fritidshusområde, stycka Södergår-

den och angränsande mark i över 100 tomter, 

anlägga tennisbanor, kioskverksamhet och  

 

även en marina nere vid Marboviken. Pro-

jektet godkändes i Norrtälje byggnadsnämnd, 

men som tidigare beskrivits i Våra Öar (2019) 

så protesterade några grannar med Helge 

Jansson från Nedergården i spetsen. De över-

klagade byggnadsnämndens beslut och fick 

tillträde till dåvarande bostadsminister Birgit 

Friggebo, som hörsammade deras argument 

att bevara en kulturbygd med aktivt jord- och 

skogsbruk. Det är således Helge Jansson och 

hans vänner vi kan tacka för att Södergården 

och Kulla med omgivning har kvar sin gamla 

gårdskaraktär. 

Vi är inte säkra på om det var före eller efter 

denna dispyt som Helge Jansson började med 

sin grisuppfödning, bara 150 meter från Öst-

lings Södergården. Raksträckan utanför Sö-

dergårdens långa lada kom dock att kallas för 

”Svinarakan” på grund av den omisskännliga 

lukten.  

Erik och Edla Andersson var de sista redarna i Kulla Södergård. 
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Södergården idag 

Södergården var just en gård med karaktär vi 

så länge hade letat efter. Vi har båda våra röt-

ter i inre Roslagen, så omedelbart infann sig 

känslan att vi hittat hem. Samtidigt känns ett 

stort ansvar att förvalta och förhoppningsvis 

även förädla fastigheten.  

Vi var glada att tidigare ägare Braathen hade 

tagit sig an långa ladans tak. Visserligen blev 

det gamla tegeltaket som delvis hade rasat 

samman ersatt med ett plåttak, men det un-

derlättar förstås underhållet. Den gamla smed-

jan som lär ha flyttats från Bleckunge var fall-

färdig, men efter visst förhalande i byggnads-

nämnden fick vi tillstånd att flytta den ner till 

Marumsviken, där den nu i renoverat skick 

fungerar som sjöbod.  

Även skogen ligger oss varmt om hjärtat, inte 

bara för själva skogsförvaltningen utan också 

skogens miljövärde som en källa till rekrea-

tion, svamp- och bärplockning och inte minst 

jakt. Stormen Alfrida den 2 januari 2019 för-

störde mycket av det arbete vi lagt ner av 

skogsvård och det kommer att ta lång tid att 

reparera stormens framfart. 

 

Under de 10-tal strömlösa dygn som följde 
efter stormen var vi tacksamma över att ha 
god tillgång till ved och fungerande eldstäder 
för att hålla huset varmt.  

Så här ser Södergården i Kulla ut idag. 

Den gamla smedjan flyttas för att bli sjöbod 
vid Marumsviken. 
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Av Lena Svenonius 
 

Jag har upplevt det så många gånger, glädjen 

och stoltheten när jag ser det vita huset dyka 

upp mitt i kurvan. Och lättnaden när jag kör 

in mellan grindstolparna, HEMMA och går-

den står kvar! Den här kärleken för gården 

delar jag med många, jag delar den med min 

mormors föräldrar som byggde gården för 

150 år sedan, jag delar den med mormor och 

morfar, jag delar den med mina föräldrar och 

syskon, mina barn och syskonbarn. 

 

Övre gården i Öster Edsvik. Den yngsta av 

redargårdarna på Björkö. Min familjs historia 

på gården börjar 1869, när riksdagsman Matts 

Pehrsson dör och hans dotter Anna-Brita är-

ver “halva kungariket”.  

 

Innan arvet delas görs för rättvisans skull en 

grundlig utredning av tillgångarna i dödsboet. 

Hela processen tar över ett år, allt protokoll-

förs och redovisas i en karta med tillhörande 

skriftligt dokument som vi har studerat med 

stort intresse.   

 

 

De båda arvtagarna drar lott och Anna-Brita 

får den övre, norra delen av gården. Hon och 

hennes make skeppsredaren Johan Alrik Jo-

hansson, börjar genast bygga och den nya går-

den är snart inflyttningsklar. Det är en man-

gårdsbyggnad i två plan, kök och kammare, 

salar, förmak, kontor, farstukammare och 

flera rum på övra botten, byggningen har fron-

tespis. Bagarstuga med brygghus, drängstuga, 

matbodar och förråd. Ladugårdslänga med 

lider, lador, stall, tröskvandring, logar och bo-

dar. Tillsammans skapar husen en kringbyggd 

gård. Utanför gårdstunet har de jordkällare, 

svinhus, linbasta, smedja och kvarn.   

När redarfamiljen är på plats i sitt nya hem 

börjar Johansson ett nytt bygge. Han bygger 

sin dröm, ett eget fartyg, det blir en påkostad 

skönhet i ek, med tre master, barken “Agda”. 

Under de första 25 åren driver Anna-Brita 

och Alrik jordbruket på Edsvik med hjälp av  

tjänstefolk, ett arbetslag med 3-4 drängar, lika 

Vår vackra vita gård i Öster Edsvik 

Johan Alrik Johansson, troligen kring 1870, och hans första fru Anna Brita, Matts Pehrs-
sons dotter 
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många pigor och en person som kallas arbe-

tare i husförhörsprotokollen, troligen var han 

rättare. Drängar och pigor kommer från 

grannskapet, Finnala, Marum, Stridsby, de 

stannar ofta bara 2-3 år. 1884 börjar en ny 

piga, hon är 20 år och uppvuxen i Finnala, 

Josefina Karlsson. Hon är duktig och kommer 

bra överens med Anna-Brita. Efter några år 

blir hon familjens hushållerska. 

 

När Anna-Brita går bort 1892 dröjer det inte 

länge förrän kapten Johansson friar till Jose-

fina. Han har låtit göra en överraskning till 

henne, i Japan. Josefina får ett stort porträtt, 

målat på siden. Gåvan och frieriet gör Josefina 

brydd och generad, hon visste inte att Johans-

son gick i sådana tankar. Som tur var svarade 

hon JA, sen gömde hon den vackra tavlan; vi 

hittade den undanstoppad i en garderob.  

Josefina var 29 år och Alrik 55. 

 

Arrendatorernas tid 

Här börjar en ny tid på Edsvik. Josefina och 

Alrik beslutar sig för att arrendera ut jordbru-

ket. Det flyttar in en ung arrendatorsfamilj i 

farstukammaren, det är Johan och Alida 

Alvén. Under tio viktiga år bor och arbetar de 

båda kvinnorna alltså under samma tak. Alida 

får tre barn, Josefina får två, men förlorar det 

ena och under alla år finns det något eller flera 

fosterbarn i familjen. 

 

Hos Alida är det fullt jobb med jord och djur, 

nu är det hos arrendatorn alla drängar och 

pigor finns. Hos Josefina styrs livet av kapten 

Johanssons uppdrag som redare, han köper 

nya fartyg, utrustar dem, anställer sjöfolk och 

får förtroende som huvudredare i många 

partsrederier. Vid sidan av rederiverksamhet-

en är han kommunal förtroendeman, härads-

domare, har roller i sparbankens ledning, är 

ordförande i sjömannaföreningen, konkursut-

redare, borgenär osv. 

 

När Alvéns flyttar från Edsvik är det till en 

egen gård i Senneby. De båda kvinnorna hål-

ler kontakt, det finns mängder av foton på 

Alvéns barn i våra familjealbum och de spa-

rade breven med tankar om liv och död, barn 

och sjukdomar, griskultingar och födelsedagar, 

berättar om en stark kvinnlig förtrolighet. 

 

Efter Alvéns kom fem arrendatorsfamiljer i tur 

och ordning till gården: Engelbert och Alma 

Johan Alrik  och Josefina Johansson framför sitt hus sommaren 1920. 
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Andersson, Erik och Matilda Nordkvist, Ru-

dolf och Emma Karlsson, Ivar och Ruth Berg, 

Gustav och Elsa Blomberg. Från 1961 har 

åkermarken brukats av Bertil Karlsson, Helge 

Jansson, Tobias Ahrnborg, Håkan Kristens-

son, Per Juhlin och Sven Broström. 

 

Villa i Mulnäs 

Kapten Johansson är betydligt äldre än Jose-

fina och vet att gården ska gå tillbaka till Anna

-Britas släkt när han går bort. Så för att för-

säkra sig om att Josefina ska ha ett respekta-

belt hem bygger han en villa åt henne. 1901 

står en modern grosshandlarvilla klar i Mul-

näs, med verandor och utsikt över Björköfjär-

den, fullt möblerad och utrustad med gardi-

ner, draperier, vackra tapeter och målade tak. 

