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Simpnäsklubb 1913-1914. Foto: Privat

Ett lyxhotell och en villastad på våra öar?
Av Jerker Persson

Bolaget valde sitt namn efter Samnäsfjärden,
som söder om Ytterskärs skjutfält skär in
mot Granö. Vi befinner oss alltså på östra
sidan av nuvarande Barnens Ös område.
”Häromdagen lästes i tidningen, att Samnäs Denna vackra plats hade upptäckts av en
aktiebolag, som inköpt Lingslätö by i Väddö grupp markexploatörer, som under våren
socken, har till ändamål att för bebyggande
1900 bildade Samnäs Aktiebolag, vilket de
upplåta eller försälja tomtplatser samt under- meddelade i de stora rikstidningarna och i
lätta uppkomsten af industriella och allmän- Norrtelje Tidning: ”Samnäs aktiebolag,
nyttiga företag i denna ort. Man vill nu tro,
hvars styrelse har sitt säte i Stockholm, har
att bolaget skall söka få till stånd en villastad till ändamål att, efter inköp af jordegendom i
vid Samnäsfjärdens sällsynt vackra stränder, Väddö socken af Stockholms län, för bebygsom omrama en väl skyddad hamn med utgande upplåta eller försälja tomtplatser samt
rymme för ett hundratal fartyg. Man samunderlätta uppkomsten af industriella och
manställer denna tanke med ett yttrande af
allmännyttiga företag i denna ort”…
en sinnessvag person, som i ett annat fall
visat sig sannspådd. Han påstod nemligen
”Denna ort” var alltså Lingslätö på södra
för flera år tillbaka, att han ”i syne” sett en
Väddö.
villastad växa upp vid Samnäsfjärden, meddelas till Norrt. Tidn.”
Erfarna markexploatörer
Verkställande direktör i Samnäs Aktiebolag
Källan till denna nyhet förefaller lite grum- var riksdagsmannen och godsägaren på
lig, så Våra Öar gör ett försök att kasta ljus
Lovisedal i Rö, Erik Åkerlund. Han var
över Samnäs aktiebolag och dess planer för starkt engagerad för utbyggnad av järnvägar
våra bygder.
i Roslagen.
Den 8 maj 1900 publicerade Norrtelje Tidning denna notis under rubriken En villastad i Samnäs?

I styrelsen satt ytterligare en person från
Rö, nämligen kommissionslantmätaren
J A Arnberg. Det var han som köpte in gårdarna i Lingslätö by, som sedan överläts till
Samnäs Aktiebolag. Även revisorn H. L.
Palmgren och grosshandlaren Carl Blanck
satt i styrelsen.
Den mest drivne markexploatören i bolaget
var grosshandlaren Emil Egnell, en begåvad
bondson från Vreta Kloster i Östergötland
som arbetade upp sig och blev kontorschef i
svärfaderns företag Nürnbergs bryggeri på
Södermalm i Stockholm.

Godsägaren och riksdagsmannen Erik Åkerlund från
Rö var verkställande direktör i Samnäsbolaget.
Foto: Svenskt porträttgalleri.
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1880 köpte han godset Velamsund i Nacka,
där han sålde tomtmark för sommarbebyggelse och lät bygga sommarvillor för uthyrning. Emil Egnell satt även med i styrelsen
för Djursholms AB, som skapade Djursholms villastad.

Washington Park!
Herrarna kring Samnäs Aktiebolag hade
storslagna planer. Bolaget skulle skapa ”ett
havsbad i kontinental stil”, enligt jubilumsboken om Barnens Dags förening. De hade
möjligen inspirerats av tidens storbankirer
K A Wallenberg och Ernest Thiel, som var i
full färd med att bygga Saltsjöbaden med
egen järnväg och det flotta Grand Hotel.

att kommissionslandtmätaren C J A Arnberg i Rö köpt hemmansegarne C E och J O
Erikssons samt J E Larssons hemman i
Lingslätö, Väddö, för tillsammans 16,000
kr. Vi kunna i dag tillägga, att dessa köp
afslutits för Rimbobanans räkning.”

Det förefaller vara en egendomlig affär, tills
man upptäcker att i styrelsen för Stockholm
– Rimbo Järnvägsaktiebolag sitter riksdagsPå det som idag heter Parkudden i Lingslätö man Erik Åkerlund och grosshandlare Emil
skulle Samnäs AB bygga ett hotell med
Egnell. De utnyttjade alltså järnvägsbolaget
namnet Washington Park. Det skulle hysa
för att skaffa mark till Samnäs aktiebolag,
gäster som kom med järnväg från Stocksom de startade ett år senare!
holm, bytte tåg i Norrtälje och i Edsbro och
slutligen steg av i Lingslätö. Eller så kom
Lantmätaren Arnberg fortsätter som bulvan
de med något av de fartyg som skulle ankra och köper hemman som överförs till Sami Samnäsviken efter en kryssning till Visby, näsbolaget. I oktober 1902 flyttar han själv
Riga och Sankt Petersburg.
till byn och bosätter sig som arrendator för
Lingslätö N:o 1, 2, 3 och 4. I Väddö förFör att förverkliga denna vision krävdes det samlingsböcker från den här tiden ser man
mark, och i februari 1899 meddelade Norr- hur Lingslätö by avfolkas. De tidigare hemtelje Tidning nyheten att ”Rimbobanan
mansägarna med familjer flyttar, och deras
köper Väddöhemman. Nyligen omtalades, drängar och pigor får dra vidare till andra
gårdar.
Mark till salu, kom och köp!
Det skulle vara enkelt och bekvämt att ta
sig till Lingslätö, och den tidens moderna
färdsätt var att åka tåg. Samnäsbolagets
verkställande direktör Erik Åkerlund, och
många affärsmän med honom, vurmade för
en snabb utbyggnad av järnvägsnätet, inte
minst i Roslagen. I denna positiva anda
ansökte Samnäs AB om koncession att få
anlägga en järnväg österut från Edsbro järnvägsstation, ner mot Norra Råda och ut över
Bagghusfjärden till Lingslätö!

Utsnitt ur karta som visar järnvägsnätets utveckling i Roslagen, både utförda och föreslagna järnvägar. Där finns Samnäsbolagets planerade järnväg mellan Edsbro och Lingslätö, som inte fick
koncession. Källa: Ledungen, Stockholms läns
hembygdsförbund.
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Redan vintern 1901 inleder bolaget markförsäljning i Lingslätö. Den 12 februari dyker det upp en annons i Norrtelje Tidning
med rubriken Egna Hem. ”Från det naturskönt invid Ålands haf och Bagghusfjärden
belägna Lingslätö i Väddö låter Samnäs aktiebolag försälja större och mindre jordområden. Enär från Lingslätö under seglationstiden liflig ångbåtskommunikation med
Norrtelje och Stockholm kommer att ega
rum, lämpa sig lägenheterna synnerligen väl
till bebyggande i och för uthyrning till sommargäster”…

tar jag en rest av det som skulle bli en
”badanläggning i kontinental stil”. I en notis
med rubriken Lingslätö står det: ”Samnäs
Aktiebolag, som nu till största delen äger
stället, har å ett berg, kallat Vårdberget, invid
Ålands haf låtit uppföra en utsiktsbyggnad,
fritt tillgänglig för allmänheten, därifrån har
man den härligaste utsikt och till och med
vid hägring tydligt kan se de åländska öarna”…
Jag tog mig upp på Vårdberget i mellandagarna 2020, och där stod ett fallfärdigt torn
med skylten Stopp på det nedersta trappsteget. Jag satte mig bredvid skylten, men jag
såg tyvärr inte de åländska öarna hägra, inte
heller taket på Washington Park och inte
ånglokens rök över Lingslätö.

Våren 1903 annonserade Samnäsbolaget i bl a DN,
SvD och Norrtelje Tidning om ”billiga” tomter i
Lingslätö.

Det var kanske inte så begåvat att sälja tomtmark i skärgården mitt i vintern, så bolaget
gjorde ett nytt försök i bland annat Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet när våren
stod i blom 1903: ”Byggnadstomter, billiga
och natursköna, låter Samnäs aktiebolag försälja från sin fastighet Lingslätö i Väddö
socken”…, men tonen var inte lika entusiastisk som tidigare. Man påpekade lite halvhjärtat att området var skyddat för nordliga
vindar, hade skogsluft samt fri utsikt över
Ålands hav.
Upp som en sol, ned som ett utsiktstorn
Det mesta gick fel för Samnäsbolaget. Staten
gav inte koncession till järnvägen från Edsbro till Lingslätö, och Samviksfjärden var för
grund för att ta emot kryssningsfartyg. Ingen
köpte tomter, trots att de var ”billiga och
natursköna” med ”skogsluft och fri utsikt
över Ålands haf.” De förmögna storstadsbor
som skulle bebo Washington Park och villastaden tyckte att det var för långt till det lantliga Lingslätö. Bulvanen, arrendatorn och
allt-i-allon, lantmätaren Arnberg, gav upp
och flyttade till Uppsala 1904.

Det blev Barnens Ö
Vid den tiden då Samnäsbolaget misslyckades med att sälja frisk luft till förmögna
stadsbor dök det upp en förening som sökte
frisk luft till fattiga stadsbarn – Barnens Dags
förening. Det blev ett lyckosamt sammanträffande.
Den 21 juni 1911 skrevs ett köpebrev:
”Samnäs aktiebolag upplåter och försäljer
härmed till Barnens Dags förening den bolaget tillhöriga fastigheten två mantal
Lingslätö n:ris 1-4 i Väddö socken… emot en
köpeskilling av fyrtiofem tusen (45,000:-)
kronor”…
I andanom kan jag se hur riksdagsmannen
och godsägaren Erik Åkerlund höjer glaset
från den stärkta linneduken i Norrtälje stadshotell: ”Skål mina herrar, det ordnade sig till
slut...trots allt.”
Så skapades Barnens Ö, och hur den utvecklades är en annan historia.

