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Anita Bertilsson och Anders Sundberg  
vid Båtmanstorpet, Blidö 

 
 

HEJ ALLA VÄNNER! 
   Nu är det dags igen att berätta om föreningen och om allt vi gjort och vill göra. Det gäller 
att sikta mot stjärnorna så når man  –  ja, i alla fall gärdsgården.  

   För det ska bli en gärdsgård runt vårt kära Båtsmanstorp. Gunnar Lodin, känd både för 
gärdsgårdar och för ett gediget blomster och trädkunnande, kommer och håller kurs i detta 
anrika hantverk i maj i vår.  

   Kom du också om du vill lära dig hur man bygger en Roslagsgärdsgård. Ring till oss i 
styrelsen! 

   Med det kommer jag över till Båtsmanstorpet. Har ni sett de nya skyltarna som pekar mot 
torpet? Prydligt och snyggt – men tyvärr fattas ett s i texten. Nu står det båtmanstorp. 

   Det är lite tokigt för båtmän är något annat. En båtman hjälper lotsarna. Båtsmän var de 
som var anställda av dåtidens sjöförsvar. Det var båtsmän som bodde i vårt torp. 

   Det var för dyrt att göra om skylten. Så vi får leva utan s:et. 

   Över till torpet. Vi hade hoppats att museitekniker Ola Lundqvist skulle göra torpet klart under hösten.  
Men han var överhopad med andra torp och hade inte tid. Det är också så att det inte går att anlita vanliga snickare till jobbet. Det 
här är en kulturbyggnad och allt måste ske som länsstyrelsens experter har bestämt. Annars går vi miste om det bidrag som 
utlovats. Men vi hoppas att Ola kommer under våren. Vi har sökt andra hantverkare inom samma område men inte lyckats. 

   Enklare snickerijobb kan vi i styrelsen klara av. Det är mera grannlaga snickeriarbeten som kräver en utbildad hantverkare i 
byggnadsvård. 

   Planerna är också att Birgitta ska fortsätta med sitt kryddland och göra det ännu större med fler växter. Och vad sägs om ett eller 
ett par äppelträd och en syrenberså? Det är dags för det nu. 

   Det kommer bli roligt att få välkomna besökare till ett nyrenoverat torp i vår och sommar. Kanske törs vi sätta fyr under 
kaffepannan på härden. Nu har vi även en bakugn som ska fungera. Men det tycks vara en konst att baka i en sådan så vi får se hur 
det går. 

   Vi har också etablerat samarbete med Blidö Hemslöjdsförening som nu är i färd med att väva och sy kläder som det såg ut på 
1800-talet här ute. Fler vill ha dessa kläder. Så det blir inte bara vi som ”bor” i torpet som är iförda sådana kläder i sommar. 
Möter du någon på vägen eller på bryggan i fotsid kjol och huckle eller en man i mörka vadmalsbyxor är de säkert medlemmar i vår 
förening. Vi är nu drygt 200 och vi hoppas bli ännu fler.   

   De här vackra kläderna kommer säkert väl att passa in när vi har vår allmogebåtssegling den 20 augusti.  Seglingen har blivit så 
uppskattad att vi nu tänker utöka den med gamla motorbåtar från samma tidsepok. I trä alltså! Båtarna och deras besättningar får 
givetvis husera i en bana för sig.  

   Vi har så mycket på gång att det inte går att berätta allt. 

   Kom till årsmötet den 26 februari i Sockenstugan på Blidö så får du höra mer vad vi vill. Kom gärna med egna förslag! Här är 
högt i tak och det finns plats för diskussioner. 

 Anders Sundberg, ordförande 

Hembygdsförningen tog under hösten 2010 initiativ till byvandringar på våra öar. Syftet var givetvis att vi alla ska få en möjlighet att lära 
känna den miljö vi lever i litet bättre. En byvandring genomfördes på sensommaren, i Köpmanholm. Det kommer att bli fler vandringar till 
sommaren 2011.  

I linje med idén om byvandringarna, beslutade styrelsen i hembygdsföreningen att utveckla projektet genom att be folk skriva om sina byar 
för publicering i hembygdsföreningens årsskrift. Det har blivit tio berättelser som på olika sätt beskriver en miljö, ibland ur ett historiskt 
perspektiv, ibland utifrån högst personliga erfarenheter. Alla har skrivit utifrån sin egen tanke om vad som kan vara intressant att veta. 
Tack för att ni tog er tid! 

Ytterligare ett byprojekt är de kalendrar med bilder från sekelskiftet som hembygdsföreningen trycker upp varje år. Den pryder sin plats på 
väggen och ska givetvis finnas i varje hem. 

I samband med att jag/vi gått ut med vårt önskemål om berättelser på detta sätt, har vi förstått att det pågår mycket skrivande bakom 
kulisserna. Det skrivs om byarnas historia, mycket är att vänta och det har skrivits mycket redan tidigare. Intresset för byarnas historia 
beskriver längtan efter en förankring, ett sätt att koppla ihop dåtid och nutid. Det innebär en möjlighet att knyta an, även för den som inte 
har sina rötter i skärgården. 

Maud Nevrell  



    

4 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BLIDÖ SOCKENS 
HEMBYGDSFÖRENING 2010 

Föreningen hade c:a 200 medlemmar den 31 dec. 2010. 

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden och 
några informella möten och ett antal telefonkontakter. 

Årsmötet hölls den 27:e februari i Yxlan-Blidö 
Bygdegård. Arkeologen Hans Eklund kåserade om 
Roslagens skutor. 

Vårmötet hölls den 20 maj i Yxlan-Blidö Bygdegård. 
Där Katarina Schoerner berättade om sjöfolk och 
knektar, synderskor och tjuvar, bönder och herrar – om 
människor i 1600-talets skärgård. 

Höstmötet hölls den 5:e nov. i Almvik,  
Gunnar Lefrell berättade om bryggor och båttrafiken 
utmed östra Blidö. 

Två representanter deltog vid Stockholms Läns 
Hembygdsförbunds årsmöte den 27:e mars på  
Waxholms Kastell. 

Styrelsen har deltagit vid ett antal möten med andra 
Hembygdsföreningar i Norrtälje Kommun. Vi var 
värdar för hembygdsföreningarna i Sockenstugan den 
12 april. 

Styrelsen gjorde den 17 augusti en tackresa för Göte 
och Elisabeth Lagerkvist, för insatser för föreningen,  
till Roxells på Änskär. 

Föreningen är medlem i FöreningsRådet Roslagen där 
Anders och Anita deltagit. Exempelvis är 
Nationaldagsfirandet ett resultat av detta samarbete. 

Vår vänförening Helmis Vänner var med under 
Allmogebåtsseglingen där intresserade kunde följa 
seglingen. 

Ekonomi   
Se separat redovisning (balans- och resultaträkning 
bifogas). 

Bidrag och donationer 
Föreningen tackar för alla bidrag från privatpersoner 
och organisationer. Olle Larsson,  minne   -  Oxhalsö 
Byalag  -  Blidö Centern  -  m fl.  

Beviljade Bidrag för reparation av Båtmanstorpet 
Länsstyrelsen har bidragit med (70.000.-) för spisen, 
Hus med historia (97.000.-). 

Verksamheten  
Föreningen deltog på Nationaldagen där föreningens 
ordförande Anders Sundberg höll tal. 

Slåtterdag i slutet av juni med sedvanlig sillunch hos 
Roxells. 

Hembygdsdagen hölls den 14:e augusti, där Gunnar 
Lodin visade hur man bygger en gärdesgård.  Torpet 
fick därmed en början på gärdesgård. Räddningstjänsten  

demonstrerade livräddning. Sedvanliga våfflor och 
kaffe serverades.  

Allmogebåtsseglingen hölls för andra gången den 21:e 
augusti och blev mycket uppskattad. 15 båtar deltog i 
seglingen. Ett antal allmogemotorbåtar var också 
representerade. 

Byvandring i Köpmanholm med Elisabeth Klockare 
som uppskattad guide.  Många deltagare… 

Föreningen har deltagit på Julmarknaden vid Almvik 
(Blidö), där bland annat våra almanackor blev en 
mycket uppskattad julklapp. 85 st almanackor såldes 
under marknaden.  

Årsskriften har utsänds till samtliga medlemmar. Den 
finns även att köpa för 50.- kr/st. Mycket uppskattad.  

Guld- och silverplaketten finns fortfarande att köpa, 
(guld 2.500.-, silver 1.000.-) som stöd för föreningens 
verksamhet. Blidösocken-dekal kostar 40.- kr/st. 

Båtar 
Erbjudande från Sjöhistoriska att ta emot 2 st historiska 
allmogebåtar som ska flyttas till Karlskrona. 
Föreningen avböjde erbjudandet pga lokalbrist. Vår 
egen roddsump ”Beda” har fått välbehövligt underhåll. 

Båtsmanstorpet 
Renovering fortgår. Etapp 1 är i stort sett klar. 
Ytterpanelen kvarstår att göra. 
Invändig reparation är påbörjad. Tyvärr är det svårt att 
få tag på godkända hantverkare vilket gör att vi är 
försenade. Länsstyrelsen har dock medgivit att vi får 
fortsätta under 2011 för redan beviljade bidrag. 

Vatten 
En pump har inköpts och installerats vid den befintliga 
brunnen bredvid Båtmanstorpet. 

Lokalbehov 
Förhandlingar pågår för att få möjlighet att hyra 
utrymme i ladan bredvid Båtmanstorpet. 

Missionshuset Oxhalsö 
Förhandlingar pågår med Norrtälje Missionsförsamling 
om att hyra Missionshuset. 