 

Det blir inte som Johansson hade tänkt med 

villan i Mulnäs. Den hyrs ut som sommar-

ställe några år, men redan 1909 säljer han 

Mulnäs till guldgrävarbröderna, de gav ett bra 

bud på huset när de kom hem från Austra-

lien.  

 

Historien berättar inte varför Johansson änd-

rade sig om Mulnäs, kanske behövde han 

pengarna eller var det Josefina som ville bo 

närmare landsvägen. 

 I juli 1949 intervjuas Josefina Johansson, 85 

år, om Edsviks gårdshistoria, samtalet är ned-

tecknat. Jag hör hennes röst, hon är stolt över 

sitt Edsvik: 

 

“Det här vart byggt 1870-71. - Dom dela de 
där hemmande, riksdagsman hade två barn, 
dottern å mågen byggde detta -70, men det 
andra var byggt långt före. 1870 byggde dom 

alla husena här. Inte här har det förändrats. 
Omrustat lite för varje år. Inte fandes de 
telefon, inte elektriskt, men telegraf hade vi te 
Björkö. 
Längan fandes, inte veranden. Matbod, 
tvättstuga, drängkammare. Fähus var de, de är 
ombyggt. Lagårn är ju som vanligt, men nu är 
de fallfärdigt. Logen föll ihop. (Troligtvis om 
Nedre gården.)  
Vi hade bra trädgård vi mä. 
Bastan står kvar, smedjan är borta. 
Min man hade mycke fartyg här, å så mycke 
sjöfolk fandes de i stugorna. Men under förra 
kriget såldes alla båtarna. Så byggde han ett 
fartyg själv, gjorde han. 
Dom var dåligt skötta, jordbruken. Vi hade 

tjänare, drängar, jungfrur. Sen, vi har haft 
gården utarrenderad sen 1897.” 
 
 

 

 
Amanda Karlsson, Hilma Åhlund och Josefina Johansson. Hilma bor i Västerkärret i Finnala, 
där Josefina växte upp och som också kommer att bli Amandas hem. 
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 En ny generation 

I november 1902 noterade Johansson i sin 

almanacka “Föddes Nanna”, det var inte 

mycket väsen för en så viktig händelse, 64 år 

gammal får han till sist en flicka. Nanna var 

min mormor och hon har berättat att Johans-

son både visade kärlek och stor omsorg för 

henne så småningom. 

 

Nanna växer upp under 1900-talets första år-

tionden, Alrik vill ge henne det bästa, så efter 

småklasserna i Marums skola får hon bo in-

ackorderad hos en tant i Norrtälje för att 

plugga vidare. Nanna berättade gärna om de 

här åren, hur hon grät när det var dags att åka 

tillbaka till skolan efter loven, men också om 

att hon trivdes i skolan och fick många goda 

vänner. Och hur roligt det var när pappa kom 

till Norrtälje i något ärende och tog med 

henne till Stadshotellet på lunch. 

 

Det är nog tänkt att Nanna ska ta över gården 

när hon gifter sig. I väntan på att “den rätte” 

ska dyka upp blir det lanthushållsskola för 

henne, där lär hon sig allt om byk, bak, djur, 

odling och annat som en ung hustru på en 

gård ska kunna. 

 

Den rätte visar sig vara en Björkögrabb, det 

kanske var uträknat i förväg, men pappa Alrik 

fick inte uppleva bröllopet på Edsvik i april 

1927. Friaren heter Edvin, han är son till en av 

Johanssons skeppare, Johan Petter Johansson 

i Bergängen och hans hustru Ida Karolina. 

Nanna och Edvin förlovar sig men väntar med 

bröllopet tills Edvin är klar med sin sjökap-

tensexamen.  

 

Nanna använder tiden till egen förkovran, hon 

fyller linneskåpet med hemvävt, tar körkort 

Många Björköbor från ca 1920. Här finns arrendatorfamiljen Erik o Matilda Nordkvist (längst 
upp) med sönerna Ville och Sven (i kostymer), Erika Stridsberg som var piga på Edsvik (längst 
t v),  Nanna Johansson och Emma Karlsson (bredvid Erika), Rudolf Karlsson (vid trappstol-
pen), Greta Zetterlund  med lille Bertil  Karlsson i knäet, Mia Karlsson (nederst th) och Lea 
Sköthagen (nederst t v). 
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 och skaffar en T-Ford som hon kallar Napo-

leon, spelar piano och drömmer om att bli 

pianist på en stumfilmsbiograf och så reser 

hon, bland annat till Tyskland för att lära sig 

tyska. 

 

Det har inte funnits någon sjöman eller kap-

ten på Edsvik sedan J A Johansson gick bort. 

Nu, när Nanna gifter sig, kommer det en ung 

och lovande “kapten Johansson” till gården 

igen. När gamle Johansson gick bort hade han 

fortfarande del i flera fartyg, men nu är det 

nya tider, ingen visste hur fort det skulle gå, 

luften har gått ur rederibubblan på Björkö 

och knappt 10 år efter gamle Johanssons död 

har centrum för svensk sjöfart flyttat till Väst-

kusten. Så den nybakade och nygifta kap-

tenens familj lämnar Björkö och bosätter sig i 

Göteborg. 

 

Josefina blir kvar, hon vinterbor med Nannas 

familj i stan men Björkö är hennes rätta hem, 

det är här hon har sina vänner. Hon bor på 

Edsvik så länge det går på höstarna och flyttar 

ut igen på våren, så tidigt som möjligt. 

Under många år blir mangårdsbyggnaden 

Nannas, Edvins och döttrarna Kerstins och 

Ullas sommarhus, och det är arrendatorsfa-

miljerna som håller gården vid liv året runt. 

Det kan inte hjälpas, med åren blir gården 

omodern, det är otidsenliga stallar, längorna 

med lider och lador var byggda för hästred-

skap och passar inte för en traktor. Gården är 

för liten för en familj att försörja sig på. Det 

fordras rejäla investeringar för att komma 

ikapp. 

 

Nya människor och nya tankar 

När Nanna och Edvins dotter Kerstin och 

hennes man Per tar över Edsvik befinner sig 

gården i ett nytt vägskäl. De vill så gärna ha 

somrarna på Edsvik, men det finns frågeteck-

en. Vem ska bruka jorden och vad ska hända 

med alla byggnader? Kan de stycka av någon 

del som fritidstomter eller är det bättre att 

plantera skog på alltihop? Finns det någon 

annan utväg? 

 

De hittar en ny väg. Från 1960-talet brukas 

Edsviks åkrar av andra björköbönder, på det 

viset hålls huvuddelen av gårdens åkrar och 

ängar öppna. Kerstin och Per läste på om 

skogsbruk och planterade en hel del skog. 

Kerstin skojade om att hon “betade hagarna” 

när hon gick fram med röjsaxen på våren. 

Kerstin och Per fick många år på Edsvik, med 

stor familj, många vänner och mycket arbete. 

Som pensionärer gjorde de som Josefina, 

stannade längre och längre perioder på 

Edsvik. 

 

På 1970-talet flyttar en ung familj till landet, 

det är jag, ett av Alrik och Josefinas barn-

barnsbarn som tar med mig familjen och blir 

bofast på Edsvik. Vi lockas av en grön våg, vi 

vill vara närmare naturen, gå i skogen, höra 

fåglar och leva enklare. Och bli en del av min 

gårds historia. 

 

 

 

 

Jag (Lena) och morfar Edvin, som håller min 
bror Johan i famnen. Kvarnstenen är från 
gårdens väderkvarn, som revs på 1940-talet.  
Figuren i högerspalten  är ett gammalt bo-
märke för Öster Edsvik.  
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Av Joakim Collin 
 
Simpnäs är det gamla bynamnet och syftar på 

fisken simpa. Den första kända kartan över 

Simpnäs by utgörs av kartan till storskiftesför-

rättningen 1761-68. Då förrättades storskifte i 

byn som bestod av de två gårdarna Öster- och 

Västergården. Nästa karta är från laga skiftet 

1858 då byn delades upp på tre gårdar. Laga 

skiftet innebar att varje gård fick ett samman-

hållet stycke mark. Tidigare brukade man jor-

den gemensamt. 