Källor:
Dokument i Lantmäteristyrelsens arkiv.
Väddö församlingsböcker.
Norrtälje Tidning, Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet från tiden.
Sjöberg, Gustav: Barnens Dags förening i
Stockholm 1909-1934.
Svenska Turistföreningens årsbok 1908.
I Svenska Turistföreningens årsbok 1908 hit- Samtal med skärgårdsbor. Tack ska ni ha!
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Fyrmästare Axel Hammarström i Simpnäs
Av Göran Oljeqvist

Under 1760-talet byggdes båkar / kummel
(fasta sjömärken utan fyrljus) på bl a Arholma, Högskär och Simpnäsklubb för att
underlätta identifiering och angöring från
sjön.

för Näskubbens Fyrinrättning och Fyrvaktarens uthus”, infann sig kommissionslantmä-

tare J A Wallquist på ovannämnda platser,
belägna på ägorna till Simpnäs by i Wätö
socken och Bro och Wätö skeppslag för att,
efter ansökan från Kungl. Lotsstyrelsen, uppmäta och med biträde av två gode män värÅr 1849 byggdes en angöringsfyr och ett bodera nämnda två platser. Kallade var ägaren
stadshus för fyrpersonal vid Näskubben.
J A Johansson och lotsfördelningschefen kapFyren ersattes 1933 av nuvarande betongfyr.
Den gamla fyren och tillhörande bostadshus ten Axel Dalman, kapten Dalman som omrevs 1948. Under åren 1892, 1920 och 1932 bud för Kungl Lotsstyrelsen, samt hemmanshade då nya bostadshus successivt uppförts åt ägarna Jan Ersson i Norrveda och Matts
fyrmästaren, fyrvaktaren och fyrvaktarbiträdet Mattsson i Rosättra, som gode män.
och deras familjer. Fastigheten är numera
Platsen på skäret Lilla Enklingen utstakades
uppdelad och såld.
och uppmättes. Platsen bestod uteslutande av
År 1869 ersattes båken / kumlet på Simpnäs- kalt berg med rätt till gångstig till viken sydklubb av ett kombinerat fyr- och bostadshus. väst om lotsstugan och till Lilla Enklingens
Personal från Näskubben svarade för beman- västra udde. Rättigheten omfattade även rätt
ningen även av Simpnäsklubb. Lots- och fyr- att lägga till med båtar vid viken och udden.
Allt värderades till sammanlagt 300 kr.
verksamheten var från början ett ansvar för
Sjöförsvarsdepartementet. År 1873 gick det
över till Lotsstyrelsen och 1956 till Sjöfartsstyrelsen. Sedan 1969 har nuvarande Sjöfartsverket hela ansvaret.
Kustområdet var indelat i lotsfördelningar
och lotsdistrikt. Simpnäsklubbs och Näskubbens fyrplats ingick i Stockholms lotsfördelning och senare i Mellersta lotsdistriktet. Chef
för fördelning och distrikt benämndes
”lotskapten”.
Arholma lotsuppassning
Lotsuppassningen skedde ursprungligen från
Arholma Båk. Den första lotsstugan uppfördes 1875 på Lilla Enklingen norr om
Simpnäs. Inför ett planerat inköp av marken
för lotsstugan på Lilla Enklingen och av
Näskubbens fyrplats uppmättes platserna
1877.
Enligt protokoll från år 1877, ”Protokoll, hål-

let vid uppmätning mm af platsen för en lotsstuga på skäret Lilla Enklingen och platsen
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Axel (1849-1915) och Sofia (1850-1931)
Hammarström. Foto: Lån från artikelförfattaren

Kungl Majt tillät genom nådigt brev den 31
december 1877 det tilltänkta köpet. Tingsrätten avslog dock lagfartansökan samtidigt som
man tidigt insåg att Enklingen inte låg särskilt
bra till för nödvändig signaleringen till lotsarna
som då bodde på Arholma och i Österviken
på Björkö.

Fyrmästare Axel Hammarstöms brev år 1903
I brev den 5 dec 1903 "Till Lotskapten" angående väg mellan Näskubbens fyrplats och
Simpnäs by nämner Hammarström att han
talat med kapten J A Johansson i Öster
Edsvik. Johansson lär då ha sagt att han uppburit arrende för fyrplatsen, enligt samma
kontrakt som Erik Ohlsson i Simpnäs gjort
Källskären som tillhörde Simpnäs by var en i sedan 1850, till 1881 då Kungl Lotsstyrelsen
flera avseenden fördelaktigare plats. 1878 flyt- köpte platsen. Vid överlåtelsen till Lotsstyreltades stugan på Enklingen till Källskären där
sen hade inget nämnts om väg till fyrplatsen.
den även byggdes till något.
Kapten Johansson hade haft uppfattningen att
när ingen väg var utprickad på kartan så fanns
Den 23 juli 1880 medgav Kungl.majt rätt till
det ingen väg upplåten till fyrplatsen. Brevet
expropriering av såväl området för lotsuppass- 1903 ”Till Lotskapten” var förmodligen svar
ning från Källskären som för tomtplats åt
på fråga från lotskapten Axel Dalman eller till
Näskubbens fyr med hänvisning till förordnågon av Dalmans efterträdare.
ningen från 1866 om jords- och lägenhetsavstående för allmänt behov. I ”Arholma-brev Östergården i Simpnäs
1987” beskrivs hur signalering och förflyttning Enligt storskifteshandlingar från 1768 ägde
med segel-, rodd- och lotsbåtar genomfördes bonden och storbåtsbyggaren Matts Mattsson
till och från fartygen och mellan de aktuella
(1726-1810) och bonden Anders Ersson
platserna.
(1712-1770) hälften var av den ett mantal
stora gården. Östergården omfattade då en
1914 flyttades passningen via Arholma båk,
stor del av marken öster och norr om gården
till den 1915 nyuppförda lotsstugan i Simpnäs. ner till Näskubbens fyrplats och Bofjärden.
Lotsar och lotsdrängar fick från 1914 hjälp av Släktingar till Matts Mattsson ägde del av den
särskilt anställda båtmän varav Ingvar Österursprungliga gården under sex generationer.
mans far, Sven Österman var den första. Stu- Alla med intressen i skeppar- och rederiverkgan på Källskären är numera såld.
samheten fram till 1936 då dottern till den

Näskubben 1913-1914. Från vänster Agnes, Anna, Maria, Axel H, Gerda och Axel L.
Foto: Lån från artikelförfattaren.
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sista redaren och skepparen Jan Erik Jansson
tog över.

rades. Västergårdens mangårdsbyggnad brann
ner i början av 1860-talet. En ny byggnad uppfördes på västergårdsmark i Vika. Den uppI Anders Erssons släkt återfinner vi skepparen fördes av Matts Mattsson, f. 1828. Matts
och redaren Erik Ohlsson (1812-1858).
Mattsson var redare och delägare i bl a skoÖstergårdens nuvarande mangårdsbyggnad lär nerten Augusta, briggen Astrea och skonaren
ha byggts någon gång under 1760-talet av
Körenio fram till 1880-talet. Min barnEriks Olssons far eller farfar.
domsvän Matts Mattsson f. 1941 äger nu gården och del av det ursprungliga markområdet.
Simpnäs redargård
Erik Ohlsson och hans hustru Anna-Brita
Erik Ohlsson och Johan Alrik Johansson
Mattsdotter lät under 1850-talet bygga
Erik Ohlsson och J A Johansson nämns båda
Simpnäs redargård åt sig på östergårdsmark,
i fyrmästare Axel Hammarströms brev 1903.
på platsen för en äldre nedbrunnen manErik Ohlsson f. ca 1812 växte upp i Simpnäs
gårdsbyggnad, enligt ”Stockholm länsmuÖstergård, i ”Olle Janssons hus”. Han gifte sig
seums rapport 2006:9”.
1844 med Anna-Brita Mattsdotter (18251892) i Öster Edsvik. Erik var då huvudredare
Genom initiativ av Anna-Brita Mattsdotters
för bl a galeasen Enigheten. 1850 lät han
far, riksdagsmannen Matts Pehrsson i Öster
bygga skonerten Niord vid skeppsbyggnadsEdsvik, kom byggnaden senare att användas
platsen vid Kolbotten i Bofjärden på Björkö.
för navigationsutbildning med examination
Han var sedan själv skeppare på Niord under
vid annan etablerad sjöbefälsskola. För uppgif- några år.
ter om gårdens fortsatta ägarförhållanden hänvisas till ”Karta över Björkö-Arholma, KomErik och Anna-Brita fick inga barn och Erik
mentarer 1997”, sid 90.
dog 1858 i lungsot. När Erik dog tog AnnaBrita över som redare. 1864 gifte hon om sig
Västergården i Simpnäs
med Johan Alrik Johansson som då var skepDen ett halvt mantal stora gården låg väster
pare på Niord. 1871 flyttade de till Öster
om Östergården mellan Simpnäs redargård
Edsvik där de uppfört en ny mangårdsbyggoch den plats där Simpnäs affär senare etable- nad på mark som Anna Brita ärvt efter sin far

Vika i augusti 1922. Från vänster Jakob, Otto, Agnes, Maria, Gerda, Axel L. 2:a raden: Nisse, Sofia, Greta o
Börje. Längs fram Olle och Sven. Foto: Lån av artikelförfattaren.
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Matts Pehrsson. När Anna-Brita dog 1892
sålde Johan Alrik Simpnäs redargård.
Axel och Sofia Hammarströms familj
Min mormors far, fyrmästaren Axel Hammarström (1849-1915), började sin anställning vid
Lotsverket 1877 och sin tjänstgöring som fyrmästare vid Simpnäsklubbs och Näskubbens
fyrplats 1886. 1914 pensionerades han och
flyttade med hustru Sofia och hemmavarande
barn till nuvarande fastighet Simpnäs 1:63 i
Vika. Den ursprungliga fastigheten hade de
köpt 1910 av min barndomsvän Matts Mattsons farfar och farmor, Mattias (Matts) f. 1859
och Anna Charlotta Mattsson. Där hade tidigare Anna Charlotta Mattssons syster Anna
Lovisa och hennes man G A Westerlund bott
och byggt det första huset 1902. Min barndomsväns farbror Johan Mattsson bodde där
1906-1910. Fastigheten ligger i början av vägen
ut till Finnala stenbrott på Stora Enklingen.
Fastigheten har sedan dess stannat i vår släkt.
1907 började Stockholm stad brytningen av
gatsten och annan sten till pågående renove-

ringsarbeten i Stockholm. En brytning som
pågick till 1920 och som var helt avvecklad
1923.
För att underlätta stenhuggares och bybors
anskaffning av livsmedel, såsom mjöl, socker,
sill, korv och öl, gick ett flertal boende ihop
och bildade en handelsförening i Simpnäs
1908. Fyrmästare Axel Hammarström, stenhuggare Robert Andersson, sprängarbasen A
Bergman och dykare Lindgren ingick alla i
den första interimsstyrelsen. Utlämning av
varor sköttes under några timmar någon dag i
veckan av Hammarströms äldsta dotter Anna.
Se artikel av Georg Carlsson i ”Våra Öar nr