Kläder 
Blidö Hemslöjdsförening håller på att ta fram tidsenliga 
kläder åt vår förening. 

Kryddlandet 
Birgitta har utökat det populära trädgårdslandet med en 
del nya kryddor.  

Fähuset 
Föreningen har ansökt om bidrag för att göra Fähuset 
klart. Grund och dörrar behöver färdigställas.  
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FÖLJ MED PÅ VANDRING I BRUKETS BY PÅ BLIDÖ 
 - Förr och nu 

 

Sen höst. Efter kvällshöet till fåren fortsätter jag med hundarna ner på vägen mot sjön.  

Sjön. Det är Blidösundet.  Där ute är det stilla, knappt några vågor. Det syns en strimma 
kölvatten efter en okänd båt.  Det är alldeles tyst.  

Så plötsligt sveper ett dimsjok över vattnet. Yxlans mörka gransiluetter försvinner i grått 
töcken.  Jyckarna och jag fortsätter utmed sjön och på vägen in i skogen.  

Mörker och dimma. Något flyger kraxande upp från ett kullfallet träd. Spöklikt?  Javisst.  
Spännande? Ja, mycket. 

För i kväll finns något i luften. Jag är inte ensam. 

Inte ensam? Vilka finns mer i sällskapet? 

 

Många är det som tassar runt mig denna kväll. De vill mig inget illa. De tycker det är bra att 
jag går här och funderar hur vi alla ska hjälpas åt för att bevara Bruket för framtiden. Så att 
Bruket får fortsätta att vara en levande skärgårdsby med ängar, åkrar och frisk skog. 

 

Här på trädgårdsbänken poserar min mormorsmor Augusta och min mormorsfar Jan Gustav Sundberg 
för en besökande fotograf. Döttrarna Ebba, Agda och Alvina står bakom. 
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Några av de som nu är omkring mig vet jag precis vilka de är. De fanns här i Bruket när jag 
var barn. Moster Emma i Boda, Mauritz och Greta, farbror Kalle och moster Agda, Karin, Märta, 
Tyra, Kalle i Kroken.  Bara för att nämna några. 

- Tänk att det blev folk av dig också, säger de till mig.  Du som bara ville resa runt i världen.   

Men de är många fler som på mjuka fötter går på stigen tillsammans med oss. Små knotiga 
karlar, kvinnor i släpande kjolar med lindade spädbarn i famnen.  

- Det var ett slit från morgon till sen kväll, viskar de. Men även vi kunde njuta av det vackra 
på ängen och den första solvärmen på våren. 

- Ni som lever nu  har fått det så bra med ljus och värme. Men var aktsam om naturen. Det har 
ni råd med.   

Ja, Bruket är en by med historia. Att byn heter Bruket beror på att här på 1700-talet fanns ett 
stort tegelbruk som sysselsatte många. Det var adelsherrarna i Blidögård som lät bygga och driva 
bruket. Leran till teglet grävdes upp i åkrar och i vikar. Här fanns lerkvarn, stora torklador och 
ugn. 

Tegelbruket lades ner någon gång i mitten eller slutet av 1800-talet. Men runt bruket fanns 
små torp för arbetarna. Säkert var mycket liv och rörelse runt bruket. Hästar drog tunga vedlass 
från skogen, oxar gick i stadig lunk runt kvarnen.  Nu finns inga spår efter detta förutom 
tegelskärvor överallt i jorden.  

Men annars var det marken och djuren man levde på. Och fisket förstås.   

Den som hade ett hemman och mark att bruka hade mat för dagen. Om inte vädret ställde till 
med missväxt. Barn som hade mist sina föräldrar och gamla och hjon som inte kunde arbeta fick 
byborna turas om att dra försorg om. Det blev ett hårt och grymt liv för många av dem. 

Jag säger adjö och på återseende till mitt sällskap. Lovar att jag inte ska glömma bort dem. Att 
jag ska försöka läsa mellan raderna i arkiven hur deras liv var.  

 

Lagården rasar ihop 

Jyckarna och jag fortsätter mot Rosenvik.   

Där i det gula huset bodde den snälle Henning Lyman. Han hade traktorn Grålle. Men inte 
bara den. I lagården fina kossor och en rar häst. Nu står lagården kvar. Tyvärr håller den på att 
rasa samman. Varför är nya ägare inte mer rädda om de gamla lagårdarna? Varför ser man inte 
värdet i dessa och den mark som Henning var så rädd om? Nu växer den igen med sly och gran. 

Där i den lilla sjön Putten fiskade mammas morfar rudor, rudor som han sålde till 
sommargästerna. Han meddelade stolt att dessa fiskar var abborrar. 

- Jag tror nog att stockholmarna  såg att det inte var abborre, sade mamma. Men dom kanske 
tyckte synd om den gamle mannen som var tvungen att sälja fisk. Fast morfar var inte alls fattig. 
Han hade ett stort hemman. 

Lurig gubbe var han tydligen.   

Före min tid fanns på vänster sida mot Strömviken också en stor äppelträdgård.  Mamma 
berättade att äppelträdens ägare på sin tid rodde och seglade in till Stockholm för att sälja äpplen. 
Äppelträden finns fortfarande kvar runt Kinells krusidulliga hus. 
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I september dignar grenarna av vackra stora äpplen. Sedan faller de, och ligger i drivor i det 
frostnupna gräset.   

I dagens affärer finns lådor med äpplen som fraktats hela vägen från Syd-Afrika och 
Frankrike. Är inte det konstigt? Att det ska vara mer lönsamt att ta hit kemikaliesprutade äpplen 
från andra sidan jorden än att köpa svenska äpplen.  

Jag märker att det här blir en blandning av det jag läst, det jag hört berättas och så egna 
minnen. 

 

Kornas biologiska mångfald 

Eget minne har jag av korna som betade på stranden vid badviken i Bodagrund. Å, vad det 
skulle vara roligt att än en gång få se runda glada kor gå där och nafsa i strandkanten. Nu pratas 
och pratas det om biologisk mångvald.  Korna pratade inte om biologisk mångfald. De 
producerade det.  Ett otal olika blommor, bin och fjärilar - och mängder med smultron. Och ingen 
skulle komma på tanken att gnälla över komockorna.  

Vi ginar hem och korsar över Kärret. Så benämnde farbror Kalle och moster Agda åkern en bit 
upp i skogen Där har det sedan många generationer tillbaka varit bördig åkermark och där var det 
slåtter redan före midsommar. Ardennerna Pålle och Flora stod och stampade otåligt medan det 
doftande höet lastades på vagnen. Det gick fort hem till logen med hölasset för bromsarna bet 
dem i rumpan. 

I dag växer där törnrosbuskar. Stora träd 
stegar in revir på samma åker som gav hö till 
Kalles och Agdas kor och hästar. 

Affären i Bruket är nedlagd, Kerstin och 
Tojes brädgård är borta, det vackra 
missionshuset vid ångbåtsbryggan är rivet . Men 
man ska inte gråta över spilld mjölk heter det i 
ordspråket. 

För det finns annat att glädja sig åt. 
Ångbåtsbryggan är nyrenoverad och båtarna 
lägger åter till fram till allhelgonahelgen. Ett 
hyreshus med sex lägenheter erbjuder bra 
boende och vacker utsikt mot sundet.  Erik 
Tuominens byggfirma är en stor arbetsplats. Den 
har uppdrag både här hemma på Blidö och på 
andra håll i skärgården. Där hamras det och 
spikas och pråmar och snickarnas båtar drar ut 
med maskiner och verktyg i alla väder. 

Så Bruket lever.  Fast nog vore det roligt med 
fler betesdjur på åkrarna och ängarna runt om. 

  

 Text och foto: Anita Bertilsson 
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KORT OM FURUSUND IDAG  
Genom åren har 

Furusund genomgått 
en utveckling från 
medeltida hamn, 
lotsplats och 
karantänsstation via 
kurort under 
”glansperioden” kring 
förra sekelskiftet till 
det Furusund som vi 
känner idag.  

Den stora föränd-
ringen i modern tid 
skedde i mitten av 
1940-talet då tomter 
styckades av och 
successivt bebyggdes.  

 

 

Genom ett unikt gåvobrev från 1966 av dåvarande ägaren till Furusund, fick Furusunds 
samfällighetsförening överta samtliga grönområden, vägar med belysning, bryggor, brunnar, hus 
och vattenområden. Samfällighetsföreningen förvaltar allt detta gemensamma åt fastighetsägarna 
och det är obligatoriskt för dem att vara medlem i Furusunds samfällighetsförening. Genom 
hyres- eller arrendeavtal upplåts mark- eller vattenområden för exempelvis: Gästhamn, Sjömack, 
Kustbevakning, telemast, bryggor, samt flera fritidshus. Vidare hyr samfällighetsföreningen ut de 
tre paviljongerna vid gästhamnen. 

Det finns idag 244 fastigheter på ön. Ett 30-tal är fastboende men många fler bor en stor del av 
året på ön. Sen först postkontoret och sedan affären lades ner har ön möjligen blivit lite mer av 
förort till Norrtälje än tidigare. Macken har idag rollen som centrum på ön. Många som bor på 
Furusund arbetar i Norrtälje, några i Stockholm. Ett 10-tal företag som har sin bas på ön.  