Simpnäs redargårds mangårdsbyggnad upp-

fördes omkring 1850 av Eric Ohlsson och 

Anna Brita Mattsdotter på platsen för en äldre 

nedbrunnen mangårdsbyggnad. Den byggna-

den har ursprungligen timrats någonstans ut-

med norrlandskusten varefter den plockats 

ner och uppförts på Simpnäs. På vinden ser 

man hur stockarna märkts med anilinpenna 

för att underlätta återuppbyggnaden.  

Mangårdsbyggnaden är stor, hög, vitmålad 

med kromoxidgröna knutar. Den känns lite 

främmande i Roslagsmiljön, en blandning av 

herrgård och bondstuga. De timrade fasader- 

 

na var rödfärgade i likhet med de nuvarande 

ekonomibyggnaderna. Omkring 1905 lär den 

nuvarande lockpanelen och förstugan ha till-

kommit. 

Många ägare 

Eric (1812-58) och Anna Brita (1825-1892) 

var båda barn till storbönder som även bedrev 

rederiverksamhet. Anna Brita var dotter till 

bygdens ledande person Matts Pehrsson i Ös-

ter Edsvik. Han tog initiativ till inrättandet av 

en navigationsutbildning i socknen. Utbild-

ningen var förlagd till Simpnäs redargård.  

Eric Ohlsson dog 1858 varpå Anna Brita tog 

över gården och rederiverksamheten. Hon 

gifte sig senare med Johan Alrik Johansson 

som då var skeppare på hennes skonare 

Niord.  

År 1871 lät makarna uppföra en ny redargård 

i Öster Edsvik, dit de flyttade. Efter Anna Bri-

tas död sålde maken Simpnäs redargård till 

Johan Mattson från Gräsö. År 1910 sålde 

Mattson gården till J.A. Cyrén. Han styckade 

Simpnäs redargård 

Anna-Brita Mattsdotter och Eric Olsson,  
ca 1850. Denna daguerrotypi är den äldsta 
kända fotografiska bilden på namngivna 
roslagsbor. 

Simpnäs redargård i slutet av 1960-talet. 
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av en del av marken. 1918 köptes gården av 

Gerda och Erland Hedström. Paret Hed-

ström tipsades om gården av traktens stor-

bonde, skriver deras dotter Christel Hed-

ström Kriland i ett brev1986: ”Det finns en 

gammal gård, en öde gård, en före detta re-

dargård, som står tom i Simpnäs. Den ägs av 

en tomatodlare Cyrén i Kalifornien. Han är i 

”Amerikat”. Gården är på 100 tunnland och 

ligger för fäfot. Far dit och ta en titt”. Så 

gjorde de, och blev förälskade i den vackra 

miljön. Köpeskillingen var 25000 kronor, en 

ansenlig summa vid den tiden. 

Familjen Hedström behöll gården i tre gene-

rationer, nästan 90 år. Den användes mest 

som fritidsbostad. Huvuddelen av tiden var 

det kvinnor som styrde. Under Hedström-

marnas tid skedde få förändringar. Man levde 

som förr med torrdass och brunn på gårds-

plan samt vedeldning. Det fanns dock elektri-

citet i mangårdsbyggnaden samt Simpnäs 

första telefon. 

Familjen Hedström var kulturell. En stor 

mängd kulturpersoner har besökt gården. En 

dotter var gift med kompositören Lillebror 

Söderlundh. Konstnärinnan Siri Derkert 

hyrde en liten bostad i flygelbyggnaden några 

år på tjugotalet. Några av hennes mest kända 

konstverk målades på Simpnäs.  Barnen på 

gården var ett vanligt motiv. 

På 1960-talet sålde gården ett stort markom-

råde vid Bofjärden. Planen var att exploatera 

marken med fritidstomter och anlägga en 

småbåtshamn. Planerna stötte på patrull. 

Opinionen hade svängt. Allmänheten ville ha 

orörd natur och tillgång till stränder. Det blev 

förbud att exploatera marken. Fru Hedström 

lär ha köpt en Hillman (brittisk bil) och en 

persianpäls för en del av förtjänsten.  

Ett blivande byggnadsminne? 

Gården blev föremål för länsantikvariens in-

tresse då den var i stort sett orörd från mitten 

av 1800-talet. En byggnadsantikvarisk utred-

ning genomfördes 1991. Gården beskrivs på 

följande sätt: ”Gårdens bebyggelse grupperar 

sig runt en gårdsplan och består av mangårds-

byggnad, flygelbyggnad, bodlänga och ekono-

mihuslänga. Flygelbyggnaden inrymmer en-

kelstuga, brygghus och bod under gemensamt 

tak. Bodlängan består av dubbelbod, halvhus 

och lada, delvis under samma takfall och eko-

nomihuslängan utgörs av en byggnad som in-

rymmer drängstuga, vagnslider, stall, ladugård 

och svinstior”. Länsstyrelsen föreslog att går-

den skulle bli byggnadsminne. En omfattande 

Simpnäs redargård renoverad enligt konstens alla regler. Foto: Joakim Collin 
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renovering av mangården påbörjades och på-

gick under ett par år i slutet av 1990-talet. Ar-

betet bedrevs som ett arbetsmarknadsprojekt 

för arbetslösa byggnadsarbetare, delvis finansi-

erat av länsstyrelsen. Familjen Hedström bi-

drog med egen arbetsinsats. Byggnaden var i 

mycket sämre skick än bedömt. Vatten hade 

trängt in bakom panelen. Det medförde att 

stora delar av timmerfasaden fick bytas ut. 

När arbetena avslutades var tak, fasader och 

fönster renoverade samt utsidan nymålad med 

oljefärg.  

Därefter avstannade arbetet. Byggnadsminnes-

planen gick i stå. Vad hade hänt? Det räckte 

inte med familjens arbetsinsats under några 

sommarveckor. Det krävs pengar från ägarna. 

Staten kunde endast bidra på marginalen. Det 

behövdes kunniga hängivna hantverkare och 

en kompetent arbetsledning. När ägarfamiljen 

dessutom var uppdelad på flera olika viljor 

blev det svårt att fullfölja de ambitiösa planer-

na. Till slut bestämde majoriteten av ägarna 

att gården skulle säljas. Karin och Joakim Col-

lin blev de nya ägarna till Simpnäs redargård 

2005.  

Varför köper man en gård med ett gigantiskt 

reparationsbehov? Joakim var nybliven pens-

ionär, 55 år gammal med ett förflutet i krigs-

makten. Han hade mer att ge, än att tillbringa 

tid på golfbanan på Värmdö där familjen hade 

ett sommarboende. Ägarna var angelägna att 

sälja och det var få spekulanter. Det blev en 

snabb affär. Joakims övervägande: ”Tillfället 

återkommer inte. Jag kommer att ångra mig 

om vi inte köper”. Det var den fantastiska 

gårdsmiljön som avgjorde. Precis som famil-

jen Hedström kände åttiosju år tidigare 

Med köpehandlingarna bifogades ett tio år 

gammalt brev från länsantikvarien där han 

föreslog att gården skulle bli byggnadsminne. 

De förra ägarna hade aldrig besvarat brevet. 

Det gjorde Joakim. Resultatet blev att länssty-

relsen bekostade en omfattande byggnadsan-

tikvarisk undersökning av mangårdsbyggna-

den och flygeln. Denna rapport innehöll även 

förslag till restaureringsåtgärder, som i allt vä-

sentligt har följts. Frågan om byggnadsminne 

väcktes och en utredning fann att Blekunge 

bäst uppfyllde kraven. Simpnäs redargård 

kom antagligen på andra plats. 

Omfattande och varsam renovering 

Nu vidtog tio års hårt arbete från april till ok-

tober. Joakim har varit beställare, arbetsledare 

och hantlangare. Arkitekt och duktiga lokala 

hantverkare: snickare, murare, plåtslagare, 

rörmokare, elektriker, kakelsättare samt an-

Simpnäs redargård, flygelbyggnaden. Foto: Joakim Collin 
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 läggningsarbetare, har gjort de mest kvalifice-

rade arbetena. Joakim och Karin har målat, 

tapetserat, glasat fönster och lagt om tegelta-

ken. 

Först i tur var mangården. Utsidan var klar 

men inte insidan. Svårigheten var att bibehålla 

huset som det var omkring 1850 samtidigt 

som man skall kunna bo modernt med året-

runtstandard. Det blev kompromisser. Ett ex-

empel: Inga fast monterade elradiatorer. När 

kylan kommer tar man ner flyttbara radiatorer 

och placerar dessa under fönster. 