13”.
Axel och Sofia Hammarström fick tre döttrar
och sju söner. Axel avled 1915 och Sofia
1931. Dottern Anna gifte sig med hemmansägare August Karlsson på Strömsbacken i
Marum. De fick en son, Karl-Axel 1915.
Anna dog när Karl-Axel var fyra år. Han kom
därför delvis att växa upp i Vika hos sin mor-

Simpnäsklubb 1913-1914. Från vänster Agnes, Maria, Anna och möjligen fyrvaktaren G Wimmelberg och fyrbiträdet K E Lindström, som båda tjänstgjorde vid den tiden. Foto: Lån av artikelförfattaren.
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baks när han skulle vara tillbaks igen. Karl
talte väl om hur vi rusta med jorden, gjorde
rabatter och satte vinbärsbuskar. Sedan när
han rest …
…en lång tid som vi inte haft annat än salt
strömming och torsk ... men nu gud vare lov
har jag mat igen. Nu går jag till Marum en
gång i veckan efter mjölk och smör …. så har
jag fått en låda mat från Söderarm från Otto
Från Vika höll Sofia kontakt med hela sin
och Gustaf. Två stora fläskstycken tre …med
familj. Sammanhållningen var god. Några av sagogryn och ärtor därtill, gud välsigne mina
barnen hade flyttat ut när de lämnade Näspojkar. Vi har nya sockerkort tre kg i månakubben och övriga följde successivt efter. Det den. Nu har jag mjöl, August har köpt en
var inte alltid helt lätt för Sofia att få tag i nöd- halv säck åt mig i Nysätra det räcker i vinter.
vändiga livsmedel vilket framgår av citaten
Jag får betala 3 kr för smör hos Anna. Hon
nedan.
begärde femton öre för mjölken men då sa
August att det var ingen i Marum som tog
Sofia H:s brev 23.11.1916 till dottern Maria mer än fjorton… Mor ”
mor Sofia Hammarström. Karl-Axel Karlsson och hans hustru Karin förestod handelsboden i Marum 1944-49 och fortsatte sedan
som handlare i Norrtälje. August Karlsson
hade i sitt första gifte dottern Enelia som
var mor till Olle och Ivar Jansson. KarlAxel Karlsson var således Olles och Ivars
morbror och min mammas kusin.

Maria och Axel Lindhe bodde i Stockholm.
Gustaf och Otto tjänstgjorde vid Söderarm/
Tjärven och Anna och August bodde med
sonen Karl-Axel på Strömsbacken.

”Kära Maria … Gustaf har inte varit hemma,

Föräldrarna och fyra av barnen är nu gravsatta på kyrkogården i Marum. Familjegravstenen upptar även sonen Vilhelms
namn. Även Anna och August är gravsatta
och har en gravsten där.

han kom inte längre än till Tjocköbåtarna
som inte gick så att han kunde komma till-

Strömsbacken i Marum. Anna (1876-1919),August (1862-1945) och Karl-Axel Karlsson (född 1915).
Foto: Lån av artikelförfattaren.
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Tre generationers fritidsboende på Björkö
Av Per Erik Boivie

Det började med att mina föräldrar Gösta och
Helga Boivie - den första generationen
"boivrar” på Björkö - återvände till Sverige
1933 efter tio år i USA. Dit hade de emigrerat
från arbetslöshetens och fattigdomens Södermalm i början av 1920-talet. "Over there" fick
Gösta jobb direkt i en mekanisk verkstad i
Chicago, Illinois. 6-dagars arbetsvecka gällde,
bara 14-dagars semester totalt under dessa år.
Slitet gav dem en levnadsstandard som ingen
svensk arbetarfamilj då kunde drömma om.
De blev med bil, en T-Ford, och köpte två
sjötomter vid Michigan. Men depressionen
slog till med kraft, med stora löneminskningar
som följd. Mina föräldrar började fundera på
att återvända till hemlandet. Dessutom längtade båda efter släkt och vänner. Göstas
närmaste vän, John Almström, hade länge i
sina brev vädjat till Gösta att komma hem
igen för att förena de familjer de bildat på
varsin sida av Atlanten. John var yrkeslärare
och väl hemma i Sverige igen fick också
Gösta jobb som yrkeslärare. Deras drömmar
om återförening gick i uppfyllelse ett par år
senare. Då hade de funnit en plats att semestra ihop på, också med andra gemensamma vänner. Det blev på Björkö, i Backa
nära handelsboden (numera ICA Barometern) vid Simpnäsvägen.

bringat så gott som alla somrar sedan dess i
Marum. Skollov och semestrar liksom tiden
som pensionär.

De fäste sig vid Björkö och det dröjde inte
länge förrän Almströms köpte en stor skogstomt vid Björköfjärden. Närmaste granne var
Erik Jansson, småbonde (f d skeppare) vid
Norrede. John lyckades senare övertala min
far att köpa en del av sin mark. Det var inte så
svårt eftersom de var nära vänner sedan ungdomen. Och utan vänner i närheten ute i
"ödemarken" blev det för trist. Så ett år efter
att Gösta tillträtt som rektor vid Centrala
Verkstadsskolan i Häggvik (CVH) slog han till
och köpte 1946 ett stycke obebyggd skogsmark i Marum av Almströms. Då var jag, som
tillhör andra generationen "boivrar” på
Björkö, 8 år. Nu är jag 82 år och har till-

Under byggtiden hyrde mina föräldrar östra
delen av Östergården i Marums by av Helmer
Pettersson. Vi hade ingen bil. Vägen från byn
till oss var närmast att likna vid en kostig omgiven av hjulspår, så vi fick promenera ner till
vårt bygge genom kohagar där grindar över
vägen utgjorde dåtidens "farthinder". Sista
biten genom skogen var inte utan spänning
eftersom en av Erik Janssons tre kor var folkilsken. Eller kanske var den bara sällskapssjuk?
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Björkö: 1940- och 50-tal
Vår första sommarstuga kom snabbt på plats
liksom en bod och ett torrdass. Så småningom också en jordkällare. Stugan utgjordes
av en gammal byggbarack på 16 kvm på plintar av betonghålsten, s k "gråsuggor". Stugan
var helt utan isolering. Och vi hade varken el,
vatten eller telefon. Men med vedspis och
fotogenlampor fick vi varmt och ljust i huset.
Liksom möjlighet för Helga att steka abborrar
och annan fisk, som vi tog upp ur fjärden.
Stugan kompletterades med en veranda mot
söder.
Vi grävde också för egen brunn efter att ha
anlitat Erik Janssons syster Judit, som med
slagruta hade förmågan att lokalisera var
lämplig vattenåder fanns. Dragkraften i riktning mot ådern var så stark att slagrutan nästan vred sig ur hennes händer. Så minns jag
det. 1950 kunde vi börja hinka upp vatten
från egen brunn, och slapp kånka vatten från
Almströms. Det var ett tungt jobb, trots att vi
använde bärok av furu med kedjor och krokar för hinkarna.

Vi tog oss ut till Björkö med Waxholmsbåt
från Nybrokajen till Marums brygga. Där
hämtade Erik Jansson oss med sin båt "Karin"

för färd till Almströms lilla brygga. Resan tog
för oss en hel dag hemifrån Helenelund.
Alternativet var Roslagståget från Östra Station till Norrtälje, sedan buss till Norrviken på
Vätö varefter hämtning skedde med "Karin".
Promenad följde efter stranden till vårt hus
för borttagning av fönsterluckor för att vädra
ut sommarstugedoften. Marums handel och
en telefonkiosk låg nära ångbåtsbryggan. Det
var dit vi tog oss med vår aktersnurra för att
handla mat och telefonera. Dit kunde vi också
få virke levererat, som vi sedan hämtade med
"snurran". Mjölk hämtade vi i mjölkkrukor
hos Erik Jansson, hos vilken vi också kunde
ringa eller nås via telefon.

kussioner under sena kvällar i fotogenlampans
sken i Marum. Samtalen gled ofta in på skolans område liksom problemen med vägen.
Vårt skogiga sommarparadis låg inte precis på
pendelavstånd till storstaden. Vi blev "fast" på
Björkö hela sommaren tills skolorna började
igen. Och "vi" det var min mor Helga (som var
hemmafru) och jag, samt i varierande grad
min åtta år äldre bror Charles, "born in the
USA", liksom mostrar och morbröder som
firade delar av sin sommarledighet hos oss.

På Björkö blev Helgas syskon i början mina
"lekkamrater" eftersom jag inte hade några
jämnåriga i omgivningen. När min yngsta
kusin föddes sa Gösta ok till att hennes föräldBoivies och Almströms nära vänner Kalle och rar fick slå upp ett enkelt litet hus på 17 kvm
Anna Eriksson etablerade sig också som fripå tomten. Så blev det. På det sättet fick
tidsboende i Marum (Ekholmen). Kalle var
Helga stadigvarande sällskap av sin lillasyster
folkskollärare. Dessutom uppfinnare och dri- därute under hela sommaren. Detta hus står
vande kraft i vägföreningen på 1960-talet, i
kvar än idag men en "invärtes" upprustning har
vilken han blev dess förste ordförande med
påbörjats under 2020. Ursprungshuset
Gösta som kassör. Som ung satt jag ofta i bak- "baracken" revs i slutet av 70-talet.
grunden och lyssnade på dessa vänners dis-

Gösta Boivie stående till vänster i bild med min bror Charles på trappräcket och min mor
Helga i mitten av bilden. John Almström i hatt med sin Olga och deras barn Ingrid & Åke.
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För Gösta blev det ofta korta semestrar
eftersom han hade något som man skulle
kalla ett passionerat förhållande till sitt arbete.
Inte minst sedan han 1945 tillträtt som rektor
vid CVH. Det var en internatskola med hela
Roslagen som upptagningsområde, och som
också inkluderade en båtbyggarskola i Vaxholm. Många unga killar från Björkö sökte sig
till CVH och återvände sedan efter sin utbildning till ön.