De allra flesta furusundare, såväl fastboende som sommarboende, är engagerade i flera av de 
många föreningar som finns på ön. Bylaget t ex har aktiviteter året runt och ordnar bl a 
kräftskiva, Luciafirande och andra fester och, icke minst, ansvarar de för det populära 
midsommarfirandet på fotbollsplanen som brukar samla 100-tals människor. Kulturföreningen 
ordnar vintertid författaraftnar - t ex har Margareta Strömstedt, Maj-Gull Axelsson, Dr 
Gormander och Erik Eriksson medverkat. Kulturföreningen har annars flest arrangemang på 
sommarhalvåret med föreläsningar med anknytning till Furusund, botaniska vandringar, utflykter 
av olika slag mm. 

Nästan hälften av Furusunds yta är grönområden och man kan vandra ca 4 km runt ön på 
vägar stigar och delvis utmed stränderna. Gå gärna in på  www.furusund.se  där det finns mycket 
att läsa om vad som har hänt under årens lopp och vad som är på gång på Furusund idag.  

Text: Karin Andrée-Heissenberger 
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GRÄSKÖ IDAG 
- Början på en ny epok 

 

Det är inte utan att man gläds åt den positiva befolkningsutveckling som råder på Gräskö. 
Känslan av att vara med och bygga upp något nytt samtidigt som man har förmånen att ta del 
av det gamla och så smått sörjer att just det – ”det gamla” – är på väg ur tiden, är kluven. 

Trots att det inte är mer än dryga sju år sedan jag själv satte min fot på Gräskö för första 
gången och lite kortare tid än så som jag och min familj bott året runt på ön så har man i 
ryggmärgen liksom en klar bild över vad som ska vara Gräskö. 

 

Det ska liksom vara Björn (Ramstedt) som för fram Tyra över fjärdarna, lånar ut fällor, pratar 
fiske och berättar allehanda anekdoter från förr. Det ska vara Bojan och Sven och Janne som 
pysslar om båtar och maskiner, håller efter skogen och med ett strålande leende bjuder in på fika. 
Det ska vara Anders och Meta (Waldvik) som kör transporter över hav, land och genom is och 
som också brinner för skärgården och Gräskö. Jag kommer aldrig att glömma hur jag 
imponerades av deras samarbete och deras livsstil när flyttlasset gick ut till ön 2004. När Anders 
hjälpt mig över fjärden med lasset och vi med hjälp av ett gäng kompisar fått upp allt på hans 
vagn så körde Meta undan färjan ”Lovisa” medan Anders satte fart mot huset med traktorn.  

Så mycket har hänt under denna korta tid. Att Björn inte längre finns med oss på ön känns 
alldeles overkligt, otroligt ledsamt och helt enkelt……fel. Då man rör sig över ön poppar minnen 
av honom ideligen upp. Från då man med nyarrangerad bröllopsfrisyr blev ilandsatt på ön, från 
när han eller vi tillsammans ”tyckte” om posthanteringen, trafiken eller barnomsorgen förr och 
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nu. De uppmuntrande ord vi fått i olika sammanhang och det stöd vi kände som nyutflyttade 
åretruntboende på Gräskö gör sig påmint. Vi som så många, många andra kan nog med ett leende 
på läpparna minnas ett antal kvicka kommentarer som flugit över Björns läppar och så här i 
juletid är bilden av honom i vår hall - som tomte med blinkande tomteluva skänkandes klappar 
till våra barn – ständigt återkommande. 

Det är med glädje vi sett Tyra puttra vidare runt ön under hösten och det är härligt att se 
varvsverksamheten (som Björn 2007 sålde till Peter och Anna Johansson) blomstra. Det känns 
som det ska när Sven drar upp båtar under Allhelgonahelgen, och så känns det bra att vi har 
möjlighet att stånka genom is med en gammal arbetsbåt när makarna Waldvik gjort sig av med 
sitt isgående fartyg. Det gamla blandas med det nya. 

På, eller på väg till och från, Lill-Gräsken skådas allt som oftast full aktivitet hos Daniel och 
Malins ”Gräskö Arkipelagservice”. I byn hörs Kjell Sjöbloms hammare i farten titt som tätt och 
snickrar han inte på Gräskö så gör han det någon annanstans i bygden. Nina ses allt som oftast 
med något barnbarn vid sin sida på ön eller i Köpmanholm eller rent av i Norrtälje. När posten 
kommer står Maud i ur och skur beredd på bryggan för att placera rätt försändelse i rätt fack. 

 

Att det nu finns 8 barn födda på 2000-talet bosatta på ön känns unikt och fantastiskt. Speciellt 
med tanke på att de barn som senast växte upp på ön var födda i början av 70-talet. Det är roligt 
att vara ett gäng likasinnade - skärgårdsföretagande småbarnsföräldrar - som ser fördelarna med 
öboendet trots de ibland tuffa förhållandena och det känns oerhört skönt att ha den äldre 
generationens kunskaper och erfarenheter att luta sig emot. Kanske nästa steg i det nygamla får 
blir att vi följer med Sven och Anders när de ”ruskar” isvägen till Blidö? 

/Gabriella Söderman 
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TÄNKER DU RESA IVÄG  

FRÅN SÖDERRÖRA 
– Då får du plikta 40 shilling 

Det är bara något år sedan jag fick den 
ärofulla uppgiften att berätta i hembygds-
föreningens årsskrift om ön så denna gång 
väljer jag att inte berätta så översiktligt som 
förra året. Ni har ju redan fått veta hur 
Söderöra kom upp ur havet, om Storskifte 
och ryssbränning och annat. Denna gång 
väljer jag i stället att berätta lite kring saker 
som präglat ön genom tiderna och som på 
olika sätt gör så än idag. 

Utdrag ur byordning för Söderöra 1783: 

Alla resor till hafs och uti fiske på Sabbathen, resor till staden, qwarn, samt resor till byar skola 
aldeles wara förnekade; Så vida inga skäl thertill finnes; ho som sådana resor företager skal 
pligta 40 Silling in Spicie.  

Ord och inga visor! Som ni förstår så är det knappast regler som den, från byordningen för 
Söderöra från 1783 som tillämpas idag. Nu förekommer både fiske och båtfärder ute till havs 
under helgtid. För att inte tala om ”resor till staden”. Det skulle se ut det, om vi hade haft 
byuppsyningsmän som stod på ångbåtsbryggan och bötfällde de fritidsboende som skulle 
återvända till stan efter veckosluten! 

Men en ö av Söderöras storlek har trots allt även i nutid lite av sina egna regler. Visst gäller 
Svea rikes lag även här, tro inget annat, men till vissa delar sätter vi själva regler för vad som 
gäller. Vi har många angelägenheter som sköts gemensamt. 

Att ta upp en ”utträdestull” för att t ex bekosta reparation av ångbåtsbryggan vore kanske en 
frisk idé men vi håller oss till mer moderna metoder för att bekosta våra gemensamma 
anläggningar. En samfällighetsförening utdebiterar alla fastighetsägare en årlig avgift för att 
bland annat hålla gångvägar och den för oss alla så avgörande ångbåtsbryggan i stånd. Utan 
brygga stannar ön! Just nu pågår faktiskt nybyggnation av ångbåtsbryggan, eller kanske snarare 
en omfattande renovering. Visserligen har Kung Bore tillfälligt satt stopp, för men till våren ska 
nog bryggan vara som ny hoppas vi.  

Om man läser byordningen, ”Söderöras egen lag” från 1783 inser man att det ingalunda var 
fritt att bete sig hur som helst för öborna. Byordningen beskriver inte bara vilka kringliggande 
öar, holmar och skär som tillhör ön, den reglerar mycket detaljrikt hur öborna skulle förhålla sig 
både till varandra, grannars egendom i form av fiskevatten, åkrar, ängar, skog och kreatur. För 
plockande av nötter från andras hasselsnår var t ex boten 8 skilling,  
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Interiör från bönhuset 

Den som öfverfaller annan med oqwedesord, swordom bannskrapor, trätor på siö eller land , 
plikte 16 skilling 

Hur denna regel efterföljs idag kan väl diskuteras 
men stämningen på ön är i allmänhet relativt god. 
Visst händer det att vi ger luft åt våra åsikter när vi 
träffas för sommarens alla årsmöten, det är inte 
alltid lätt att komma helt överens i alla 
gemensamma frågor. Men eventuella svordomar 
brukar de flesta klara av att hålla tillbaka vid dessa 
tillfällen. Kanske bidrar själva möteslokalen till att 
lägga band på sin tunga eftersom dessa möten alltid 
sker i vårt gamla bönhus.  

Härmedelst aldeles förbudit att ingen ofredar ther andras watn på minsta sätt, wid pålagt wite af 
40 Skilling. 

Fisket var 1783 starkt reglerat. I detalj beskrivs det hur det ska bedrivas. Att sätta sina redskap 
på annans vatten var bland det värsta en öbo kunde företa sig och kostade därefter. 

Än idag går Söderöras fiskevatten ”årom”. Vattnen kring land är uppdelade i åtta hemman 
som vardera har ett ”yttre” och ett ”inre” vatten. Fiskevårdsområdesföreningen sätter regler för 
fisket och gränsdragningen mellan vattnen finns på kartor tillsammans med en lista över vilket 
hemman som ska fiska på vilket vatten under perioden. Uppdelningen sägs bygga på det 
omfattande storryssjefiske som bedrevs på ön förr. Då gällde det att alla varje år hade något bra 
ställe att sätta sina redskap, alla platser var inte möjliga, storryssjor är rejäla doningar. Så för att 
få det rättvist bytte man vatten varje år och det gör vi alltså fortfarande.  

Numer är bytesdatum den 1 april och då gäller det att komma ihåg att lägga näten på rätt 
ställe! Samtidigt är byfladen fri för alla vattenägare att fiska i men en frivillig överenskommelse 
finns att inte fiska där under sikens lektid i november.  