Ekonomin medgav köp av gården (10 hektar) 

samt renovering av mangårdsbyggnaden. De 

förfallna ekonomibyggnaderna var ett bihang 

och senare problem. Sommaren 2006 kunde 

familjen bo i mangårdsbyggnaden men det var 

inte målat eller tapetserat. Byggnadsantikva-

rien tog med Karin och Joakim till en tapet-

verkstad på Långholmen där tidstrogna tape-

ter inköptes. Tapeterna kom på plats först 

2014-15. Annat kom emellan. 

De gamla timrade rödfärgade ekonomibygg-

naderna var i riktigt dåligt skick. Visst takun-

derhåll hade skett. Ekonomibyggnaderna 

skapade ett fantastiskt gårdsrum med gamla 

ståtliga lövträd i centrum. Ett förtida arv möj-

liggjorde att familjen kunde börja renovera 

dessa byggnader. Tågordningen förändrades. 

Nu gällde det att åtgärda de mest skadade 

byggnaderna först: Ladugårdslängan 2007-08, 

flygelbyggnaden 2009-12 och bodlängan 2013. 

Totalt har ca 1200 längdmeter timmer ersatt 

fuktskadat virke i väggar och bjälklag enligt 

sparade fakturor. Fasaderna in mot gårdscent-

rum har synligt liggtimmer. Övriga fasader har 

fått en utvändig panelbeklädnad enligt gam-

mal modell. 

Gården har erhållit ekonomiskt bidrag från 

Länsstyrelsen vid renoveringen av ekonomi-

byggnaderna, ca 10 %. Flygelbyggnaden skap-

ade problem. Från kulturhistorisk synpunkt 

borde den ursprungliga rumsfördelningen be-

stå (enkelstuga, brygghus och bod), vilket var 

ett villkor för ekonomiskt bidrag. Ägarna öns-

kade utnyttja hela byggnaden för bostad då 

gården inte blev byggnadsminne. Flygeln är 

idag en charmig bostad för uthyrning. 

Den gamla hagmarken höll på att växa igen. 

Efter en omfattande skogsavverkning och di-

kesrensning stängslades betesmarken. Sedan 

2008 har kvigor betat under sommarhalvåret 

till glädje för många barnfamiljer som kom-

mer och tittar. En trädgårdsarkitekt har gjort 

ritning över hur trädgården kan förbättras 

med nya träd, buskar och planteringar. Hen-

nes råd har följts och samtidigt lärt de nya 

ägarna mycket om trädgårdsskötsel. Flera av 

de gamla ståtliga lövträden från 1800-talet har 

fallit  ifrån och nya har planterats. Det största 

trädet, en lönn (2,5 m i omkrets), klarade inte 

stormen Alfrida utan lade sig rakt över ladu-

gården och knäckte taket.  

Hur gick det? Det gick bra enligt tidskrifterna 

Gård och Torp, Gods och Gårdar, DN samt 

SVT 1 Godkväll. Tidskriften Gård och Torp 

har följt renoveringsarbetet från start och i fyra 

fylliga reportage under åren 2006-15 beskrivit 

arbetet. Det sista (senaste?) numret har föl-

jande text på framsidan: ”Roslagens vackraste 

gård. Äntligen klar efter tio år!” 

 
Simpnäs redargård har en vacker dörr och 
sandstenstrappa. 
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Av Mats Egerot 
 
Öster Edsviks historia är spännande och 
mångsidig. Fattiga bönder, tärande rysshärj-
ningar, lyckosam rederiverksamhet, Björkö-
adel, pensionat och stockholmare.  
 

Byns historia kan spåras till mitten av 1500-

talet. Den äldsta noteringen är från 1545 då 

de tre bröderna Galle, Lasse och Olov Måns-

son bodde på de två gårdarna i Öster Edsviks 

by. Under de närmast följande åren förläna-

des Vätö till ”den store Amiralen” Jacob 

Bagge, och det saknas under ett par decennier 

dokumentation om bygden.  

 

Gårdarna dyker på nytt upp 1573, och då 

bodde Olov Tolk och Erik Olovsson där.   

Under 1600-talets skedde flera stora reduk-

tioner i landet för att försöka upprätthålla den  

kostsamma stormaktsställning som Sverige  

 

 

uppnått. Noteringar från den här perioden är 

sparsamma. Rysshärjningar drabbade Björkö 

hårt sommaren 1719 som ett försök att pressa 

landet i fredsförhandlingarna för det stora 

nordiska kriget. Byn plundrades grundligt un-

der härjningarna, men brändes inte.  

 

Från skattejord till kronojord 

Från och med 1721 bokfördes området som 

kronojord, och dokumentationen om gårdar-

na blir mer omfattande och ägandeskap kan 

härledas ända till modern tid. Olof Andersson 

köpte Nedergården 1763 och drev den fram 

till sin död 1794. Gården kompletterades 

1773 med en länga som innehöll slakthus, 

tvättstuga, plats för utsäde samt tjänstebostä-

der. Efter faderns död tog sonen Pehr Olsson 

över.  

 

Riksdagsmannagården i Öster Edsvik 

Riksdagsmannen och redaren Matts Pehrsson byggde om hjulångaren Nordstjernan (se bild) 
till en bark vid Nordanholmen i Öster Edsvik. Där har flera fartyg byggts, bl a skonaren Au-
gusta och slupen Juno. Målningen av P.V Cedergren (1868) och fotot  av Maths Hansen, 
Stockholm. 
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 Det var han som lade grunden för familjens 

rederiverksamhet när han 1830 på gårdens 

skeppsbyggnadsplats slutförde byggandet av 

det första däckade fartyget, slupen  Juno. Pehr 

och hustrun Brita drev gården fram till Pehrs 

död 1836, då den blivande riksdagsmannen 

Matts Pehrsson tog över familjens rederiverk-

samhet och driften av gården.  

 

Matts Pehrsson och Björköadeln  

Matts Pehrsson kom på många sätt att ha stor 

betydelse inte enbart för gårdens historia, utan 

även för hela bygden. Han var självlärd och 

lärde sig, enligt egen utsago, att läsa 

först i 30-årsåldern, och använde sitt 

eget bomärke som signatur.   

 

Matts utvecklade tillsammans med ett antal 

andra Vätöbönder en betydande fraktfart som 

riktade in sig på utskeppning av lokalproduce-

rade produkter, och trafikerade norrlandskus-

ten och järnbruken längst med denna. Ett fler-

tal av skeppen byggdes vid skeppsbyggnads-

platsen på Nordanholmen, som är en del av 

gården.  

 

Hans arbetsvilja och initiativrikedom ledde till 

stora ekonomiska framgångar. Med dessa in-

leddes en period på Björkö där ett annat sätt 

att leva möjliggjordes. Det gav upphov till be-

greppet ”Björköadeln” som används för att 

beskriva den relativt korta period av lyxliv 

som levdes på ön, och där redarna gick i spet-

sen. 

 

Pampig allé av ekar 

Välståndet märks även på gårdens utseende 

och en tillbyggnad av huvudbyggnaden med 

såväl övervåning som breddning gjordes runt 

1840. Det berättas att Matts ville gifta bort sin 

vackra dotter Anna-Brita med blivande 

kungen, och då måste bostaden vara pampi-

gare för det kungliga besöket. Övervåningen 

bestod från början av kungens sovrum och 

balsal, senare anpassat till pensionatsverksam-

het.  

 

Tidigare, under 1820-talet, byggdes dessutom 

ytterligare en länga med tjänstebostäder som 

ramar in gårdsplanen och ger den det utse-

ende som den har idag. Matts planterade un-

der denna period också en ekallé från dåva-

rande sträckning av landsvägen in mot gården, 

idag bestående av 12 ekar. Allén skapade inte 

bara en pampig entré, utan skulle även kunna 

användas som byggnadsmaterial till framtida 

skepp. 