Ett pärlband av verksamheter efter Simpnäsvägen blev följden. Hans-Åke Sjöström
(rörmokarlinjen) startade en VVS-firma, Leif
Carlsson (möbelsnickarlinjen) ett snickeri och
Ingvar Österman (metallinjen) blev båtsman i
Simpnäs. Längre in på ön efter Simpnäsvägen
etablerade sig också CVH-eleverna Lennart
och Stig Blomdin. Lennart (metallinjen) med
bilverkstad i Skenninge, Stig (rörmokarlinjen)
med VVS-firma i Finnala och Björn Hansson
(bilmekaniker) som köpte sågen vid Stridsby.
De flesta av dessa yrkesmän är i början av
2020-talet till åren komna. Liksom jag själv.
Och flera av dessa har under årens lopp
namngetts i "Våra öar".
Våra möjligheter att ta oss till Björkö och att
röra oss på ön ökade drastiskt 1954 med vår

Vår första sommarstuga i Marum. Foto: Privat
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första bil - en sprillans ny Mercedes 180 D.
Pris 15.096 kr & 50 öre. Ett köp som möjliggjordes av att Gösta efter tjänstledighet från
CVH under 1952-1954 drog in pengar till
familjen som t f yrkesråd i Irak. Ett uppdrag
han erhållit av FN-organet UNESCO.
Yrkesskolorna i Bagdad, Basra och Kirkuk
höll nämligen inte måttet för god yrkesutbildning. Lärarna kunde inte lära ut ett praktiskt
yrke, så mycket av Göstas arbete bestod i att
instruera och hjälpa lärarna tillrätta i undervisningen.
Men ordentligt utbyte av Mercan fick jag själv
inte förrän 1956 när jag fyllt 18 år och fått körkort. Då kunde jag nå ut till dansbanorna och
få tillfälle att träffa "tjejer" också i Roslagens
famn. Och så blev det, såväl foxtrot, twist som
bugg. För dansbanor fanns det: I Båthuset på
Barnens ö, på Arholma, Björkvallen i Skenninge och Vikingalunden förstås, där jag var
med om en märklig händelse. Jag blev uppbjuden av en tjej som jag ännu inte dansat
med! Hade inte hänt mig tidigare. Visade sig
att hon var ungdomsledare på Barnens ö. Vi
dansade mycket och sedan skjutsade jag
henne till "hennes gård" där en tjejkompis
mötte upp. Hon kikade först på bilen och
sedan på mig. Och så säger hon "Var har du

fått tag i honom?" Bilmärke gör uppenbarligen varannan helg under många år. Angelägna om
skillnad…
att han skulle få insupa den friska luften därute. Inte minst genom att sova utomhus i vagGösta hade liksom min mor Helga humor. På nen en stund på da’n. Eller vid promenader,
bilden skymtar de genom vindrutan på Merliksom i pulkan vid skidfärder över den
can, skrattande åt situationen. Jag själv, ännu snötäckta Björköfjärden. Helger och semestutan körkort står bredvid, beredd att snöröja... rar har vi alltsedan dess tillbringat på Björkö.
1982 byggde jag "snickis" - en snickarbod till
Björköglimtar från åren 1960-2020
sonen med våningssäng för hans kompisar
Det dröjde till i slutet av 60-talet innan vi fick från stan att övernatta i.
elanslutning och fast telefoni. Riktigt komfortabelt boende fick vi först i maj 1976, då min Ett riktigt lyft blev det också för oss "gamla"
hustru och jag uppförde vårt drömhus på 45
fritidsboende i periferin när Idarbolagen i
kvm på den del av tomten jag ärvt av mina för- samarbete med kommunen realiserade det
äldrar. Med hjälp av byggledare från leverantö- välplanerade fritidshusområdet i Marum med
ren i Norge, svärfar och en kompis fick vi
konceptet "Jordbruk och fritidsbebyggelse sida
huset på plats på en vecka. Och under hösten vid sida". Det var då vägarna rustades upp.
fick vi äntligen rinnande vatten (varmt och
Och möjligheten till sociala kontakter i vår
kallt) från vår grävda brunn via automatpump närhet ökade. Vi bodde inte längre i
och varmvattenberedare under huset. 40 år
"ödemarken". Och det blev underlag för att
senare säkrades vattentillgången genom en
bevara åtminstone en handel på Björkö, den i
borrad brunn.
Backa. Marums handel, liksom Skeppsmyra
handel och Konsum i Simpnäs lades ner sucEtt par månader efter att vårt hus var på plats cessivt.
föddes vår son, en tredje generationens
”boivrar” på ön. Vi var ivriga att visa honom
Vi fick alltfler fritidsboende som såg vitsen i att
Björkö. Så redan tolv dagar efter att han sett
engagera i sig i föreningar på ön. En vägfördagens ljus fick han hänga med oss ut. Och vi ning bildades på 60-talet innan fritidsområdet
kom att göra denna tur till skärgården var och byggdes. Och redan då var Roine Jansson anli-

Jag skyfflar loss Mercan på Marumsvägen på långfredagen 1956. Foto: Privat
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tad som entreprenör för att iordningställa och
underhålla vägarna i området. Sedan 1964 är
Roine etablerad i Marum och genom sin
firma Arholma Entreprenad sköter han vägarna därute, året runt. Han "kan" dessa vägar
och känner de flesta som bor vid dessa. Dessutom spelar han dragspel och sjunger egna
och andras visor. Och så är han en stor berättare. Vilken tillgång för "orten" han är denne
Roine!

År 2020 ändrades livsvillkoren för människor
världen över genom corona-pandemin. Frivillig karantän på ön blev en del av lösningen för
min hustru och mig. Det gjorde att vår tid på
Björkö blev längre. Här var ju möjligheterna
avsevärt större än i storstaden att hålla distans
för att undvika smittan. Extra viktigt eftersom
vi i vår ålder av Folkhälsomyndigheten inkluderats i "riskgruppen" för covid-19. Mer tid på
Björkö gav spin-off-effekter som gjorde det
möjligt att lära känna ön och människorna
som lever här bättre, fastboende liksom fritidsboende. Det skedde bl a genom utflykter
till olika platser på ön.
Och det var främst vår son - nu 44 år - som
drog med min hustru och hund på dessa

morgonturer innan hans distansjobb med
videomöten tog vid i egna stugan. Han levde
ju här i anbefalld karantän på grund av smittorisken på arbetsplatsen i Stockholm. Hänförd
och med bildbevis berättade hustrun och
sonen för mig efteråt vad de fått uppleva av
hällar och stränder mot Ålandshav. Liksom
enskilda människor de stött på under sina utflykter. Fortfarande finns mycket att upptäcka
för oss på ön. Och mycket finns att reflektera
över, att glädjas åt liksom att oroas över när
det gäller vår miljö. Inte minst när vi lever i en
värld med pandemi och klimatkris.
Miljön har förändrats…
Vår miljö har förändrats starkt under vår tid i
Marum. Förr fick vi inleda vistelsen på Björkö
med att rensa stranden från burkar, plastförpackningar och annat från båtfolk som använt
fjärden som sopstation. Det ser vi inte mycket
av längre. Men vi saknar desto mer ejdrarnas
skrockanden ute på fjärden. De varken syns
eller hörs längre. Förmodligen ligger miljögifter bakom denna förlust av fågelliv. I många
år kom hussvalor ända från södra Afrika för
att häcka i vår brygga. Natt efter natt i flera
månader hade de flugit just till oss. Det gör de
inte längre. Kanske är det brist på mat i form

Vårt norska drömhus är på plats i maj 1976. På bilden min havande hustru. Och mellan husen den norske
byggledaren och en kompis. Foto: Privat
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av insekter i våra trakter som gör att de inte
kommer? (Å andra sidan slipper vi att göra
ren vindrutan på bilen så ofta under sommarmånaderna...)

Och denna kris blev påtaglig för alla genom
den heta sommaren 2018. Liksom frånvaron
av isar på fjärden vintertid. Höststormen
1969 som jag minns så väl från Björkö var ju
rena västanfläkten jämfört med Alfrida som i
början av januari 2019 fällde hundratals träd i
vår närhet.

Förr fiskade vi gärna och med gott resultat. I
min fickdagbok från 1951 noterade jag att vi
på nät den 16 juni fick 6 gäddor (varav en på
8,5 kg, 110 cm lång, en annan på 7 kg och 96 Men det finns hopp. Och det finns växande
cm) samt 5 abborrar.
insikter att vi inte bör återgå till den ohållbara
och sårbara världen "före corona". Så låt oss
Brist på "fiskelycka" gjorde att vi slutade fiska utveckla Björkö till en förebild för andra i
för några år sedan. Spigg, som har ökat exden omställning som nu bör ske. Jag tror att
plosionsartat i Östersjön, är i princip de enda många är beredda att delta inte minst genom
fiskar vi nu ser från bryggan. Det är en effek- de olika lokala föreningar som finns på ön.
tiv rovfisk som äter både larver och ägg från
de stora fiskarna, och på det sättet konkurreP E Boivie, född 1938, är en facklig innovatör och
rar de ut såväl gädda som abborre. Klimatkri- entreprenör som grundade Tjänstemännens centralorsen är en av orsakerna bakom denna
ganisations användar– och miljöcertifiering av IT"explosion".
utrustning.