Båtbyggeri och sjöfart - förr och nu 

Båtar och fartyg har alltid stått i centrum på Söderöra. Byfladen sjöd av liv förr och gör så än 
idag. Söderöraborna var kända som duktiga båtbyggare. På två platser i byn, i Sandbacken och 
Söderviken byggdes stora skutor. Byfladen var en bra hamn inte bara för de egna flytetygen, 
vintertid användes Fladen även som en trygg vinterhamn av norröraborna.  

Den kanske mest kände båtbyggmästaren var Erik Gustav Söderman som levde mellan 1852 
till 1943. Han var född på Svartlöga och kom i unga år till Söderöra där han gjorde sig ett mycket 
gott namn som en ytterligt skicklig båtbyggare. Vill man läsa om om honom och om båtbyggeriet 
kan jag varmt rekommendera att läsa Hans Eklunds böcker om båtbyggartraditioner, han är långt 
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Röder 1925. Från vänster: Uno Österman Gräskö, Gustav Österman,  
Granö, Allan Söderman, Söderöra, okänd, Harry Westerman, Söderöra,  
Bertil Söderman, Söderöra, Karl Nordstedt, Söderöra  

mer lämpad att berätta om den än vad jag är. En senare, även han omtalad och oerhört produktiv 
båtbyggare var Ejnar Sjöblom, vars båtar ännu idag är i bruk.  

Men arbetet med sjölivet bestod förstås inte ”bara” i att skaffa fram rätt virke och i att för eget, 
eller på uppdrag av andra bygga stora som små flytetyg. De skulle bemannas också. För då som 
nu var det livet på vatten domnierande för livet på ön. Förr var det säsongsseglationen med 
fraktfart och längre färder ut i världen som besättningsmän eller skeppare. Jakt och fiske var 
nödvändigheter och krävde både båtar och folk som kunde hantera dem.  

Många söderörabor har alltså även idag sin huvudsakliga sysselsättning till sjöss, i närtrafik 
eller längre fart, antingen som anställda eller i egen regi. Det drivs bland annat två 
passagerarbåtsrederier på ön som kräver sin bemanning och inte minst en massa underhåll. I 
Söderöra Byflad har bland annat fartyg som t ex passagerarfartyget Tärnan som kan ta 120 
passagerare och den imponerande Gudungen som tar sig fram genom den kraftigaste is. Dessa två 
fartyg tillhör Roslagens Sjötrafik AB.  

Sirena är vår båt för vardagstrafiken på den relativt nystartade linjen  mellan Söderöra, 
Norröra, Gräskö, Östernäs, Furusund och Bromskär. Sirena tar 30 passagerare och tillhör Allt i 
Sjötjänst AB liksom Viggen som tar 110 passagerare och Kung Ring som kan ta 102 pass. Lägg 
därtill de taxibåtar, svävare, hydrokoptrar, fraktbåtar och alla mer eller mindre ”vanliga” båtar så 
förstår ni att det finns ganska så bra kapacitet på ön, både att köra folk och frakta grejer över 
vatten. Så visst är sjölivet lika dominerande för ön som förr.   

Och även om det inte så ofta byggs 
några nya båtar på ön längre så hör det 
till vardagslivet att det knackas rost, 
målas, byts maskiner och underhålls 
fartyg och båtar - hela tiden.  

Kung Ring, som går i reguljärtrafik 
mellan Solö och Rödlöga fyller i år för 
övrigt inte mindre än 109 år!  
Tänkvärt! Den i år 
hundraårsjubilerande Blidösund är ju 
något av en ungdom i jämförelse.     

Utskärgårdsliv 

Inskription från den Nordstedtska boden på Röder:  

Den 19 april 1906 var vi ut till Bådarna och sköt 11 sälar.  

K Nordstedt   H.Westerman   D. Söderman. 
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Tvillingtjejerna Wera och Hedda Sundblad, Söderöras senast 
tillskott till befolkningen har sedan kortet togs hunnit bli ett 
och ett halvt år.  

En annan sak som präglat ölivet genom tiderna är färderna till ytterskärgården. Alla 
söderörabor som har längre släktband till ön, både de som bor kvar och de som finns i 
förskingringen har ofta väldigt starka band till ytterskärgårdarna. Just söderöraborna har sina 
utskärgårdsband knutna till Röder, eller Norrskärgården som det också kallas, medan några har 
sina andelar och bodar i Infredel. Bodböcker och inskriptioner där ute berättar om säl – och 
fågeljakt, fiske och t o m höslåtter bland de yttersta skären. Ett tufft liv på många sätt. Om 
ytterskärgårdarnas roll i smugglartider talas det fortfarande lite tyst om, man kan aldrig vara nog 
försiktig, trots att det finns viss dokumentation även kring sådant som väl inte alltid var helt inom 
lagens råmärken. Författaren Björn Holm lät huvudpersonen i sin bok Flytande Guld om 
smugglartiden vara söderörabo, vilket de flesta tog med ro, medan faktiskt en och annan tyckte 
att det var lite fräckt och inte gillade att ön blev utpekad i dessa sammanhang. 

Nutida öbor kanske kan sägas ha sina utskärgårdsbodar mest som fritidshus men traditionen 
att fara ”ut i skärgårn” för fiske, och jakt finns kvar. Men visst passar vi på att njuta när vi är där, 
både av naturen, varandras sällskap och god mat och dryck! 

 
Att livet var tufft där ute förr är lätt att förstå. Fast å andra sidan, ser inte herrarna på bilden 
ovanför ut att ha det ganska så trevligt de också?   

 

Framtiden då?  

Det är väl inte alltid så praktiskt att bo på en ö utan landförbindelse kanske, det kan ha sina 
sidor. Allt är inte lika lättåtkomligt och för många kan det te sig underligt att man vill bo så. 
Jovisst! Men vi som bor här gör det för att vi vill, oavsett om vi har starka släktband bakåt på ön 
eller är mer nyinflyttade.                               

Ön har idag en varierande befolkning i 
åldrarna 1 ½  till 97 år och flera unga har 
valt att antingen bo kvar eller att flytta hit. 
För egen del hyser jag stort hopp om att 
vi kommer att behålla vår befolkning på 
minst samma nivå. På en liten ö är det 
sjönära läget nästan ofrånkomligt. Detta 
gör att det är ganska dyrt att köpa hus här.  
Däremot finns det ju folk som redan äger 
fastigheter på ön, som trivs och kanske 
etablerar sig? Man kan ju hoppas! Roligt 
nog är det många yngre fritidsboende som 
verkligen gillar att vara här alla årstider. 
Med rätt förutsättningar kanske de gör 
som Emma-Karin och Johan Sundblad, 
väljer att etablera sig på ön och skaffa 
barn.  Helst två i taget! 

 
      Text och bilder: Barbro Nordstedt, Söderöra
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Skalmsunds varv. Fartyg på slipen. 

Östermans 
bunkerstation. 
Oljekajen. 

KOLSVIKSMINNEN MED MERA 
Vintern 1977 fiskade Greta och jag på isen igen. Vi hade börjat vintern före och det var gäddfiske med sax 
som gällde. Ja, det var egentligen jag som hade börjat, Greta hade fiskat hela sitt liv men gjort några års 
uppehåll på ålderns höst. Nu när jag flyttat in i gamla skeppshandeln som hyresgäst hos henne fick hon en 
ny fiskekompis och hjälpreda att sätta fart på.  

Det hela fungerade i korthet som så att jag tog sparken till Gustav Söderman i Stämmarsund och köpte 
mört, därefter högg vi hål i isen utanför byn och dom agnade saxarna åkte i. Dagtid kollade sedan Greta om 
det nappat och vittjade om så var fallet. När jag kom hem från bryggjobben på kvällen fick jag sätta på ny 
mört i pannlampans sken om vi varit lyckosamma. Inte sällan bjöd Greta på härlig ugnstekt gädda därefter. 
Bara att sätta sig till bords! När 
isen blev tjockare i februari och 
det blev mörkare i vattnet av 
snötäcket minskade 
gäddfångsten men istället 
nappade laken, som stuvad 
med sås smaksatt av citron var 
en läckerhet. Var – skrev jag. 
Det är många år sedan jag fick 
en lake och förra vintern fick 
Lasse Österman, min granne, 
och jag ingen lake heller. I 
övrigt gick det hyfsat och gott 
om gädda fick vi. Vi mäter och 
väger dem ej och ej heller 
kastar vi tillbaka dem i sjön, 
som sportfiskarna gör, utan gör 
precis som förr – käkar upp 
dem.  
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Nya skeppshandeln och livsmedelsaffären från 1937. 

 

Torsten Österman, Lasses pappa, drev under många år Kolsviks bunkerstation. Jag njöt av bullret från de 
bogserbåtar och lastfartyg som dygnet runt förtöjde och fyllde på sina förråd vid oljekajen. 

Bullret betydde för mig att byn levde och för Greta och systern Dagmar, som drev skeppshandeln, betydde 
fartygen goda affärer för det var inte bara olja och vatten som fartygen från Sverige, Tyskland, Holland  
m.fl. länder behövde utan även korv, fläsk, limpor och potatis. Bunkerstationen är numera nedlagd men det är 
inte så många år sedan som MoDos timmerbogserare Kempe och Frans Michael regelbundet kom in och 
bunkrade efter att ha förtöjt släpen vid bojarna innanför Ålandet. Idag består fartygstrafiken som angör 
Kolsvik av Sjögull och Sjöbris och nestorn s/s Blidösund och det är väl gott så och tänk att det i vår är hundra 
år sedan Blidösund för första gången kom till Kolsvik och till dess anfader Johan Östermans hemby! 