 

Från 1840 representerade Matts framförallt 

bygdens intressen i riksdagen, där han kom att 

vara verksam fram till sin död 1869. Hans en-

gagemang var ofta kopplat till rederiverksam-

Riksdagsmannagården enligt ett vykort från pensionatstiden. 
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 heten och bygdens intressen. Men han drev 

även aktivt områden som folkskolan och 

bildandet av landstingen. Han kallades 

”Amiralen”, ”med hänsyftning på hans enga-
gemang för örlogsflottans tyngre enheter. Här 
var det inte minst det pösande övermodet och 
talekonsten, ymnig men ej sällan oklar och 
med "bålstora fraser", som väckte uppmärk-
samhet”, som det står i Svenskt Biografiskt 

Lexikon. 

 

Matts jobbade hårt och lyckades få fram me-

del till byggnationen av landsvägen från 

Väddö till Björkö. Medlen var begränsade 

vilket gjorde att vägen blev rakare än tänkt och 

vissa byar som Marum hamnade lite avsides. 

Matts avtryck på gården lever kvar på många 

sätt. Enligt sägnen dog Matts i köket men flyt-

tades direkt efter sin död till golvet i lilla mat-

salen. Där ska då en blodfläck ha bildats på 

golvet.  

När gården rustades upp under 1970-talet och 

lagret av korkmattor i lilla matsalen togs bort 

avtecknades blodfläcken från tillfället där 

Matts avled. Blodfläcken, som sträcker sig 

över tre plankor, finns fortfarande kvar och 

historierna kring händelsen berättas än idag. 

Tapeterna i lilla matsalen har Sune Hansson 

(Storängsbacken) handmålat efter förlaga från 

Matts tid. 

Hårda tider för redarna 

När Matts dog delades gården i två delar mel-

lan dottern Anna-Brita och dotterdottern Au-

gusta Albertina. Sonen Pehr hade avlidit re-

dan 1851 genom en olycka. Arvet efter riks-

dagsmannen avgjordes genom lottning. Barn-

barnet Augusta Albertina ärvde Nedergården, 

och dottern Anna-Brita Övergården. 

Augusta Albertina gifter sig med skeppsredare 

Johan Andersson, och de drev tillsammans 

gården och skeppsverksamheten, men när 

lågkonjunkturen slog till på 1880-talet gick 

Augusta och Johan i konkurs. Här började 

även Björköadelns korta glanstid att se sitt slut 

och flera redare gick i konkurs. Gårdens sat-

tes ut till försäljning och köptes, troligtvis på 

spekulation, av A. Sandberg och änkefru Ma-

ria Christina Blom 1884. Paret Augusta och 

Johan bodde kvar på gården på fördel fram 

till att de byggde Storängsbacken och flyttade 

dit 1890. Även Matts sons änka Anna, Au-

gustas mamma, bodde kvar på gården fram till 

sin död 1892. Sandberg och Blom försökte 

hyra ut gården till sommarboende via annons 

i Dagens Nyheter 1884. Uthyrningsverksam-

heten var troligtvis inte särskilt lyckad och går-

den sattes ut till försäljning redan 1889. Går-

den annonseras i DN under rubriken ”Billig 

egendom” för 12 000 kr, vilket i dagens pen-

ningvärde motsvarar cirka 800 000 kr.  

Riksdagsmannagården. Flygbild från 1930-talet. 
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 Gården köptes av Per Dahlqvist och familjen 

flyttade in i slutet av 1889. Per dog 1909 och 

sonen Erik tog över gården. Erik hade många 

förtroendeuppdrag och är bland annat nämn-

deman, tillsynsman och förvaltare av flera av 

kommunens kassor. 1924 började kommun-

ledningen på Björkö-Arholma att ana oråd 

och det visade sig att Erik förskingrat pengar 

ur flera av kassorna. Dahlqvist försattes i kon-

kurs, dömdes till 10 månaders straffarbete, 

samt förklarades ”ovärdig att i rikets tjänst vi-
dare nyttjas”. Pengarna som Dahlqvist för-

skingrat ska ha gått till driften av gården. (Se 

Våra Öar nr 17). 

Pensionatstiden 

På konkursauktionen 20 februari 1925 köptes 

gården av min mormorsfar Hjalmar Lind-

ström. Familjen Lindström drev gården som 

ett pensionat fram till Hjalmars död 1953 och 

var aldrig bosatt på gården. I huvudbyggnaden 

fanns åtta numrerade rum till uthyrning på 

övervåningen, utöver detta fanns rum till ut-

hyrning i både den gamla och den nya längan. 

Det finns också omnämnt två skogsboenden 

för uthyrning, men det är oklart hur det  fun-

gerade. 

Gästerna vid pensionatet kunde bland annat 

roa sig med att spela tennis, göra motorbåts-

färder eller att ta en svängom på gårdens dans-

bana. Såväl dansbana, rumsnumrering och de 

fem utedassen som byggdes under pens-

ionatstiden finns idag kvar. Traditionen lever 

också vidare med fortsatt uthyrning av delar 

av gårdshusen.  

Min mormor, Ingrid Lindström (gift Anders-

son), ärvde gården och fortsatte driva pensio-

nat och uthyrning med självhushåll genom fru 

Hellman. Min mor Ann-Charlotte ärvde går-

den 1971, och under några år fortsatte fru 

Hellman att ha lite uthyrning under tiden som 

gården genomgick en total upprustning. Peri-

oden 1981–2016 ägdes/sköttes gården av  

Ann-Charlotte, min syster Lena och mig. Min 

far Curt har svarat för ledningen av gårdens 

skötsel. 

Jag äger sedan 2017 gården som under nästan 

50 år har fungerat som ett nav i vår familj.  

Det finns väldigt lite bildmaterial från gården 

före 1970, om någon har bilder på gården 

före den här tiden får ni gärna kontakta mig.  

 

Så här ser Riksdagsmannagården ut idag. 
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Anderssons era, på 1700 talet 

Hur länge gården legat här har vi ingen säker 

uppgift om, men den finns på samma plats på 

den äldsta kartan vi hittat som är från 1640. 

Vid den tiden tycks dock benämningen varit 

Mellangården. Gårdarna i Kulla by klarade sig 

från att brännas under rysshärjningarna 1719. 

Från början av 1700-talet drevs gården av An-

ders Andersson och så skulle det förbli ända 

till omkring 1830. Saken är den att gården 

drevs av personer med samma namn som sin 

far under tre generationer.  

Den förste Anders Andersson 1712 – 1797 

förlorade i mitten av århundradet tre fruar 

inom 13 år. Man kan anta att traktens kvinn-

folk efter detta var lite restriktiva om nya när-

manden kom från honom.  Sonen Anders 

Andersson 1736-1796 drev gården med hust-

run Anna Mattsdotter under senare delen av 

1700-talet. Därefter var det dags för nästa An-

ders Andersson 1775-1839 att ta vid tillsam-

mans med Carin Ersdotter. I början av 1800-

talet tycks gården fått namnet Nedergården. 

 

 

Vad sitter i väggarna på Nedergården? 
Av Katarina Haglund Jonsson och Urban Jonsson 

Under 2019 fick vi förtroendet att fortsätta vårda boningshuset på 

en av Björkös redargårdar, Nedergården i Kulla, efter Helge 

Janssons bortgång. Den första hösten har bjudit på en 

upptäcktsfärd som varit både spännande och lärorik. Ett exempel 

på detta är de lönnfack vi fann i en av husets många chiffonjéer 

som visade sig innehålla originalhandlingar från perioden 1870 – 

1905. Vi är osäkra på om Helge kände till dessa, ingen närstående 

har sett dem under alla år. Vid ett annat tillfälle drog en 

annorlunda låda i ett hörn på vinden till sig uppmärksamheten. I 

den hittade vi en sextant som förmodligen tillverkats i början av 

1800-talet. Man lockas onekligen att fantisera om dess färder över 

haven, men också om de personer som tidigare levt sina liv här. I 

denna lilla berättelse ska vi försöka ge en bild av dessa och göra fördjupningar kring några av de som haft stor 

påverkan på gården. Vi har försökt hjälpa dig som läser detta genom att visa en tidslinje med personerna som 

brukat gården under varje sekel, med små vigselringar och pilar som visar på barn. 

1640 års karta över Kulla by, där det då fanns tre 

jämnstora gårdar i byn. Norrgården avvecklades i 

början av 1800-talet. 