Jag visar upp delar av vår fångst tillsammans med morbror Kalle och kusin Inga
den 16 juni 1951.
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Flygfotofynd på Salnöloppis
Av Kaj Wicklander

Under en loppisrunda på Björkö stannade jag
till vid Salnölokalen, och där hittade jag ett
intressant fotografi (se nederst på sidan).
På bilden ser man två militärer (modell
”bassar”) i uniform modell 1910 av menigs
grad. Uniformsmössorna är av landstormsmodell. (Den modellen har sitt ursprung i den
karolinska tiden under Carl XI och Carl XII;
slutet av 1600-talet och början av 1700-talet).
De två soldaterna är inte flygare utan militär
personal knutna till någon flygflottilj.
Flygplansmodellen är en Ö4, ett övningsplan
inom flygvapnet. Det tillverkades tolv exemplar av det flygplanet och användes under åren
1921-1930. Namnet på flygmaskinen var
Dront. Ett lämpligt namn på en tung, otymplig
och klumpig maskin att hantera, enligt min far
Folke Wicklander, som var flygare.
Flygtiden för dessa dubbeldäckare låg runt
400 timmar, sedan var de i stort behov av omfattande översyn och reparationer. Av bilden
att döma är planen som står uppställda färdiga
för skrotning.
Varför berättar jag om detta i Våra Öar? Det

Folke Wicklander

finns två skäl. Den ena pojken kan vara från
Björkö, eftersom albumet med fotot hittades i
ett hus nära Salnölokalen. Det andra skälet är
att min far, Folke Wicklander från Blekunge
redargård, började sin flygutbildning vid den
militära flygskolan i Ljungbyhed i just denna
typ av flygmaskin. I utbildningen ingick både

Ett foto med två militärer i en Ö4 har mycket att berätta.
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praktiska och teoretiska moment, t ex meteorologi och motorlära, då man bland annat fick
montera ner och sätta ihop en flygmotor av
typ Bentz med 6 cylindrar. Alla elever var studentbeväringar.
Dramatisk nödlandning
I slutet av min fars utbildning våren 1930 genomfördes en rundflygning från Ljungbyhed
(i Skåne) till norra Uppland och tillbaka till
Ljungbyhed. Det var tio dubbeldäckade
Drontar som flög i formering. Min far Folke
förde som nyutnämnd fältflygare en av dessa
maskiner. Numret på planet var 026. Ljudet
var öronbedövande från den 6-cylindriga
Bentz-motorn, toppfart ca 160 km/tim. Vinden ven i stag och stöttor, och det var aldrig
stilla i det oroliga luftrummet. Piloten var ständigt tvungen att parera maskinens hopp och
skuttande med styrspaken och fotpedalerna.
Plötsligt tystnade Bentz-motorn. Endast vinden sus hördes. Denna nödsituation inträffade
ca 1000 meter över norra Uppland. Farten
sjönk ganska snabbt. Min far tryckte styrspaken framåt vilket fick Dronten att sjunka mot
marken och farten minskade inte lika snabbt.
Glidflygning var inte Drontens starka sida eftersom den var tung och otymplig. Min far

måsta omgående hitta en lämplig plats att nödlanda på. När planet var på ca 200 meters
höjd upptäckte han ett fält där han möjligen
kunde landa. Dronten flög in strax över en
granridå och tog mark på fältet, just som min
far upptäckte ett dike strax framför planet –
men det hade så hög fart att det gjorde ett
hopp över diket. Båda undervingarna slog i
andra kanten av diket, men planet rullade vidare och stannade utan större skador. Både
min far och hans spanare/skytt klev oskadade
men omskakade ur planet.
Det visade sig att en vevstake i motorn hade
gått av. Ett par timmar senare dök en lastbil
upp med bl a montörer, som efter ytterligare
någon timme hade reparerat motorn och
provkört den. Chefen för flygskolan i Ljungbyhed, Nils Söderberg (sedermera general i
flygvapnet) kom till platsen. Min far fick sätta
sig i baksits med Nils Söderberg som pilot.
Ortsbefolkningen höll planet i balans tills motorvarvet var tillräckligt högt. Då släppte de
taget och maskinen lyfte några meter innan
fältet tog slut. När man undersökte maskinen
och dess vingar upptäckte man att en av vingspryglarna var skadad. Den fick min far i gåva,
och nu finns den i min ägo.

Folke Wicklander och en mekaniker vid en Dront. Wicklander har en sprygel i handen.
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Chef för flygfottiljen F2
Min fars karriär och äventyr inom flygvapnet
fortsatte med repetitionsutbildning vartannat
år till och med krigsutbrottet 1939. Han utbildade sig till marinflygare och var förlagd till
Kungliga Roslagens flygflottilj F2 vid Hägernäsviken i Täby.
Vid krigsutbrottet var han löjtnant i reserven,
men på grund av hotet från främmande makter så befordrades han och övriga i kursen
direkt till kapten på stat. Han hoppade i och
med detta upp två steg i karriären. I det civila
arbetade han som disponent vid Schumachers
bagerier, ett då stort och välkänt bageri i
Stockholm.
Under kriget var han chef för 2. Divisionen på
F2, vilket innebar att han förde befäl över tolv
sjöflygplan; nio i första ledet och tre i reserv.
De första tre åren flög man öppna Hansa-
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maskiner med flottörer. De sista tre åren fram
till 1945 flög man de modernare och täckta
SAAB S 17. Roslagens flygflottilj var ett spanings- och underrättelseförband med mycket
hög sekretess. Min far var underrättelseofficer
med tystnadsplikt. Efter pensionen fortsatte
han att arbeta många år på flygstaben och
handlade bland annat kvalificerat hemliga
handlingar som rörde spionen Stig Wennerström.

”Ett jättehus byggt i kållappsteknik”
Av Rune Nilsson

Rune Nilsson (19181990), Salnö, var med och
grundade Väddöbacka
Badhusförening och var
dess förste ordförande.
Någon gång på 1950-talet
skrev han ner sina minnen
från föreningens äldsta tid,
särskilt från de dagar då ett arbetslag från
Björkö hämtade föreningens lokal på Söderarm. Våra Öar tackar Lasse Nilsson för att
han låtit oss publicera sin pappas charmfulla
minnen.

Vår ”Mästers” fosterlandskänsla kom att bli
upphov till en tragisk händelse. Han engagerade sig för djupt i försvarsarbetets bedrivande
och befälets lämplighet. Så gör ingen ostraffad
mot överheten. Vår soldat kom att hamna i en
svår situation som slutade med att han tog sitt,
sin frus och deras sons liv i samband med en
kortare permission sommaren 1940.

1939
Utbrottet av 2:dra världskriget i september
1939 skapade en ny nationell lokalkänsla som
bidrog till ökat samgående i bygden. Skolan
var ofta samlingspunkten. I Salnö skola var
Strömgren ”mäster” då. Han greps av den nyvaknade fosterlandsyran och skissade på ett
program för att bland annat söka bygga ett
badhus för ortens gemensamma användning.
År 1939 var inte stugorna på orten utrustade
med badrum och WC. Det ledde till att
Väddöbacka Badhusförening bildades.
Uppslutningen kring den nya föreningen blev
mäktig. Kvinnorna var snart igång med nål,
tråd, sax och stickor, men även skolbarnen
gjorde sin insats. Sång, musik och sketcher
inramade en auktion i skolan.
I skogen kämpade karlar och hästar med att
förflytta tallar och granar till sågen vid Karlsvik, det måste till material också. Skogsägarna
bjöd på virket och arbetet var oavlönat.

En ung ”mäster”, Bore Leife, flyttar in i skolhuset. 1946 är styrelsens sammansättning troligen den här: Rune Nilsson (ordförande), Johan Nilsson, Hilmer Pettersson (kassör), Otto
Westerberg och Sixten Mattsson.

1940
Så långt hade allt gått föreningen väl i händer.
Men i Berlin satt Hitler med tankar som
skulle påverka även Väddöbackas lilla förening. 8 april gick tyska trupper in i Norge och
Danmark. Sverige mobiliserade. Väddöbacka
blåstes rent på män i arbetsför ålder. Mäster
Strömgren måste lämna skolhuset i Salnö och
anslöt sig till en illa utrustad trupp, som skulle
försvara inloppet till Norrköping.
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1940-1947
Föreningsverksamheten går nu på sparlåga.
Virket försäljs och pengarna står på bankbok.
Kriget slutar.

Sixten Mattsson såg en annons i tidningen i
vilken en matsalsbarack utbjudes till försäljning på Söderarm. Föreningens anbud på baracken blir antaget.
1947
Nu blir det åter en febril aktivitet i föreningen.
Baracken på Söderarm skall bort senast den
30 juni. Budkavlen går och snart finns en arbetsgrupp klar att resa till Söderarm.

Första arbetsdagen efter midsommarhelgen,
kl 5 fm, ligger m/s Svalan med Otto Westerberg och m/s Valen med Johannes Andersson
vid Backa brygga, klara att ta ombord övriga
arbetslaget: Reinhold Österberg, Stark, Johan
Nilsson, Hilmer Pettersson, Bertil Persson,
Rune Nilsson, Göte Öhman, Ronny Westerberg, Clas Hilmersson, Ove Hilmersson och
Ingvar Carlsson.
Efter en härlig resa genom en högsommarfager skärgård når vi fram vid 7-tiden. Hittills
hade projekt Söderarm burits fram på entusiasmens våg. Nu börjar verkligheten sakta
vakna. Vad har vi köpt helt osett?

En ny fråga uppstod vid infarten till Söderarm. Vad lever det ”paraply” av svalor på,
som ligger över ön. Under två dagar och en
natt fick vi veta svaret. (Här följer en svårläst
mening, så vi får nöja oss med att det tydligen
fanns gott om svalor på ön. Men svaret kommer lite längre fram i texten. Redaktörens anmärkning.)

upp av det. På Söderarm fanns inga vägar.
Alla transporter gick på fasta landgångar. Göthes räder med kärran gick i full fart på plankorna direkt ombord.