Jag nämnde buller och största bullret kom nog från Skalmsundsvarvet NO i Kolsviken. Nybyggnads- och 
reparationsvarv med två slipar, stor mastkran, maskinverkstad, brädgård och eget sågverk. Tjugotalet extra 
arbetare, kanske fler, fick på vårarna jobb där under den hektiska utrustningstiden och det var inte ovanligt att 
flera norrlandsskutor övervintrade där då man inte hunnit återvända till hemmahamnarna före isläggningen. 
Skepparna fick ta tåget hem till Norrland och återvända till Kolsvik på vårkanten samtidigt med ejdern. 
Skeppshandeln och varvet hade under en period under 1920-30 talet också en naturlig anknytning till varandra 
genom att Dagmar var gift med varvets verkmästare Vilhelm Karlsson, tyvärr senare omkommen vid en 
olyckshändelse vid en av kajerna. Varvet sover nu i godan ro sin Törnrosasömn och något buller hörs ej längre 
därifrån. 

Dagens buller i 
Kolsvik är hovsamt och 
består av bräket från de 
tackor och bagge som vi, 
några bakåtsträvande 
entusiaster, pysslar om i 
och kring en lånad 
ladugård mitt i byn. 
Vintertid har de ett gott 
liv där och under 
somrarna bra bete i de 
gamla hagmarkerna söder 
om byn tillsammans med 
årskullen lamm. För ett 
tiotal år sedan fick vi, 
några bofasta och några 
fritidsboende, ett ryck 
och inhägnade gammal 
betesmark med nytt 
fårstängsel. Vi följde de 
gamla gärdesgårdarna 

och efter tre år av röjning, stolpning, grinduppsättningar m.m. stod tre hagar klara fördelade på ca åtta hektar. 

Vi tycker att vi tillsammans har en trivsam, landskapsvårdande hobby och varje höst i november, efter 
lammslakten, har vi en gemensam fest. Då gör vi åter igen som förr och då går lammen samma väg som 
gäddorna! 

Skall man för övrigt nämna något om byn idag så är dess utveckling den gängse, dvs ljuset slocknar så 
sakteliga i stugorna – i den ena efter den andra. De två livsmedelsaffärerna, varav den ena tillika var 
skeppshandel, är sedan länge nedlagda och av drygt trettio fastigheter är idag tiotalet bebodda vintertid och 
medelåldern bland oss kvarvarande få (ca 15 st) är tämligen hög . Dock, inte högre än att vi nu när snön faller 
tillsammans orkar spåra en skidslinga förbi prästgården i Yxlö och tillbaka. Frågan är om inte vintern är den 
bästa tiden i Roslagens famn och snart kan man ju sitta på sparken i vårsolen och pilka strömming mitt i 
Blidösundet! 
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Skonertskeppet Lenita. 
Kortet är avsänt från 
Dover 22.7.1922 av 
Ernfrid Pettersson och 
adresserat till hustrun 
Anna i Kolsvik. 

Framtiden undrar ni, hur blir den? En ung barnfamilj har vi precis berikats av i Östermännens hus vilket är 
till stor glädje för oss grannar men jag roade mig för några år sedan att läsa delar av en geografisk ekonomisk 
undersökning beträffande ett antal pittoreska gamla fiskebyar vid franska medelhavskusten. Det framkom där 
att ett stort antal ättlingar till de tidigare invånarna idag bor ca tre mil inåt landet. Därifrån pendlar man ut till 
kusten och servar semester och fritidsfolket som övertagit förfädernas land. Jag är övertygad om att vi sedan 
länge har facit i handen och att Kolsviks öde, med sitt vackra läge mot syd vid Blidösundet, redan är beseglat 
ty det är den ekonomiska makten som regerar såväl där som här. Eller? 

För egen del vill jag säga att den stora behållning jag har, efter att ha bott i Kolsvik i över trettiofem år, är 
alla möten med tidigare boenden i trakten som både levt sina liv här och även tjänat sitt uppehälle här. Jag har 
haft stor glädje av allt som berättats och även ljugits för mig med stor humor och det av några som föddes 
redan under slutet av artonhundratalet. Till slut vill jag berätta om en rundtur som Greta fick vara med om 
som ung flicka i början av nittonhundratalet tack vare sin pappa. 

Gretas far, Ernfrid Pettersson, sågs sällan hemma under sommarhalvåret. Som befälhavare ombord på 
segelfartyg hemmahörande i denna trakt var han väl känd. Norden, Doris och Lenita är några av de skepp han 
förde befälet i. Att följa Husaröleden på seglatsen mellan Norrland och kontinenten eller åter krävde i 
huvudsak medvind vilket fordrade en hel del tur att få.  

De flesta resorna gick alltså förbi hembygden men på ett förargligt litet avstånd egentligen och han fick 
nöja sig med att se Söderarms och Svenska Högarnas fyrar. I brev till sin far tjatade Greta om att han måste 
segla förbi Kolsvik och att hon ville följa med ombord trots att han ansåg henne vara för liten. Så en 
sommarkväll ankrade han upp i hemmaviken, på väg norrut, och glädjen blev naturligtvis stor. ”Jag var bara 
tio-elva år gammal och började genast propsa på att få följa med”, berättade Greta, ”och till min stora 
förvåning sa han att det gick bra. Nästa dag var jag alltså med ombord och färden gick mot Gävle för ny last. 
Allt var nytt och väldigt spännande för mig med segelföringen, ordergivningen och alla mötande skepp.  

På natten, under seglatsen upp genom Ålands hav, sov jag i pappas hytt. Vi gjorde två stagvändningar, 
minns jag, för pappa väckte mig två gånger och lade mig i läkojen, rädd att jag annars skulle falla ned på 
durken. Nästa morgon förtöjde vi i Gävle och där satte pappa mig på tåget till Stockholm. På centralen där 
väntade några snälla bekanta, som pappa vidtalat, och de tog mig till s/s Blidösund för vidare färd hem igen 
till Kolsvik. Ja den resan var ett riktigt äventyr för mig!”  

Och tilläggas kan att detta var för nästan hundra år sedan och att s/s Blidösund fortfarande trafikerar 
Kolsvik!              

Olle Öberg, Kolsvik 
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KÖPMANHOLM, SKÄRGÅRDSBYN 
När vi flyttade ut till skärgården hade jag aldrig hört talas om 
Köpmanholm, eller rättare, jag visste inte att jag hade gjort det. Så 
småningom upptäckte jag att byn finns beskriven hos August 
Strindberg och försiktigt gläntade jag i litteraturen. Vad är det han 
skriver? ”Tråkigt, utpinat, utätet, vardagligt sträcker sig Skamsund 
utmed inseglingen”. Och så en jämförelse mellan folket i Fagervik 
och Skamsundarna: ”Man gick och fruktade varandra så att ingen 
vågade lyfta tass; haten höllo varandra i jämvikt, så att ett dovt 
lugn rådde till nästa utbrott”. Ovanpå det Blidösundskriget där 

skärgårdsfolket verkar ha excellerat i att djävlas med varandra. Vart hade jag kommit? 

Idag, efter fem år, har jag identifierat några omständigheter som i modernare tappning utmärker 
Köpmanholm. Det är färjan som går som ett perpetuum mobile, genomfartsvägen mot Blidö och den 
anslående vyn över innerskärgårdens sista utpost. Tyvärr, för den resande, far de flesta rakt igenom, vilket är 
synd, för Blidö i all ära, Köpmanholm är tvivelsutan en av blidöbygdens pärlor med sin typiska byprägel. 

Vid avfarten från färjan kan man ta antingen höger eller vänster. Far man direkt västerut ligger 
grosshandlarvillorna och de gamla lotshemmanen på rad. Far man österöver kommer man till Österviken där 
det finns en ljuvlig badplats. Högst upp på skatenlandet bygger byborna majbrasa varje år. Platsen är den allra 
bästa för att brasan skall synas långt bort mot Svenska Högarna. Utmärkande för folket i byn är att de redan 
dagen efter årets brasa brunnit ut, börjar släpa sina gamla soffor och trädfällningar till nästa års brasa. 

Idag bor det kanske ett hundratal personer i byn. Något förvånande är att det inte är fler, här finns både 
skola och affär. Skolans upptagningsområde är förstås större än själva byn, affärens oändligt mycket bredare. 
Affären utgör byns centrum, dit går man om man vill veta något eller skaffa sig skärgårdens bästa 
hamburgare. I övrigt finns det alltid möjlighet att komplettera allt man glömt på Flygfyren och Nina, chefen 
på stället, brukar ha välfyllda lager av ett bassortiment. Att vara skärgårdshandlare i miniskala är något av ett 
hjältedåd. Jag vill gärna utnämna Nina till en av byns hjältinnor. Utan hennes kiosk skulle livet bli tomt. 

I floran av personligheter i byn finns ytterligare en hjältinna som mycket självuppoffrande sprider 
hemtrevnad och omsorg omkring sig. Denna vackra dam tar sig an att smycka centrum med sommarblommor, 
engagera sig i att plocka skräp och är numera även vaktare åt de av byrådet dödsdömda fåren som fram till 
dödsdomen hade ett av alla sanktionerat jobb, nämligen att hålla markerna kring maren öppna. Nu gick det ju 
inte så illa, vi fick behålla Mama Mia och hennes kompisar tack vare vår hjältinnas insats. Denna altruistiska 
inställning är, uppriktigt sagt, inte alltid utmärkande för oss bybor i övrigt.  