Blygsam segelsjöfart vid Nedergården anno 2019.  
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En arbetsmyra i det tysta 

En strävsam man som tycks haft stor inverkan 

på Nedergården är Jan Mattsson. Som så ofta 

vid denna tid kom han som dräng till gården 

och gifte sig med ägarens dotter Catarina An-

dersdotter. Dessa drev gården från 1831. Han 

uppförde det nuvarande boningshuset 1842 

strax norr om det tidigare boningshuset.  Jan 

var tidigt en flitig skeppsbyggare, så 1843 seg-

lade Hoppet (186 nrt) med Jan som redare 

och Per Olsson som befälhavare. Under 1848 

slog sig Jan samman med Erik Olsson och Per 

Sundberg i Marum vilka gemensamt lät bygga 

Neptunus (259 nrt) vilket var socknens största 

fartyg vid denna tid. 

Den 29:e oktober 1847 påbörjades laga skifte 

i Kulla by efter att Erik Ahlström (Blekunge) 

som ägde 1/12 mantal i byn hade begärt detta. 

Förutom denna del som tilldelats Blekunge 

hade de marker som tidigare hört till Norrgår-

den fördelats på de två kvarvarande gårdarna. 

Kommissionslantmätaren K E Markström 

ledde processen som skulle fortgå under fyra 

års tid. Att det hela blev så långdraget berodde 

bland annat på att Södergårdens ägare, Anders 

Ersson, begärt anstånd med hanteringen ett år 

då han hade fullt upp med fartygsbyggnation. 

Sammanlagt traskade man runt och kartlade 

ägorna under 15 hela dagar. När slutligen 

Markström lade förslaget om fördelning ansåg 

sig alla tre fått för lite av något. Jan Mattsson 

tyckte sig ”hava fått för liten andel i den natur-

lige engen än vad det rätteligen honom be-

löpte”. Markström lyckades dock jämka mel-

lan intressenterna så processen kunde avslutas 

4 augusti 1851. Detta år byggde Jan Mattsson 

också Rio 1 på Kullas bysamfällighet. 

Lånta fjädrar på redargården. 

Jans dotter Karolina gifte sig 1858 med Per 

Mattsson från Simpnäs vilken var hennes ku-

sin och paret övertog gården från 1861. Under 

denna period blomstrade fartygsbyggnationen 

på byallmänningen, där Per hade del i några 

av fartygen.  

Men någon särskilt lönsam rederiverksamhet 

uppnådde han aldrig. Trots detta präglades 

livet på gården av ett leverne som normalt an-

står mycket välbesuttna och där ”herrskapet” 

inte behövde delta i det dagliga arbetet. Bland 

annat beskrivs att det alltid stod ett brännvins-

krus i den öppna farstun där vem som helst 

kunde styrka sig med en sup, vilket man också 

gjorde med förtjusning. När någon utsocknes 

potentat kom till Björkö var det vanligt att det 

bjöds till fest på Nedergården, där det verklig-

en inte knusslades 

med spisningen.  

Karolina hade 

också snart samlat 

på sig en garderob 

som väckte upp-

märksamhet i byg-

den. En piga som 

verkat på gården 

1866 berättade att 

hon ägt en svart 

sidenklänning, en 

halvsidenklänning 

och 14-15 andra 

klänningar, 2 klä-

Såg Karolinas sidenklänning ut 

så här? Bilden är en målning på 

just siden föreställande Augusta 

Lindholm. 

Fartyg som fanns registrerade med Marumsviken som 

hemmahamn 1860 enligt Sveriges skeppslista.  
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deskappor, 28 halsdukar och en ny stor schal. 

Gården var vidare mycket populär bland trak-

tens tjänstefolk eftersom lönen här var högre 

än på övriga gårdar. Men det fanns en på går-

den som inte fick del av genorositeten, nämli-

gen svärfadern Jan. Sin vana trogen var han 

ständigt i arbete och tog inte del av det ljuva 

livet. Per var inte sen med att ta betalt av andra 

när Jan engagerades i båtbyggnationer men 

dessa slantar stannade hos Per. 1867 kom 

verkligheten ikapp Per och Karolina när kon-

kursförhandling inleddes. Den 3 december 

samma år dömdes Per till 1 års straffarbete för 

oredlighet mot borgenär och därefter förlust 

av medborgerligt förtroende i sju år. Karolina 

avled av en förkylning 1870 endast 34 år gam-

mal och eftersom en olycka sällan kommer 

ensam förliste ett av deras fartyg, Körenio, 

1871 utanför Gotland med man och allt. Efter 

konkursen hade Jan Mattson fått ett undantag 

där Norrgården legat. Där bodde han tillsam-

mans med sin hushållerska Greta Stina Ersson 

och under en period bodde även Per där in-

nan han lämnade Kulla by. 

Nedergårdsgubben tar vid 

1873 såldes Nedergården till Jan Erik Anders-

son, hitflyttad från Roslags-Bro, samt hustrun, 

Anna Ersdotter, från Vätö. Nedergårdsgub-

ben, som han kallades, skulle nog idag beteck-

nats som en entreprenör, eftersom han stän-

digt sökte nya metoder för att utveckla det han 

trodde på. När andra minskade engagemanget 

i rederiverksamheten fortsatte han att satsa för 

fullt. 

Under 1887 lyckas Jan Erik slingra sig ur ett 

konkurshot, men priset var att hans skuldsätt-

ning ökar ytterligare. Vid början av 1890 var 

inteckningarna på gården 9 000 kronor vilket 

var dubbelt så mycket som gårdens taxerings-

värde. Trots detta fortsätter han sina affärer 

med metoder som inte alltid var så väl sedda. 

Efter att grannen A F Andersson i Södergår-

den startat en process mot honom, som slu-

tade i förlikning, valde Jan Erik 1895 att sälja 

gården till mågen Emil Lindholm och sonen 

Anders Petter, vilken i sin tur sålde sin andel 

till Emil fem år senare. Jan Erik flyttade däref-

ter ut till Granö på Arholma, där Anders Pet-

ter drev Södergården. 1900 begärde handlaren 

L E Thorin honom i konkurs, och han kalla-

des till rättegång i Norrtälje den 25 oktober 

samma år. Jan Erik dömdes till fängelse i 4,5 

år för mened och bedrägeri mot borgenär. 

Den 28 december 1904 frigavs Jan Erik efter 

avtjänat straff och lämnar Långholmen med 21 

riksdaler i fickan och 118 på bankboken. 

Tabellen visar några av de fartyg där Jan Erik var 

inblandad några utvalda år enligt Sveriges skeppslista.  

Frigivningsdokumentet från Långholmen där det bland 

annat framgår att han hade ett krokigt lillfinger…  
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Han fick därefter användning för den undan-

tagsförmån som skrevs in vid försäljningen av 

Anders Petters andel i Nedergården. Vid 1910 

års folkräkning står han som förmånstagare, 

men bakom hans namn finner man texten 

”Förlustlig medborgerligt förtroende för all 

tid”. Han gick bort 15 januari 1912 i det sov-

rum som vi använder idag. Jan Eriks dotter 

Augusta och Emil Lindholm fortsatte att driva 

gården men fick även de kämpa med skulder-

na som belastade gården. Emil var en av initia-

tivtagarna till nykterhets logen ”Arholma båk” 

som bildades 1895 på Nedergården. 

Under den första perioden hölls mötena 

bland annat på gården, men 1916 påbörjades 

bygget av ett ordenshus. Fyrtio år senare är det 

Emils barnbarn Helge Jansson som rattar sin 

Folka fullpackad med Björköbor mot Stock-

holm för att köpa lokalen för den nybildade 

medborgarhusföreningens räkning, ”Lokalen” 

som än idag är till glädje för Björköborna. 

Mitt under brinnande krig skedde återigen 

generationsväxling på gården. Dottern Helga 

tog över tillsammans med Valle som jobbat 

som dräng på Blekunge.  

Helgas syster Hildegard fick samtidigt områ-

det kring Kallmaren där hon och hennes Vik-

tor etablerade ett hemman.  

Gården var då ett typiskt småskaligt jordbruk 

med generationsboende och en lönsamhet 

som tvingade ägarna att söka fler utkomster. 

En äkta rospigg med rötterna i myllan. 

Ytterligare en person med stor påverkan på 

gården är Helge Jansson. Helge föddes i mitt-

kammaren 1929 och växte upp på gården. 

Möte med logen Arholma båk på Nedergården 1911. 

Emil Lindholm sitter i mitten.  

Två generationer på Nedergården, Valle och Helga 

Jansson, Carin Jansson (född Haglund) och Helge 

Jansson med hunden Pricken och en av hästarna. 