Huset var så småningom helt nerrivet. Kvar
var en jättehög med oanvändbart spill, i huvudsak bestående av 100-tals kvadratmeter
takpapp, masonit och kutterspån. Trötta hjärInnan vi går vidare gör jag ett försök att i efter- nor försökte tänka över vad som skulle göras.
hand söka klarhet i varför tiden var så trång.
”Tänd eld på skiten”, föreslog någon. I nästa
Arbetskraften måste hämtas ur den del av or- sekund brann det. En sådan brasa har inte
tens befolkning som då sökte sin utkomst från brunnit i skärgården sedan rysshärjningarna
hantverk, fiske och jordbruk. Med tanke på
1719. Den gode Guden höll vinden åt rätt
att hantverkarna var hårt bundna av arbetet på håll, det vill säga ut mot havet, och tack vare
kolonien (Barnens Ö) fram till midsommar,
befolkningens goda nerver slapp föreningsstyvårfisket och vårbruket av jorden, så blev tirelsen skaka galler.
den som den blev. Vidare skulle hemfrakten
göras av Roslagens största vedjakt, Granit, re- Hem igen vid pass kl 2100, hungriga, törstiga
dad av Lindström och Andersson.
och smutsiga. Gick raka vägen ner i Salnö insjös ljumma vatten, därefter sen middag som
Första dagen bjöd på sol från klar himmel, en smakade himmelskt. Annmargret ringer från
svag bris och fortsatte så även nästa dag. Så var lasarettet i Norrtälje och är ledig. Vill du
stunden kommen för presentationen av vårt
komma in? Kl 1100 står vår MC på lasarettsokända förvärv. Hur det var får beskrivas med gården – den ljuva ungdomstiden!
den talande tystnad som uppkom därvid. Ett
jättehus byggt i kållappsteknik.
Inköpet av lokalen utlöste en febril planeringsaktivitet. Av Barnens Dagföreningen fick
Snart var arbetet igång, ingen knotade. Undan vi hyra tomt för en symbolisk summa, 1 kr.
för undan försvann tak, väggar, golv och muByggnadens planering och användning antogs
rar. Somliga rev och andra bar ner materialet preliminärt. I stort sett densamma som idag.
till kajen. Första dagens arbete slutade vid 22- Kostnaden? Inkomster? Ville Väddö komtiden. Efter kvällsmål tog vi nattläger på golmun vara med och bidraga? Jo, till bastun beven i kronans förvaltningsbaracker. Nu får vi
viljades ett bidrag motsvarande skolbarnens
också lämna våra behag till myggorna. Något
badanvändning.
liknande hade ingen av oss upplevt. Nattvilans
längd får bli därefter.
1948
När arbetet kom igång på bygget var det med
När fyrbetjäningen kom ut vid 2-tiden följde
inlejd arbetskraft.
någon med honom de oändligt många trappstegen till lanterninen. Hans uppgift var att
täcka för prismat innan solen gick upp (kl
Lästips:
0235). Samling kring morgonkaffe. Samtal om Blomgren, Rolf: Salnölokalen – träffpunkt
– mygg!
förr och nu. Våra Öar nr 15/2012. Finns att
läsa på Björkö-Arholma hembygdsförenings
Arbetet återupptas. Stilla funderingar om
hemsida under Våra Öar.
”Granits” ankomst. Jodå, på eftermiddagen
låg hon där. Lastningen kunde börja. I det
sammanhanget måste Göthe Öhmans insats
särskilt omnämnas. Jag hoppas ingen tar illa
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50 års minnen från Björkö-Arholma
Hembygdsföreningen fick ett mail från Norrtälje kommun som fyller 50 år i år: ”Om varje

1972
Hembageriet i Backa, som började sin verksamhet 1959, gräddar den sista av sina så
omtyckta kanelbullar.

hembygdsförening samlar och kortfattat beskriver max 5 betydelsefulla eller speciella
händelser eller evenemang per år, under åren
1971-2020, kan vi få ett underlag för att kunna Berndt Lundin, Utanå, genomför en fågelinventering som i april 1973 publiceras med
ge en mer heltäckande bild över händelser
titeln En fågelinventering vid Finnalafjärd
och utveckling i vår kommun.” Sagt och gjort!
Björkö, Norrtälje kn, Stockholms län.
Tack för hjälpen alla ni som bidragit med
minnen. Det här minns vi från de senaste
femtio åren på Björkö och Arholma.

1971
Våren 1971 är Harriet Borgström och Kerstin
Johansson klara med den akademiska uppsatsen Skärgårdsmat i gången tid med bidrag av
bl a Blenda Fritioffson, Finala gård och Paulina Östberg, Simpnäs. Uppsatsen publiceras
även i Gastronomisk kalender 1974.
Hembygdsföreningen diskuterar möjligheten
att restaurera väderkvarnen i Marum men avstår på grund av bristande ekonomiska resurser.
Tidskriften RIG publicerar Kerstin G:son
Bergs 24-sidiga artikel Med hoppet som

ankare. En redaresläkt i Roslagen under 1800
-talet. Mycket om Finala by på Björkö.

1973
Lennart Fransson tar över passbåtstrafiken
Arholma-Simpnäs.
Den 7 mars 1973 beslutar Statens vägverk att
dra in bryggan i Marum. ”Bryggan behövs inte
längre för det allmänna utan har helt enskild
karaktär”, skriver myndigheten. Beslutet överklagas av bl a Söder-Marums byalag och
Björkö-Arholma hembygdsförening.

Lågstadiet återinförs i Skenninge skola på
Björkö.
1974
Länsstyrelsen beslutar att bilda två naturreservat på Björkö: Klippan-Finnala naturreservat i
Finnalafjärden och Marums naturreservat,
som omfattar ett område på sydvästra Björkö
samt västra delen av Marbo ö och den lilla
holmen Kattören.
Sommargårdsarbetarnas riksorganisation
(SARO) bildas och har i juni sin första kongress på Barnens Ö.
1975
I mars 1975 stängs Arholma poststation i
Skeppsmyra, som under många år skötts av
Frida och Post-Ebbe Jansson.
Robert ”Robban” Nordqvist tar över ICAbutiken i Backa. Senare döper han om butiken till ICA Barometern.

1976
Den 4 augusti 1976 avlider Björkökonstnären
Harald Lindberg. Se själporträttet till vänster.
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Hösten 1976 kommer P C Jersilds roman
Barnens Ö ut, och den blir snabbt en bästsäljare.
1977
Hembygdsföreningen begär att Televerket ska
sätta upp en ny telefonhytt vid Marums brygga
sedan den tidigare hytten har flyttats till
Marums fritidshusområde. Televerket säger
nej.

1978
Länsstyrelsen bildar Arholma-Idö naturreservat, ett 1887 hektar stort område på Arholma
samt några närliggande öar och kobbar.

på Barnens Ö, detta sedan föreningen krävts
på 1.7 miljoner kr i bingoskatt.
1979
Den 14 februari meddelar Svenska Dagbladet
att ”Arholmaborna äntligen fått sin nya hydrokopter i stället för den tolv år gamla och nerslitna. Sex turer om dagen kör man skolbarn,
post och öbor som har ärenden att uträtta”.
Anders Holmström och Krister Sköthagen
bildar Björkö-Arholma Elbyrå AB, som
senare blir Simpnäs Elbyrå.

Under några sommardagar ligger Per Edström
i Simpnäs med Arena Teaterbåten. De ger en
Lasse och Ingegerd Öhman startar företagen föreställning för barn och en för vuxna. TeaBjörkö Varv och Björkö Schakt och Planering terbåten kommer till Björkö flera gånger melvid Edsviken på Björkö.
lan 1979 och 1985.
Magnus Uggla tar över passbåtstrafiken Arholma-Simpnäs.

Norrtälje kommun inleder en omfattande bebyggelseinventering i Björkö-Arholma.

Statens Sjöhistoriska Museum ger ut skriften

Från skärgårdsbygd till fritidsdröm. Några
drag i omvandlingen av byn Marum, BjörköArholma.

1980
Barnens Dags förening meddelar att de
Våren 1980 startar Margareta Kriisa och Lena
kanske kommer att lägga ner sex kolonigårdar Svenonius småbarnsverksamheten Regnbågen

Krister Sköthagen och Anders Holmström Bildade Björkö-Arholma Elbyrå 1979, men fick senare namnet
Simpnäs Elbyrå. Karin Lundgren jobbade med ekonomi och administration.
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i Hembygdsgården. Senare flyttar Regnbågen
till Medborgarhuset och till Björkögården.
I juni 1980 får Björköbåten Vilja hederspris
som tidsenligaste rote i årets postrodd. Besättning: Margareta Kriisa, Ninna Uggla, Lena
Svenonius och Anna Söderman.

Vintern 1982 gavs årsskriften Vinterbrev från
Arholma ut för första gången. Bytte senare
namn till Arholma-brev.

Sjöfartsmuseet återinvigs efter att ha flyttats
från Marum till sin nya plats i Simpnäs.

1983
I april 1983 provseglar Bo Gidlöf och Åke
Ström halvtonnaren Granhill, som skall delta i
VM i Norge under sommaren. Deras båtbyggeri i Lervik kommer med tiden att leverera
ett tjugotal Granhill till olika kunder i Sverige.

1981
Vattenfall Mellansverige köper BjörköArholma El AB.

Sverker och Lena Ahrnborg arrenderar Lyckhem och startar vandrarhem och skärgårdspensionat.

Eddy Agrell tar över ICA-butiken i Backa.
Poststationen i Väddöbacka läggs ner och
ersätts av ett kortvarigt provisorium.

I början av juni 1983 upptäcker Idor Hellsten
i Simpnäs den sällsynta Blåkråkan i sin trädgård. Den stannar i området en vecka till
många ornitologers glädje.

1982
Lena Ahrnborg, Margaretha Kriisa, Gun
Richter, Lena Svenonius och Anna Brita
Svensson bildar slöjdarkollektivet Havtorn,
som hyr en vävstuga och mötesplats i Simpnäs
(där Sir Percy nu har restaurang).

1984
I maj 1984 inviger STF det första vandrarhemmet, Bull-Augusts, på Arholma. Värdparet heter Ulla och Lars Rudberg.
I april 1984 brinner glasmästeriet i Nybyn på
Björkö ner.
Kerstin G:son Bergs doktorsavhandling
Redare i Roslagen ges ut av Nordiska Museet.
Den är en utförlig beskrivning av BjörköArholmas och Vätös sjöfartshistoria.
Hösten 1984 står en ny byggnad klar vid Sjömannaföreningens museum. Den ska användas till kontor och förvaringsutrymmen, säger
lotsen John Lindström till Norrtelje Tidning.