Men det man inte alla gånger har i form av samstämdhet, det har man att hämta i den oändligt vackra 
miljön. Man får kanske inte titta alltför närgånget, för skräpigt är det nästan överallt, men så vackert! Och 
gillar man att ha jätteskepp praktiskt taget på gårdsplan, ja då är Köpmanholm rätt plats.  

I somras arrangerade hembygdsföreningen en byvandring i Köpmanholm och då fick en stor skara 
deltagare ta del av minnen och historia från förra seklet. Elisabeth Klockare, född i Köpmanholm och 
köpmanholmsbo sedan många år, var kunnig guide. Mycket finns skrivet om Köpmanholms historia som ju i 
många stycken hänger ihop med skärgården i övrigt. Ännu en legendarisk köpmanholmsbo, Janne Löfgren, 
tog initiativ till boken Köpmanholm, en unik skärgårdsby, som beskriver lotsväsende, geografi, infrastruktur 
och personage i byns historia. Janne diskuterar också avslutningsvis i boken vad man kan tänka om framtiden. 
En poäng i hans resonemang är att det som till synes utgör ett hot för byns framtid samtidigt kan vara en 
tillgång. Fritidshus blir permanentboende, storstadsbor behöver rekreation, jobben, som tidigare var knutna till 
staden, kan förflyttas med hjälp av den ständigt pågående tekniska utvecklingen, pendling är möjlig. Men, 
som han också sammanfattar, det viktigaste inför framtiden är att ha permanentboende på plats. Flera 
omständigheter är avgörande för möjligheten att bo permanent i glesbygd. En är kommunikationerna. Det 
behövs fler bussturer, till exempel, inte minst kvällstid. Och varför så stora bussar? Men det hänger också på 
den mellanmänskliga kommunikationen. Hur tar vi emot nybyggarna? Är det med den misstro Strindberg 
beskriver eller är det med glädje över att fler vill dela vår bygd? Fan vet!  

Text: Maud Nevrell, 2011 
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OM OXHALSÖ  

Oxhalsö nämns redan i danska kungen Valdemar Seirs jordabok från 1200-talet. Däri finns en 
seglingsbeskrivning från Kalmar till Estland. Namn som Sicmar, Yxle och Hoxhals finns med  
bland platser nämnda på vägen.  

Oxhalsö by består av Oxhalsö, Västerö och Granö, tidigare var det öar skilda från varandra. Men genom 
landhöjningen hänger de numera ihop med övriga Blidö. När första bosättningen skedde härute på öarna vet 
man inte, men Oxhalsö var troligen mycket tidigt bebodd på grund av det goda läget för bönder från 
fastlandet. De begav sig ut på fiske härute. Båtar hade en säker hamn i hemsundet med utfart både norrut och 
söderut. Och bebyggelsen samlade sig där byn nu finns.  

Vid 1800-talet ägdes stora delar av Blidö av Baron Carl Eric Lagerheim i Blidögård. Efter hans död 1813 
övertogs säteriet av sonen Axel Gabriel. Nu hade rätten att förvärva frälsejord utsträckts till att även gälla 
bondeklassen. Därför kunde bönderna på Västerö och Oxhalsö friköpa ägorna som de brukade.  

Inför de allmänna skiftena 1837 och 1860 fanns det sju gårdar i Oxhalsö by: Nedergården, Storgården, 
Norrgården, Norrstugugården, Östergården, Södergården och Västergården. Vid laga skifte 1860 blev man 
tvungen att flytta ut två gårdar från byn för att kunna dela upp marken så att delägarna fick sin äga invid 
bostället. Tittar man på dagens karta över Oxhalsö set man tydligt resultatet av skiftet. Det går raka streck 
över ön från Hemsundet till Norrfjärden som delägarna hade önskat det. 

De två gårdarna som skulle flyttas var ”Anders Ömans till Kalfhagen på 4370 fots afstånd från gamla 
tomteplatsen, och Per Sjöbloms till Östersvedlandet på 3254 fots - 92 stänger 72 fot - afstånd från gamla 
tomteplatsen”, d v s nuvarande Fällgate. 

Av skiftesprotokollet framgår det att ”värde för ett åker- och ett karldagsverke bestämdes 
för det förre 4 riksd. och för det senare 1 riksd. 50 öre”. 

Av skiftesprotokollet framgår det att ”värde för ett åke- och ett karldagsverke bestämdes för det förre 4 
riksd. och för det senare 1 riksd. 50 öre”. 

 

För Per Sjöbloms ”Stugubyggnad” beskrivs arbetsgången sålunda: 

 

Takets avrivning samt teglets och underlagets hopläggning                   4  dagsverken 
Murens nedrivning samt teglets rengöring                                                6        ” 
Utrivning av inredet                                                                                   5        ” 
Nedläggning och märkning av timret samt rivning av yttre panelen  
på 3 sidor (norra gaveln opanelad)                                                            12      ” 
Stenfot och spiselgrund                                                                              6        ”       2 kördagsverk 
Flyttning av alltsammans i 7 resor om dagen                                          4        ”       6          ”  
Uppläggning av timret och mossning för isolering                                  20      ” 
Inredningens inpassande                                                                          10      ” 
Rappning av väggar och tapeter, ett för allt                                             6   Riksdaler 
Arbetslön och bostad åt muraren                                                              20      ” 
Hantlangning                                                                                      10  dagsverken                    
Mossas och fyllningsämnens hämtande                                                     4        ”      ½ kördagsverk 
Hämtning av sand och ler                                                                         2        ”      1           ” 
 
Dessutom gick det åt: 
375 st. murtegel á 6 Rdl 
30 st. taktegel á 6 Rdl 
300 4 tums spik á 60 öre 
300 3 tums spik á 50 öre 
5 tunnor kalk á 1Rdl 50 öre 
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Tidsåtgången för enbart bostadshuset var alltså planerad till 81 karldagsverken och 9 ½ kördagsverken, och 
värderades till 200 riksdaler. Beträffande arbetets utförande stod det skrivet i protokollet: 

 ”…hvilkas utgörande iakttagas skulle ej allenast dervid begagna både ordentligt manskap och dragare 
samt tjenlige fordon och att arbetet med möjligaste drift utföras, karldagsverkena ifrån klockan 5 på 
morgonen till klockan  8 på aftonen samt kördagsverkena från klockan 8 på morgonen till samma klockslag 
på aftonen, vanliga vilostunder härifrån afdragna, utan äfven att dervid noga tillses att icke något af 
flyttningsgodset genom vårdslöshet förstöres, vid äfventyr i motsatt fall af skadeersättning efter lag och förlust 
till dagsverkens utgörande in natura som i sådan händelse godtgöres med penningar om den utflyttande så 
påfordrar, och skulle härtill läggas att derest budning om dagsverken göres från flera på samma dag den eger 
företräde som budadt först, intill dess flyttningen af det hus hvartill budadt blifvit, är fullbordad, hvarefter 
andras tour och rättighet till Kör- eller Karldagsverkens erhållande inträder i den ordning, som budningen 
skedt.”  

Arbetet för flyttning av alla gårdens byggnader (Matbod, källare, svinhus, loge, redskapslider och fähus 
samt badstuga) med planering av tomt och brunns upptagande värderades till drygt 600 riksdaler. Arbetet 
utfördes ”in natura” fördelat på samtliga delägare.  

Som statsbidrag fick Per Sjöblom 50 riksdaler. Om han vann eller förlorade på flytten är svårt att säga men 
han startade på nytt i Fällgate. Efter hans död 1895 ärvde barnen Johan Petter, Augusta, Katarina och 
Vilhelmina var sin fjärdedel. Augusta och Katarina gifte sig med bröderna Karl Gustaf och Anders Eriksson 
och Vilhelmina med Johan Erik Andersson Brolin.  

Johan Petter Daniel Sjöblom är min svärmors farfar.  

 

Text: Palle Lindkvist 

 

 

Bilden är tagen vid renoveringen i Kammaren, Båtsmanstorpet, Oxhalsö.  
Tidningen är daterad den 23 februari 1906. 
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Arne och Lennart Petterson ägde f d fiskefartyget Siv, som hade sin hemmahamn  
i Stämmarsund 

STÄMMARSUNDSVIKEN PÅ 50-TALET 
- En vänlig vinterhamn med folkliv 

Vinter 2010.  Plats: Stämmarsundsviken på Blidö.  Kallt och tyst. 

 

Affären uppe vid vägen är borta… På dess ställe ett nybygge som står ekande tomt. Bryggorna ligger öde. 
Snön har blåst upp drivor längs stranden. Någon rastar sin hund vid strandkanten. Hunden lyfter på benet mot 
en isig pollare.    

- Tänk 50-talets vintrar, så annorlunda det var,  säger Anders Sundberg. Vilket liv och rörelse. Folk gick 
och kom, man pratade med varandra, handlade i affären, knallade runt på bryggorna.  

Och Anders berättar: 

Om Siv, Ella, Ingrid, Märta 
Linnea. Och om ännu fler. 

Tro nu inte att Anders pratar  
om ett sällskap badnymfer som  
av någon anledning har valt 
Stämmarsund som vintrig 
uppehållsort. 

Icke alls. Anders berättar om alla 
motorpråmar och piggskutor som 
hade vinterhamn i Stämmarsund.  
De flesta fartygen med kvinnonamn.   

- Men det var inte förrän långt 
fram på hösten som skepparna 
bestämde att det var dags att söka 
vinterhamn, säger Anders. Man gav 
sig inte i första taget.  