Boningshuset tidigt 40-tal. 
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Hans uppväxt präglades att arbetet på gården, 

men också intresset för jakt och skytte, där 

hans läromästare var Karl Lindkvist, i Kärrvi-

ken. 

Omkring 1953 övertogs successivt gårdens 

drift av Helge tillsammans med Carin (född 

Haglund) som han träffat på Vätö. I slutet av 

50-talet insåg Helge att en ny inriktning kräv-

des för att få bättre lönsamhet på gården, så 

arbetet med att bygga nya svinstallar påbörja-

des. Satsningen på grisuppfödning blev lycko-

sam och gav bättre utkomster men också 

mycket hårt arbete, som i sin tur skapade för-

utsättningar för utökning av skogsarealen mm.  

Tidigt förstod Helge att sommargästerna 

kunde vara något som skulle kunna hjälpa upp 

ekonomin, så han byggde fyra mindre stugor 

som han hyrde ut. Kullagubbarna som såldes i 

öns butiker var en annan utkomst. Här bland 

jordgubbsplantorna påbörjades det som skulle 

bli en livslång vänskap med några av sommar-

gästerna. 

De planteringshelger som ordnades var ett 

annat återkommande inslag, då samlades fri-

tidsboende, släkt och vänner i en enda röra 

för att plantera skog tillsammans för att på lör-

dagskvällen äta gemensam middag. 

Helge hann inte bara med gården utan med 

en god portion bondförnuft tog han sig också 

an politiska församlingar, bankstyrelser mm.  

Som den rospigg han var präglades han av en 

envetenhet och målmedvetenhet vilket alla 

stenrösen som ligger kring åkrarna vittnar om. 

Denna läggning kom väl till pass när Helge 

tillsammans med några andra Björköbor mot-

satte sig de omfattande exploateringsplanerna 

på omkring  550 nya fritidshus på Björkö. 

Omkring 100 av dessa planerades i närheten 

av Kullboviken, där också en båthamn och 

badplats fanns bland planerna. Under perio-

den 1975 – 1979 präglade denna fråga byg-

den. Helge gick emot det egna partiets linje 

vid omröstningar i kommunfullmäktige.   

Den 5 februari 1979 åkte Helge tillsammans 

med ytterligare några Björköbor till riksdagen 

för att träffa bostadsministern Birgit Friggebo 

inför stundande regeringsbeslut i frågan. När 

sedan regeringen fattade beslut en månad se-

nare fick kommunen bakläxa så hela projektet 

fick avblåsas. Under de kommande tio åren 

kunde mer fokus läggas på gården där grisupp-

födningen stod i centrum. Men också skogs-

bruket som ökade genom köp av nya marker. 

Under årens lopp samlade Helge och Carin 

en stor krets vänner kring sig. När Carin gick 

Helge o Carin i arbete med nya traktorn 1955 

På 80-årsdagen fylldes huset av 120 vänner som ville 

uppvakta Helge, fullt i varje vrå var det. 
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bort efter en tids sjukdom 1994, var många av 

dessa ett stort stöd för Helge. 

För många är Helge och Nedergården starkt 

förknippade med midsommarfirandet. Under 

50 år i rad hjälptes alla kringboende åt att klä 

midsommarstången. När gårdsklockan 

(Helgedomen) hade ringt utbringades mid-

sommarskålen och dansen kring stången 

kunde ta vid. Därefter avnjöts en midsommar-

lunch vid långbord i trädgården. När denna 

var avklarad gick en liten armada av flytetyg 

och fordon mot norra ändan av Kullboviken 

för att fortsätta firandet vid hembygdsgården. 

På ålderns höst fick han chansen att se andra 

delar av världen och Sverige tillsammans med 

den nya livskamraten Gun Johansson som han 

träffade en tid efter Carins bortgång. De se-

naste 20 åren har vi haft förmånen att få vara 

”helgsambo” med dem och har under många 

kvällar suttit i köket och lyssnat till Helge. Vi 

är många som saknar hans berättelser om livet 

på Björkö.  

Källor: 
Redare i Roslagen, K G:son Berg 

Det seglade en Björköbrigg. 

Riksarkivet, husförhörslängder, bouppteckningar mm. 

Avskrift av ”Kulla bybok” med dokumentation från laga skifte.  

Fångvårdsstyrelsens arkiv straffarbetsfångar 

 

Släktträd upprättade av K Bjerver 

Sveriges skeppslistor. 

Tidningsartiklar och originalhandlingar från gårdens arkiv. 

Handlingar efter fjärdingsman E Granlund, i Nysättra. 

Lantmäteriet, historiska kartor mm. 

Midsommarfirande vid Nedergården 

Helge och Gun framför den gärdsgård de byggde 

tillsammans. 
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Av Per Persson 
 

Precis när jag tagit min arkitektexamen i mit-

ten av 70-talet kom boken ”Farväl till funk-

tionalismen” av Hans Asplund, professor i 

arkitektur i Lund. Han lanserade begreppet 

”tradinouvism” som en kombination av tradi-

tion och förnyelse. Han kritiserade fadern 

Gunnar som med stockholmsutställningen 

1930 var drivande för funktionalismen i Sve-

rige. Egentligen var kritiken mot just fadern 

oförtjänt eftersom Gunnar ansåg att ”Platsens 

själ är viktigare än tidens stil.” 

En hel del av framtidens demokrati och arki-

tektur finns i det förflutna! Låt oss göra en 

resa i tiden! 

I Lykien 1000 år f. Kr  

-Hej Athena, roligt att äntligen vara hemma! 

 

 
- Välkommen hem pappa Zeus. 

 

- Hälsningar från våra redare till dig som är 

utnämnd till skeppsbyggarkonstens gudinna! 

 

- Tack! Hur har du haft det där borta i 

Lykien? 

 

- Jag har fått se fantastiskt vackra tempel som 

ger idéer om hur vi ska bygga ditt eget nya 

tempel Parthenon uppe på Akropolis. 

 

-Hur ser dom ut?  

 

- Det viktigaste är gavelmotivet med en triang-

elformad tympanon uppe på arkitraven som 

bärs av kolonner och att templen står på en 

kulle. 

Redan de gamla grekerna byggde redargårdar 
Från Lykien till Björkö och Framtiden  

Athena vid Parthenon på Akropolis 500  BC. Vision om ett tempel för demokratin. 
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 -Jag har mest tänkt på det vita templet Artemis 

som en förebild för Parthenon. 

 

-OK det passar utmärkt bra! Templen har 

blivit en symbol för världens första demokrati 

som kallas Lycian League. Städerna samver-

kar och har en senat ledd av en lykiark som  

ofta är en kvinna. Varje höst håller senaten 

kongress. 

 

-Alltså ett matriarkat! Karlarna är mest borta 

och krigar eller är ute och seglar med sina 

handelsskepp, så kvinnorna får sköta hus och 

hem och demokratin i våra städer.  

 

- Ja ni gör verkligen ett bra jobb. 

 

-Apropå kvinnorollen så var det iranska kvin-

nokrigare som kallar sig Amazoner som grun-

dade templet Artemis. 

 

På Björkö på 1870-talet 

-Välkommen hem min älskade redare. Hur 

har du haft det där borta i Amerika? 

 

 -Briggen Agda seglade elegant över Atlanten. 

Vi besökte Vita huset som ger idéer om hur vi 

skulle kunna bygga vårt eget hus här på 

Björkö. 

 

-Jo men kanske lite enklare utan kolonner 

och byggt i trä istället för sten så att vi kan 

flytta in 1870. 

 

-Det tycker jag också. Och vet du att den ame-

rikanska konstitutionen bygger på 

demokratin i gamla Lykien? 

 

-Jo jag har läst om det. Tror du att kvinnorna i 

Amerika får samma starka ställning som i 

Lykien?  

 

-Jag hoppas det men än så länge har ingen 

kvinna blivit vald till president. 

 

- Tänk va fint om vårt nya hus kan bli en sym-

bol för demokrati på Björkö. 

 

- Och hur ska det bli med vår demokrati? 

 

-Tänk gärna som dom gjorde i Lykien redan 

för 3000 år sedan. 

 

Vita huset 1790 med sin tympanon. Visionen håller visst i längden. 



29  

 

- OK men det måste bli mer än bara matriar-

kat eller hur! 

 

- Jo det är så klart att männen får vara med 

och bestämma…och barn och barnbarn och 

kyrkan och företagarna och de fritidsboende. 

Framtiden från år 2020 

Nu har du suttit hela dagen och ritat och målat 

detta grekiska tempel - hur känns det? 