Ungdomarna i Skenninge skola startar fritidsklubben Själöga.

Den 12 september publicerar Norrtelje Tidning reportaget ”Ålfiske med anor i
Bylehamn”. Det finns fem aktiva fiskare i den
I maj 1982 presenterar kommunen Förslag till lilla byn på Björkö. Bylehamns fiskeförening
lämplig lokalisering av en anläggning för rörhar sökt bidrag ur glesbygdsfonden för att få
ligt friluftsliv på Björkö. Den lämpligaste loka- muddra Storholmssundet.
liseringen var ett område mellan Björkögården och Glämsta. Förslaget förverkligades 1985
aldrig.
Björkö-Arholma Företagarförening bildas för
att stödja sysselsättningen och allt slags företaI maj 1982 gör Arholma II sin premiärtur på gande i bygden.
rutten Arholma-Simpnäs.
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Den 18 maj hittar man rubriken Varning för
isblock i Svenska Dagbladet. Tidningen meddelar att lotsuppassningen i Simpnäs har sett
isblock i farvattnen kring Simpnäs och
Arholma.
Hembygdsföreningen anslår 5000 kr för
restaurering av flera bemärkta Björköbors
gravvårdar på Vätö kyrkogård.
Carina och Yngve Jansson tar över ICAbutiken i Backa.
1986
Våren 1986 går affären på Arholma i konkurs.
Sommaren 1986 öppnar Arholma en ny gästhamn.
1987
Första Sparbanken bygger Kattöga by i
Sterbsnäs för sina anställdas rekreation.

Sommaren 1987 öppnar Arholmaborna affären på nytt.
1988
Hembygdsföreningen samlar ett opinionsmöte för att stoppa kommunens planer på att
sälja hembygdsgården. Kommunen avstår
försäljning.
Simpnäs Elbyrå startar monteringshall i gamla
Konsumaffären i Simpnäs.
1989
Länsstyrelsen beslutar att bilda Arsläjans
naturreservat, ett 89 hektar stort område som
omfattar halvön Arsläjan och Rödkobben.
I april 1989 bygger Svenska Manus och
Antikvariat Marum sitt kontor i Marum,
granne till hembygdsgården.
27 maj 1989 arrangerar SIKO skärgårdsting
på Arholma.
En omfattande renovering av Arholma båk
har genomförts.
1990
Den 8 januari 1990 publicerar Dagens Nyheter ett reportage om familjen Lovén, som
flyttat från Täby till Skeppsmyra på Björkö
och startat företaget Pear Computer.
1991
I maj 1991 återinvigs kyrkan på Arholma efter
en omfattande renovering.
Hösten 1991 tar Sylvia Hvistendahl-Manners
och Jerker Persson initiativ till skoltidningen
Skenninge Allehanda, tänkt som en länk
mellan skolan och bygden.
1992
Hembygdsgårdens kök och matsal står klara
efter en omfattande renovering.

Arholma Båk efter renoveringen 1989.
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I augusti 1992 flyttar förskolläraren Lars
Hansson och hans sju elever in i den helt
nybyggda Piggskutan.

Skenninge skola byter namn till BjörköArholma skola.

23 juli1996 utbryter en skogsbrand i Simpnäs
och 40 000 kvm skog brinner upp.

Hembygdsföreningen skickar en skrivelse till I maj 1996 är första utgåvan av Björkö-kartan
SL och uttrycker bygdens missnöje med turlis- klar efter flera års samarbete mellan sjötan för buss 636. Föreningen föreslår bl a en
mannaföreningen och hembygdsföreningen.
direktbuss till Stockholm.
Lotsstationen i Simpnäs läggs ner och lotsarna
Nordiska Museet ger ut boken Arholma.
flyttas till Kapellskär.

Skärgårdskultur i förändring. Agnes Westerbergs uppteckningar med Berit Eldvik som
redaktör.
Sjöfartsverket stänger radiofyren i
Simpnäsklubb och mistsignaleringen från
Skomakaren upphör.
1993
Riksantikvarieämbetet, Sjöhistoriska museet
och Svenska Turistföreningen satsar på
”bildad båtturism i Kung Valdemars farvatten”…”Med skyltar och en praktisk ’segelatlas’
skall den båtburne turisten få reda på allt
spännande som finns längs leden”, förbi bland
annat Björkö och Arholma.

1997
Passbåtstrafiken Arholma-Simpnäs tas över av
det nybildade företaget Krokholmens Sjötrafik AB med Erik Westerlund som ägare.
Mats Rydeborn tar över ICA-butiken i Backa.
1998
Björkö-Arholma Sjömannaförening påbörjar
en omfattande restaurering av kvarnen i
Marum. Man byggde bl a en spärr vid utloppet i Dragsviken samt rensade sjöns sträder
från växtlighet.
Föreningen Vikasjöns vänner drar igång ett
projekt för att rädda den igenväxande Vikasjön

1994
Eva Cranz och Johanna Freund öppnar
Simpnäs Hamncafé i Bogehuset, som en gång 1999
var paviljong på färjan Boge mellan Simpnäs
Björkö brandförsvarsförening bildas och flytoch Åland.
tar in med sin brandbil och övrig utrustning i
gamla elverkets lokaler.
Sommaren 1994 inventerar kommunen naturen på Arsläjan. Resultatet publiceras i rapporten Arsläjan. Naturinventering av en kustnära barrskog, som gavs ut 1995.
1995
Björkö poststation i Simpnäs läggs ner.
Hösten 1995 ersätter Magnus Uggla passbåten
Arholma II med nyinköpta Monsun av
Dyrön, som först får namnet Arholma III och
senare Monsun.
1996
Irene Jacobsson och Marie Tilly lägger ner sin
butik IM Skärgårdshandel i Simpnäs.
Anna-Lisa Hellsten med sin högerstyrda VW utanför
poststationen i Simpnäs, som stängdes 1995.
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I maj 1999 inleder Norrtälje stadsarkiv en
by- och gårdsinventering i Björkö-Arholma
socken som avslutas med den innehållsrika
dokumentationen Arkivinventeringen. Rap-

Restaureringen av Kullboviken startar med
syfte att förbättra den biologiska mångfalden
och värna den gamla kulturmiljön.

porter från Björkö-Arholma socken 1999.

Restaureringen av Salnö insjöar på Björkö
startar. Syftet är att återställa insjöarna genom
att ge dem större yta, volym och djup.

SL drar in bussturerna till Marums brygga.
Den 8 juli meddelar Norrtelje Tidning att
man har sett en varg vid Stridsby på Björkö.
Det kan möjligen vara samma varg som
nyligen setts vid Ropnäs och som sedan har
simmat över till Björkö, skriver tidningen.
2000
Polismyndigheten etablerar ett kontaktcentrum (PKC) på Arholma för att skapa sysselsättningstillfällen i skärgården.
2001
Hembygdsföreningen låter Tandemlaboratoriet i Uppsala undersöka en flisa från
en stockbåt, som Per Öhman i Samkarby dragit upp ur Salnö insjö. Undersökningen visar
att båten kan ha tillverkats från slutet av 1500talet fram till mitten av 1600-talet.
2002
Björkö-Arholma Intresseförening byter namn
till Björkö-Arholma hembygdsförening och
ger ut första utgåvan av årsskriften Våra Öar.
Arsläjan på Björkö blir naturreservat.

Ylva och Stefan Haglund tar över ICAbutiken i Backa.

2003
Det första ”äldrekollot” genomförs på Björkögården.
2004
Vattenfall inleder en omfattande förstärkning
av elnätet på Björkö, bl a genom att ersätta
luftledningar med nedgrävda kablar.
8 november 2004 meddelar Norrtelje tidning
att ”Älg håller by i skräck”. En älgko med kalv
har de senaste veckorna gått till attack mot
boende i byn Marum på Björkö, skriver tidningen.
2005
I maj 2005 meddelar Norrtälje kommuns
skolchef Gösta Höglund att skolor med färre
än 100 elever, bland andra Björkö-Arholma
skola, kan komma att läggas ner.
”Skärgården öppnar ateljén” meddelar
Svenska Dagbladet den 2 juli 2005 och publicerar ett reportage om konstnärerna Johanna
Wikström och Åsa Moum som har en tillfällig
sommarateljé i Öster Edsvik på Björkö.
I november 2005 invigs Arholma minneslund.
2006
18.3.2006 räddas elva skridskoåkare från ett
isflak utanför Simpnäs. De undsattes med helikopter och svävare.
Våren 2006 inventerar länsstyrelsen BjörköArholmas redargårdar. Rapporten heter Re-

dargårdarna på Björkö-Arholma. En berättelse om redaradeln i Roslagen.
Första numret av Våra Öar kom ut i april 2002
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Ann Kristin Wiklund och Håkan Kristensson Den 15 november beslutar länsstyrelsen att
köper Stridsby gård och börjar utveckla den
Blekunge redargård blir ett byggnadsminne.
till en hästgård med ridbana och stort ridhus.
2008
SL bygger en ny vändplan vid Prästgården i
Glämsta sommarkoloni på Björkö fyller 100
Marum.
år.
Den 26 augusti 2006 har Björkö Teater preHembygdsföreningen arrangerar för första
miär i Medborgarhuset med Revylotion på ön gången Allting vid hembygdsgården. Det är
i Robert Sjöbloms regi.
sommarfest med bakluckeloppis.

2007
I april 2007 beslutar regeringen att Arholma
Norra fort är ett byggnadsminne.
Marie och Per Eriksson öppnar vandrarhemmet och konferensanläggningen Arholma
Nord.

2009
Den 3.1.2009 inviger hembygdsföreningen ett
dubbeljubileum, dels fyller föreningen 50 år,
dels är det 600 år sedan som Björkö för första
gången omnämns i tryck, då som Birke thinglag. Invigningen äger rum i Lennart Blomdins
bilverkstad, som i många år varit en populär
träffpunkt på Björkö.