Den här fyrmastade skutan kunde avnjutas från bryggorna i Stämmarsviken. Här bunkras den i Blidösundet av 
Torsten Österman, Skalmsunds varv i bakgrunden. 
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Stämmarsund ansågs som en bra hamn. Där var bra vattendjup och bryggorna låg i lä för vinterstormarna.  
Det var nära till landsvägen och till två affärer.  

Båtarna låg förtöjda med tjocka trossar vid pollarna. De var inte bortglömda – en del jobb ombord kunde 
göras vintertid.  Man var rädd om sin skuta – det var ofta den som stod för merparten av familjens försörjning. 

Det pratas och skrivs inte så mycket om åren som följde efter andra världskriget. Den som är intresserad av 
skärgårdshistoria kan tycka att 1700-talets rysshärjningar och mellankrigstidens spritsmuggling är mer 
spännande. 

Även det historia 

- Men epoken före färjorna är också historia, säger Anders. Skärgårdsborna hade länge varit företagare med 
egna båtar. Men nu hade byggnationen både i skärgården 
och i storstaden kommit igång på allvar. Byggmaterialet 
skulle fraktas med båt både från och till skärgården och 
stan. Så arbetspråmarna och piggarna kom verkligen till 
nytta. 

 - Visst var det ett slit från morgon till kväll. På de här 
båtarna fanns inte heller någon stor besättning. Det var 
skepparen och högst en man till.  Lasten bestod av timmer 
och virke av alla de slag, sand, grus. Lastning och lossning 
skötte man själv. Det ingick i kontraktet. Fanns inte 
bryggor fick man bygga landgångar. Med kraftiga plankor 
och med bockar under. 

Anders bläddrar bland papper och fotografier som han 
gärna vill visa.   

 - Titta här. Här ser du farsans motorpråm Ingrid. Hon 
byggdes på Bergshamra varv 1937.  Kostade 7 000 kr. Det 
är klart att pengarna har ett annat värde i dag. Men 7 000 kr 
för en bra arbetsbåt... Farsan hade redan en Pythagoras 
motor på 18 hästkrafter som varvet satte in. Här har du 
anbudet från varvet.  

Jag ser på fotografiet av Ingrid. En präktig stäv som 
enligt anbud och kontrakt är av ek. I aktern en rar liten 
kajuta. Mast med vinsch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M/S Ingrid ligger förtöjd 
vid Skanstull. 

Åhlen & Holms varuhus i 
bakgrunden. 
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7-åring i besättningen 

- Från det jag var sju år och hade lov från skolan fick jag  hjälpa farsan  på Ingrid. Det var väl ingen som 
frågade om jag ville det. Det var bara så. Jag kommer ihåg en gång när jag var väl i 15-årsåldern. Då lastade vi 
grus uppe i Mälaren . Farsan kärrade gruset och jag öste. Vi höll på i ett sträck från sex på morgonen till 10 på 
kvällen. Tror inte många 15-åringar skulle göra om samma sak i dag i Sverige.  

- Fast farsan tyckte nog att jag var duktig.  Men han sade inte det rakt ut. 

Men du tog inte över Ingrid? 

- Nej, jag gick till sjöss när jag var sexton år. Sedan kom ju färjorna i gång till Yxlan och Blidö. Pråmarna 
behövdes inte längre.   

Ingrid var bara ett av många fartyg som förtöjdes för vintern vid bryggorna i Stämmarsund.  

Där låg f d fiskefartyget Siv som var byggd i Tyskland 1900 helt i trä, Arne Ahlgrens stora Ella i järn med 
Munktellmotor på 80 hästkrafter. Där låg Gustav Petterssons Vanadis byggd på Söderöra på 20-talet och hade 
Pythagorasmotor på 20 hästkrafter, Där låg Paul Sjöbergs vedjakt Märta-Linnea byggd i Kalvhagen på Blidö. 
Adolf Malms Alfa hade en kraftig Alfa Lavalmotor på 80 hästkrafter. 

Bertil Söderman hade gett sin arbetsbåt namnet Lars. Kanske han tyckte att det var tillräckligt med 
kvinnonamn vid bryggorna..   

Avans XV bröt också kvinnodominansen. Oskar Andersson och Gustav Pettersson ägde Avans XV. 

Anders berättar inte bara om båtarna. Mycket handlar också om ägarna.  Vilka som var släkt med vilka. 
Alla kände varandra – inte undra på att det fanns mycket att tala om när man stötte ihop på bryggor och inne i 
kajutor. 

Anders som har pejling på maskiner och motorer tycker att jag fäster för lite avseende vid dessa, att jag 
hellre vill prata om segel och om vedspisarna i kajutorna. 

- Stödseglen var bra när båten behövde stöttas upp i sjön. Och spis måste man ju ha för att laga käk och få 
upp värmen, säger Anders och gör eftergift till det som jag som fruntimmer tycker är viktigt. 

 

 

 
 

 

Kan ni se ordförande 
Anders stå som som 
storögd bligande sjuåring 
på däcket till pappas pråm 
Ingrid?  

Men han fick säkert inte 
stå  länge overksam.  

Anders fick hjälpa till med 
allt ombord. 

 

 

M/S Ingrid ligger 
vinterförtöjd i 
Stämmarsund. 

M/S Vanadis syns till 
höger 
genom grenverket. 

Foto: Jan Engström, 
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M/S Ingrids motor på museum i Norrtälje 

 

Efter det återgår Anders till sitt specialområde. 

- De flesta av motorerna är förmodligen skrotade. Men Ingrids Pythagoras finns inne på Pythagoras i 
Norrtälje och det är roligt.  Men det var inget fel på motorerna. De var robusta och pålitliga och hade inga 
höga anspråk på bränsle.  

När vårsolen började värma satte upprustningen i gång. Det målades, smordes motorer och tätades läckor. 

Man tog inte upp båtarna på land? 

- Det behövdes inte. Det här var stadiga byggen, säger Anders. 

Känns det vemodigt att se Stämmarsund i dag? 

-  Lite grann. Men det går inte att vrida klockan tillbaka. Stämmarsund blir väl aldrig vinterhamn för 
arbetspråmar och piggar igen.  Men bryggorna används sommartid, värdshuset ligger där. Och så finns ju 
andra planer för området som kan gå i lås en dag. 

 

M/S Skeldevik på redden i Stämmarsund 

Skeldevik hette en vacker tvåmastad skuta som egentligen hörde hemma i Härnösand.  

Men Skeldevik låg ofta över vintern i viken i Stämmarsund. 

- Det var min farfar Erik Jansson som ägde hälften av Skeldevik, berättar Krister Jansson i Köpmanholm. 
När jag var grabb, fick jag följa med på några resor uppåt kusten och till Gotland. Det var för att jag skulle få 
känna på sjölivet. Om det var något för mig. 

- Jag fick trampa däck för första gången i mitt liv. Efter det bestämde jag mig. Jag skulle ut på sjön och så 
har det fortsatt. Fast det var lite skillnad på det som väntade mig efter Skeldevik och Ålands hav. 

- Jag mönstrade på Johnsonlinjens m/s Guayana. Det gick bra det också. Men man kan säga att det var 
Skeldevik och min farfar som gjorde att jag också valde att gå till sjöss…  

  
Text: Anita Bertilsson 
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VAGNSUNDA 2010 - DJURENS ÅR 
Man får gå tillbaka ca 60 år i tiden, för att ha sett så många djur beta på ängarna som i år. Det har varit 3 

tjurar, 3 kor, 6 kalvar, 34 får och 2 hästar. Åkrarnas rikliga skördar av hö bärgades som vanligt runt 
midsommar. Djuren som betat i skogsbackar väntar på att det nya goda gräset på åkrarna skall växa upp till 
näringsrik föda. Men det går trögt. Djuren råmar, bräker och gnäggar och försöker ibland rymma för att hitta 
godare föda. Äntligen kommer regnet. Nu blir gräset bokstavligen grönare på andra sidan av staketet. När de 
kommit dit, ser man lugna välmående djur som leker, jagar varandra eller bara ligger och myser. 

Gemensamma aktiviteter 

På ängen intill de gamla sjöbodarna vid Grundet samlas vi vid flera återkommande aktiviteter. Södra 
Yxlans Intresseförening (byarna Vagnsunda och Alsvassen) arrangerar Valborgsmässobrasa med ljuvlig sång 
under ledning av Gunnel Lusth. 

En tidig lördagsmorgon i maj är det dags för gökotta. Då är det ett dussin hurtiga morgonpigga 
friluftsmänniskor som träffas, dricker kaffe och hoppas att få höra göken. Om ingen gök hörs, plockar dom 
fram sina gökpipor som alstrar någon form av läte! 

Lördagen före midsommar, är det alltid medlemsutflykt. I år gick färden till Runmarö. För att vi skulle få 
se mycket av ön, hade guiden ordnat traktor med stor vagn som transporterade oss mellan de platser han 
berättade om. Det var välordnat och uppskattat. 

En lördag vid månadsskiftet juli augusti är det grillafton med roddtävling. Tävlingen omfattar tre grupper 
barn, dam och herr med 6 – 10 båtar. Jonny Sandahl lägger banorna och håller koll på att allt går rätt till. Alla 
kämpar för äran att vinna, trots att alla får pris. När prisutdelningen är avslutad, är den stora grillen färdig att 
användas. Där tillagas den medhavda maten och stämningen är på högsta nivå. 