 

-Toppen... och tack för den här akvarellkur-

sen på Öster Edsvik! Tack för alla dina goda 

råd som lär mig att se ljus och skugga och 

speglingar och proportioner och symmetrier 

och det som är bärande och buret! 

 

- Klassicismen är kanske på väg tillbaka igen? 

 

- Jo visst är det så. Den dyker upp med jämna 

mellanrum. Öster Edsvik fyller nu150 år. Den 

kom alltså till under nyklassicismen. För 50 år 

sedan i början av mitt yrkesliv hade vi post-

modernismen som inspirerades av de gamla 

grekerna. Det var en protest mot modernism-

en. 

Ett av mina första uppdrag var Hälsans Cent-

rum i Svanstein som skulle byggas kring den 

så kallade arbetsstugan som var en internat-

skola och som såg ut som ett grekiskt tempel. 

Arkitekturen hade vandrat med den grekisk 

ortodoxa kyrkan genom Ryssland ända upp 

till Tornedalen. Det blev små tempelstugor 

längs vägen med björkstammarna som står 

som rader av vita kolonner upp mot det stora 

templet. 

 

Idag är det många i Sverige som engagerar sig 

i det som kallas arkitekturupproret. Där lyfter 

man återigen fram tradinouvismen som idé. 

Det skulle passa bra här på Björkö med redar-

gårdar och de långa redarlängorna och de 

traditionella röda skärsgårdstugorna som byg-

ger på enkelstugan och parstugan med sina 

verandor och bagarstugor och gårdshus. 

Nouvismen på Björkö skulle kunna vara den 

sorts modernism som vill bygga i nära sam-

klang med naturen. 

 

En hel del av framtidens arkitektur på Björkö 

kan finnas i det förflutna! 

 

Övre gården i Öster Edsvik med sin tympanon. Akvarell av Per Persson sommaren 2019. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 X Y Z 

1 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 1X 1Y 1Z 

2 
21         26   28       2Z 

3 
31   33   35 36     39       

4 
41   43   45   47 48         

5 
51     54     57 58 59 5X     

6 
61     64   66             

7 
71 72       76 77           

8 
81       85     88         

Per har ordet! 

 

 

Rätt lösning för korsordet i 

Våra Öar nr 22: 

FÖRFÖRDELA 

IVÖLSEJDEL 

SERIEDÄMMA 

KRISLÖVERB 

ETTBEGONIA 

LATERALINS 

ÄGIRITUNGT 

GNOGAEAGLE 

EARONNSÅAR 

 

 

 

Vi gratulerar vinnarna: 

Gunnar Sterner, Skeppsmyra 

Ingrid o Gunnar Pellkvist, 

Harnäset 

Nilla Appelberg, Gransätra 

 

De vann var sitt exemplar av 

Skärgårdsbarnens Geogra-

fibok 

 

 

 

 

Konstruktör: Per Svenonius 

 

Årets priser: 

De tre första rätta lösningarna 

får två biljetter till årets teater-

föreställning ”Bakom Flötet. 

En musikalisk Roslagsrevy.” 

 

 

Din lösning senast 20 juni till: 

Våra Öar 

Edsvik 4 

764 92 Väddö 
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Lodrätt 

11 (4) Uttryck för maktspråk 

51 (4) Kan paras med Karl och myr 

12 (7) ffg  

72 (2) Skönt på sjön 

13 (8) Innehållsrikt musikaliskt jubileums-

program 

33(4) Bilring 

14 (6) Freda 

54 (4) Taltrast 

15 (4) G ger rätta höjden 

15 (8) Dragspelet för många 

16 (6) Börjar på bänken 

76 (2) Katt 

17 (6) Pseudovetenskap 

57 (4) Spela stum teater 

18 (7) Kategoriskt avvisa 

19 (6) Vålla 

59 (4) Lätt slag 

1x (3) Enklare affärspost 

5x (5) I schack 

1y (8) Utstrålar makt 

1z (4) Infödingsby 

2z (7) Grovskämta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vågrätt 

11 (2) Mike Pence 

13 (2) Mer än två i rad 

15 (5) Orolig sjö  

17 (4) Alla blev de miljardärer  

19 (4) Kan ha två råmaster  

21(3) Geologisk term 

26 (4) Organ för kvinnligt mode  

28 (5) Livsviktigt organ 

31 (4) Fortfarande cool som platt 

35 (3) Urnordisk man 

36 (3) Barnbyn 

39 (4) Se svarthuvudenas hus 

41 (2) Försåvitt 

43 (3) Kan vara ett ogräs 

45 (2) Jämmer 

47 (3) Nämns före den andre 

48 (5) Känt för ofta besökt bergstopp 

51 (3) Kan vare en spruta 

51 (12) Ibland händelsevis till den främste 

58 (3) Kan vara en strömvirvel 

61 (4) Kurera  

64 (6) Invigde sitt röda stationshus 1871 

66 (7) Ställföreträdare 

71 (6) Gudomlig frågestation i antikens Grek-

land  

77 (6) Jaktledare 

81 (5) Är ett skiffrerat meddelande 

85 (3) Enrum 

88 (5) Bör man smöret till moset 
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Björkö-Arholma hembygdsförening har vind i 

seglen. Nu är vi över 900 medlemmar och det 

trillar in nya medlemsansökningar hela tiden. 

Vi får beröm för programbladet och det om-

fattande och varierade utbudet av aktiviteter, 

vi hör glada tillrop från läsare av “Våra Öar”, 

vi träffar ateljéföreningar som vill kopiera 

Ateljérundan och nykomlingen “Björkö-

hänget”, som är ett samarbetsprojektet för 

barn och ungdomar, är redan välkänt utanför 

Björkö!  

Det är eldsjälarna som får det här att hända 

Utan eldsjälar - ingen hembygdsförening. Det 

är fantastiskt roligt att vara föreningens ordfö-

rande, att arbeta bland eldsjälar och ha så 

många entusiastiska medlemmar.  

Vintern 2018 tog vi de första kontakterna med 

Norrtälje kommun om hembygdsgården, det 

är två hela år sen. Förra årsmötet fick styrel-

sen i uppdrag att fortsätta arbeta för att få till-

baka hembygdsgården, styrelsen tog uppdra-

get på största allvar och har ägnat många tim-

mar åt att ta reda på fakta, göra kalkyler, för-

fatta skrivelser, träffa beslutsfattare och delta i 

debatten om Singö skola eftersom deras fråga 

liknar vår egen.  

En Mötesplats på hembygdsgården 

Nu lutar det åt att Björkö-Arholma hembygds-

förening kommer att bli ägare till gården. 

Hembygdsgården kommer att få en viktig 

uppgift som “Mötesplats” på Björkö. För 

hembygdsföreningen blir huset och trädgår- 

 

den navet i verksamheten. Med en fast före-

ningslokal får föreningen nya möjligheter att 

skapa tillfällen för människor att träffas, skapa 

mer trivsel och stärka gemenskapen på ön.  

Med lekplats i trädgården, löpspår i skogen, 

badbrygga vid stranden och café i huset har 

hembygdsgården goda förutsättningar att bli 

en omtyckt mötesplats. Öbor i alla åldrar får 

tillfälle att träffas på hembygdsgården; det blir 

en plats för både fast- och deltidsboende.  

Gården kan bli en plats för nya möten  

Hembygdsföreningen ser möjligheter för både 

restaurangköket och bostaden på över-

våningen, det finns behov av provapålägen-

heter för familjer som funderar på att flytta till 

skärgården och restaurangköket har resurser 

för mer än föreningsevenemang. 

Vi behöver hjälp med praktiska saker.     

Måla, snickra, gräva. Vi behöver hjälp med 

ekonomi, avtal, försäkring. Vi behöver hjälp 

med nytänket, kreativa förslag på aktiviteter, 

idéer, vi behöver hjälp av er som har erfaren-

het av att vara fastighetsägare i en förening.   

Vi vill ha kontakt med Dig som tycker att det 

är roligt att göra saker tillsammans med andra 

En eldsjäl kan vara i vilken ålder som helst 

och ha massor av tid att vara med eller bara 

några timmar då och då. 

Kontakta  

Ordförande Lena Svenonius 070-248 72 42 

Valberedningen Börje Justrell 079-074 94 95 

info@bjorkoarholma.se 

En hembygdsförening i medvind 
Av Lena Svenonius 