Sommaren 2007 drar Lilian Gustafsson igång
”gympa” i Bogehuset i Simpnäs. Senare flyttar Den 26 juni har Björkö Teater premiär i
gympan till Björkö-Arholma skola och till
Hembygdsgården med Björköbrödernas husMedborgarhuset. Under coronaepidemin har kors i Robert Sjöbloms regi.
Lilian ”mjukat upp” Björköbor utomhus.
Hembygdsföreningen arrangerar den första
Den 24 augusti har Björkö Teater premiär i
Ateljérundan som sedan blir ett populärt årligt
Medborgarhuset med Skärgårdsflirt i Robert evenemang på Björkö.
Sjöbloms regi.

Jenny Jansson intervjuar Lennart Blomdin i Lennarts verkstad vid invigningen av Björkös dubbelubileum 2009
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19 september inviger Björkö-Arholma Sjömannaförening den renoverade kvarnen i
Marum.
2010
En transport av ett vindkraftverk till Barnens
Ö kör fast i en snäv kurva på Väddö. Buss
636 till Björkö-Arholma ställs in under flera
dagar och Björköborna får köra en omväg för
att komma till och från ön.

I juli 2012 har Frida Hyvönen konsert i
Knapp-Karlssons båthus vid Barnes Ö brygga.
2013
Den 18 maj 2013 överlämnar hembygdsföreningen nya kyrkogårdsgrindar till församlingen sedan de äldre grindarna blivit stulna.
Gladies Noaksson, Marum, blir svensk mästare i korsord.

2011
Den 28 september har Björkö Teater premiär
Föreningen Björkö-Arholma Vindkraft bildas. i Medborgarhuset med Björköbjörnen i
Robert Sjöbloms regi.
Hembygdsföreningen ger ut Strövtåg på
Björkö, en beskrivning av tolv vandringar på
2014
ön.
1 januari 2014 upphör Björkö-Arholma som
egen församling.
2012
Violet Jansson i Backa på Björkö avlider och Sommaren 2014 startar Waxholmsbolaget en
efterlämnar en mycket stor förmögenhet.
nord-sydlig båtlinje mellan Björkö-Arholma
Större delen av arvet testamenteras till Violet och Nynäshamn.
och Gösta Janssons stiftelse som ska främja
bevarandet av kulturarvet på Arholma.
Mikael Sanderhem tar över ICA-butiken i
Backa.
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2015
Sommaren 2015 spelar Björkö Teater och
Kultursparken Hjälte för en dag vid hembygdsgården.

2017
Björkö-Arholma skola läggs ner av kommunen, trots många års hårt motstånd från öarnas invånare.

Den 15 november 2015 kom Juliette Veckens
och Lukas Brower till Simpnäs efter att ha
vandrat från Urk i Nederländerna. De ville
återlämna en 20 000 år gammal sten, som inlandsisen hade fört med sig från Sverige till
Nederländerna.

Simpnäs bryggförening bildas för att bygga en
ny brygga i Bofjärden. Den invigs 2020.

Målaren Lars Nilsson tar över gamla Konsumbutiken i Simpnäs och startar Simpnäs
måleri.

2018
Föreningen Björkö Landsbygdsutveckling
(BLU) bildas och projektet Björkö kyrkby
startas.

Lars Nordstrand och Lena Svenonius tar initiativ till Björköhänget, en mötesplats för sommarlovslediga ungdomar på Björkö.

2016
Henrik och Ulrika Ahrnborg säljer Lyckhems Trafikverket sätter upp platsskylten Björkö
skärgårdspensionat.
för att markera den ungefärliga gränsen mellan Väddö och Björkö.
Anders Bastigkeit startar Simpnäs snickeri i
samma lokaler som Leif Karlsson och hans
2019
far hade snickeri.
Natten mellan den 1 och 2 januari slår stormen Alfrida till och vållar stor förödelse på
Björkö och Arholma (och på många andra
platser i Norrtälje kommun).
2020
I januari startar medborgarhusföreningen på
Björkö en filmklubb.
I juni 2020 kör Bengt Hammarqvist, Älmsta,
sin sista skolskjuts. Han har då kört 25000
gånger från Älmsta till Simpnäs och använt 16
olika bussar genom åren, enligt Norrtelje Tidning.
Föreningen Björkö Konstnod bildas och
skapar ett konstcentrum i Björkö-Arholma
nedlagda skola.
Företaget IP-Only börjar (äntligen) gräva för
bredband på Björkö.
Simpnäs ”bastuklubb” köper och inviger en
bastu vid Bofjärden.

Sommaren 2017 tar Lars Nordstrand och Lena Svenonius initiativ till Björköhänget, en mötesplats för sommarlediga barn och ungdomar.
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Per har ordet!
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Konstruktör: Per Svenonius

Rätt lösning för korsordet nr 23:

Vi gratulerar vinnarna:

VPKÖKRABBARK
ERAELELLEVER
TEVVASKÅRIGA
OMARVEENEPAL
SILVERMEDAlJ
LÄKARVIKARIE
ORAKELMASTER
KODATOASKIRA

Inger o Erik Hoff, Harnäset
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Nilla Appelberg, Gransätra
Lars Oreland, Uppsala

Vågrätt:

Lodrätt:

11(10) Sprider en angenäm doft från
söder
13(4) Kunglig sittplats
17(4) Slogs ner av Gudrun
21(3) Dubbelt upp så blir det en kraft
sportare
23(4) Plats för prov
27(4) Här ger man bud och tar stick
31(3) Led och fattig
34(5) Textil atlas
38(3) Gäller för både antagligen och till
räckligt
41(10) Låter som en dubbel energikälla
43(3) Skissblad från krokikursen
51(3) Får full fart med långa armar
54(7) Hjälper kanske om man har ont i
fötterna
61(6) Gränstrakt i södra Europa
66(5) Bör alla affärer vara, och även
livsmedel
71(4) En som du kan få en släng av
75(6) Här håller Mimmi ordning och
reda
81(5) Fest på bygge
86(5) Vilar på örat
91(3) 67,5 grader
92(4) Tillhåll för Dagmars mördare
96(5) Konsumera direkt ur förpack
ningen
101(4) Mellan dagarna
105(6) Olämpligt i coronatider

11(10) Här kan du säkert ta en
svängom
12(3) Melankolisk björnkompis
13(4) Som hund och katt
14(4) Stövelväder
15(4) Låter energiskt men är en dålig
vana
16(4) Inget för oss, tycker många
17(3) Uttryck för avsmak
18(4) Kan markera viktigt löfte
19(3) Föregår musikanterna i visan
110(10) Låter som en mycket ung
åldring
27(3) Ö i Balkan
28(4) Att införlivas med
29(6) Med o blir det bekymmersamt
32(7) Flög i luften redan på 1940-talet
33(5) Förnamn till enkel kaka
34(5) Tvåbent fisktjuv
49(5) Volvoaktien är en sådan
55(5) Rulla hatt
57(5) Att pressa vatten ur papper
62(5) Att glida på vatten
66(5) Risiga smårätter
73(4) Svarar i vissa miljöer
74(4) Sätter smak på juldoppet
77(4) Går inte i vattnet
78(4) Strå med många funktioner
85(3) Både svamp och alg
99(2) Sverige

Din lösning senast 20 juni till:
Våra Öar
Öster Edsvik 4
764 92 Väddö
eller
jerker.persson@outlook.com
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De tre första rätta lösningarna belönas
med den vackra boken
Natur i fyra väderstreck
av Björkökonstnären Lars Holm.

Hur går det - eller inte…
Redaktören har sparat den här sista sidan till
mig, för en rapport om hembygdsgården.
Resten av tidningen har varit klar sedan i
januari.
Tyvärr en kort och tråkig berättelse
Vi protesterade när vaktmästaren bytte lås i
ytterdörren men lyckades tjata till oss ett
hyreskontrakt med egen nyckel och tre månaders uppsägningstid. I övrigt har ingenting
hänt. Inga beslut, ingen försäljning, ingen
kontakt.
Vi räknar fortfarande med att kunna köpa
gården så småningom.
Vi sökte pengar till ett annat projekt
Idén är att placera informationsskyltar på
lättillgängliga platser på Björkö. Skyltarna
ska berätta om platsen, händelser, människor
och natur, de ska ha en karta med vandringstips och en QR-kod för mer information.
Vi fick inga pengar, men projektidén lever.
En evig tur att vi har Facebook
Den trevliga Facebookgruppen har 1 500
medlemmar med Björkö som gemensam
nämnare. Bland bilderna ser jag att det ändå
har hänt en del:

Att vi deltar i Väddönavets LEA-studie
En inventering av Väddöbygdens resurser,
basfakta om alla byar och öar från Singö i
norr till Arholma i söder, Söderbykarl i väster och Ålands hav i öster.
Arbetet med LEA-studien rivstatade med två
fysiska möten på Björkö och ett i Älmsta,
sedan följde en rad digitala träffar i
Väddöbygden. Hela det insamlade materialet
bearbetades till sist vid ett digitalt stormöte i
januari 2021.
Resultatet kommer att sammanfattas i en
lokalekonomisk analys, en LEA som kommer att vara klar under våren 2021.
...att Björkö Konstnod är igång
Konstnoden engagerar och väcker intresse,
sen starten i juli har ett 30-tal svenska och
internationella konstnärer arbetat i ateljéerna.
Konstnärerna som kommer hit ser våra platser med nya ögon, de ser det exotiska där vi
ser det vanliga och berättar förtjust om en
bygd “där skogen möter havet”.
Då och då bjuder Konstnoden på smittsäkra
visningar och performances. Jag rekommenderar en titt på Konstnodens hemsida bjorkokonstnod.se
...att Björkö får fiber
De började med att grävmaskiner och kabelrullar parkerades utanför hembygdsgården,
sen har det rullat på.
Det har skrivits avtal och grävts i det ena
området efter det andra och nu är det klart att
det blir fiber över hela Björkö.
...att det finns vilda djur på Björkö
Lokatter, rävar, älgar och örnar. Jag ser inga
bilder på vildsvin, men jag vet att de finns.
Björkö april 2021
Lena Svenonius
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