Det traditionella midsommarfirandet ser i stort ut som det gjorde för över 70 år sedan, när jag var barn. Det 
hade redan då pågått i ett antal år. På förmiddagen, är alla som vill hjälpa till med att klä stången, välkomna 
med blombuketter och björkris. Efter ett par timmar är stången med fina kransar färdig, och starka armar reser 
den. Till festen på eftermiddagen, kommer byborna gående i strida strömmar. Många kommer med båtar från 
öar i när och fjärran. Festens lekledare, samfällighetens ordförande Lasse Lindros, drar igång dansen med 
hjälp av värvade musikanter. Lasse är generalen som för 45:e året i svit ser till att det blir en festlig kväll, för 
dom över 300 som samlats. Det är stämning vare sig björnen sover, små grodorna eller vid alla andra lekar, 
dragkampen är alltid med. Sedan några år tillbaka, har Jutta Jansson uppdraget att fixa några lotterier. Dels 
köper hon vinster, men får också från sponsorer. Hela vinsten används till att alla barn, gratis får meta upp 
något i fiskdammen. Allra sist ser Lasse till att ”raketen” avfyras. 

Köpmanholmsskolans barn på besök i Vagnsunda 2010. 

Sedan slutet på 90-talet har alla skolans barn, årligen gästat Vagnsunda. I år var besöket koncentrerat till 
två dagar i rad i september. Värd och ansvarig för att det skall vara meningsfullt och lärorikt är som vanligt 
Micke Jansson. Vi andra hjälper till så gott vi kan. Syftet är att barnen skall lära sig ro, och hur man hanterar 
en liten båt på ett säkert sätt. Att lära sig knopar av de vanligaste slagen. I förväg har en ryssja och ett nät lagts 
ut i viken. Med hjälp av vattenkikaren kollar barnen, om det finns någon fångst, samt tittar på sjöbotten efter 
spännande föremål. Det som alltid verkar vara mest spännande, är den stora fiskbaljan på ca 1000 liter vatten. 

Här simmar gäddor, abborrar, simpor, mört, sik och ibland lite udda fiskar. Här håvar barnen försiktigt upp 
fiskar, för att lära sig namnen på dem och att hålla i dem. När fisken sprattlar till så att vattnet stänker, utbryter 
vilda glädjetjut, framför allt från dom som hinner undan. De äldre barnen, klass 4 – 6 slutar skolan senare. De 
får därför, i lagom stora grupper, följa med fiskebåten för att ta upp nät. De fick fisk, alla hjälpte till med att ta 
loss dom ur näten. När det här momentet är avklarat, är det dags att kolla fiskröken. Den har då varit igång i 
flera timmar. De nyrökta sikarna avsmakas, det är en ny upplevelse. Innan barnen åker tillbaka till skolan, 
bjuder Inga-Maj på saft med nybakade bullar. 

Är du nyfiken på hur det var i Vagnsunda på 1900-talet och tidigare? Låna boken ”Skärgårdsbyn vid 
vägens slut” på Norrtälje Stadsbibliotek. Upplagan är slutsåld, en ny utgåva kan eventuellt komma. 

(Text Bertil Jansson, Vagnsunda) 
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Gammal bild på Yxlö affär 
 
Vesta och Nils Johanssson 
var de sista som drev affären 
 
Affären stängdes 1983 
 
Foto: Kristina Lindstedt  
och Kent Karlsson 

YXLÖ BY PÅ YXLAN 
Yxlö by är en av de äldsta byarna på Yxlan. Den är i huvudsak belägen vid Yxlömaren,  
en insjö mitt på ön. Denna sjö var tidigare en förlängning av Yxlöviken och en väl skyddad  
hemmavik för de kringliggande gårdarna men har genom den pågående landhöjningen  
avsnörts från Saltsjön. Blidö församlings gamla prästgård ligger också vid denna sjö,  
varifrån prästen sjöledes kunde ta sig över till kyrkan på Blidö. 

I gammal dokumentation är omnämnt att byn bestod av tre hemman. Byn brändes ner under 
rysshärjningarna år 1719. Prästgården återuppfördes efter några år och står fortfarande kvar. I byn finns 
ytterligare några hus från 1700-taIet bevarade. 

Förutom i de fem större gårdarna har man i nutid hållit kor och grisar i mindre skala på många håll.  
Får och höns fanns också på gårdarna. Hästar hölls som dragdjur. En stor del av försörjningen byggde på 
självhushållning långt fram i tiden, där också fisket ingick som en viktig del. I början på 1900-talet blev  
det på modet för välbeställda stockholmare att hyra sommarnöje i skärgården. Detta bidrog ytterligare till 
försörjningen. 

På grund av byns stora utbredning har det funnits behov av två bryggor, en i Furusundsleden och en i 
Blidösundet. Mitt i byn fanns en handelsbod, där man kunde inhandla i stort sett allt som behövdes. Den 
nyttjades av alla eftersom den låg inom gång- och cykelavstånd för de flesta. Affären upphörde i början av 
1980-talet. 

Yxlö skola byggdes 1908 och upphörde som skola på 1950-talet då den nya skolan i Köpmanholm stod 
färdig. Under vissa år var man på grund av de stora barnkullarna också tvungen att bedriva undervisning i för 
ändamålet lämpliga hus i byn. 

Skolbyggnaden inköptes sedermera av Yxlan-Blidö bygdegårdsförening och har sedan dess använts till olika 
ändamål såsom gudstjänster, teaterföreställningar och privata fester. Genom en stadgeändring 1955 gavs det 
möjlighet att anordna "offentlig dans" i byggnaden. 

Föreningen har under en lång följd av år anordnat auktion och loppmarknad m.m. där hela förtjänsten har 
tillfallit bygdegården. (Lokalerna kan hyras av enskilda personer och föreningar, telefon: 0176-88681). 

Text: Bengt och Fia Andersson, Yxlö 
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Antaget vid föreningsmöte den 2 november 2007 

Blidö Sockens Hembygdsförening 

Ursprungligen antagna vid bildandet den 28 augusti 1982. 

§ 1  Föreningens firma är Blidö Sockens Hembygdsförening, efter namnbyte från Blidö 
Hembygdsförening (organisationsnummer 814400-8466) med säte i Blidö församling, 
Norrtälje kommun.  

§ 2  Föreningens ändamål 

Föreningens verksamhet omfattar Blidö socken, dvs det som tidigare var Blidö 
kommun. 

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv 
och föra det vidare till kommande generationer. 

Föreningen skall nå detta syfte bl a genom 

att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och 
kulturell synpunkt värdefulla traditioner 

att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö 
och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering 

att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeende med anknytning till 
bygden i nutid och i gången tid 

att samarbeta med kommunala organ, föreningar och kulturorganisationer inom 
verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling 

att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om 
bygden, dess natur och historia 

att svara för den verksamhet, som erfordras för att Oxhalsö  
Båtsmanstorp, Oxhalsö S:32, med i detta befintlig samling av äldre  
bruksföremål m m från Blidö socken, skall kunna utnyttjas som ett  
Blidö hembygdsmuseum enligt nyttjanderättsavtal med Oxhalsö Byalag.  

 att vara ansluten till regionalt hembygdsförbund och vara partipolitiskt och 
religiöst obunden 

 

§ 3  Medlemskap och avgifter 
 
a) Medlemskap är öppet för alla och erhålls av envar som ansluter sig till föreningens 

målsättning utan särskild ansökan men efter erläggande av medlemsavgift som  
fastställes av årsmötet; 
 
b) förening i bygden kan bli medlem på samma villkor  
c) enligt a) ovan. Sådan förening äger en röst vid föreningsmöte; 

 
d) personer som på särskilt sätt främjar föreningens syfte kan av styrelsen utses till 

hedersmedlem. Sådan medlem är befriad från medlemsavgift; 
 

e) medlem som inte erlägger medlemsavgift eller som motverkar föreningens syfte 
kan uteslutas efter beslut av styrelsen. 

 

§ 4  Organisation 

Föreningens verksamhet utövas genom 
a) föreningsmöten, varav ett årsmöte 
b) extra föreningsmöten 
c) styrelse 
d) av styrelsen tillsatta arbetsgrupper 

 

§ 5  Styrelse 

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av ordförande och sex 
ledamöter valda vid årsmötet, samt en (1) representant och en suppleant utsedda av Oxhalsö 
byalag.  

Styrelsen beslutar om hur föreningens firma ska tecknas. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. 

Uppgifter 
a) att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och 

övriga erforderliga funktionärer; 
b) att förbereda föreningens möten och verkställa beslut; 

c) att förvalta föreningens tillgångar och sköta löpande ärenden;att inom en  
månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse,  
protokoll och räkenskaper; 

d) att till årsmötet avge verksamhetsberättelse över sin och föreningens 
verksamhet; 

e) att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 2; 
f) att ta fram förslag till verksamhetsplan med budget för kommande 

verksamhetsår. 
 

§ 6 Mandattider 

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte. Mandattiden är för ordförande ett (1) år och för 
ledamot två år.   

Första gången val äger rum skall tre ledamöter väljas för ett (1) år.  

En revisor och en suppleant väljs för en tid av ett år vid ordinarie årsmöte. 

Styrelse och revisorer väljs för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. 

§ 7 Föreningsmöten 

Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen.  
Ordinarie årsmöte skall hållas före februaris månads utgång. Tid och plats bestäms av 
styrelsen. Skriftlig kallelse med föredragningslista utsändes till medlemmarna senast tre 
veckor före mötet. Varje medlem äger en röst. Medlem har rätt att rösta genom fullmakt, 
ombud kan endast representera en medlem. Beslut fattas med acklamation om inte annat 
begärs. 

Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari månad. 

Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet. 

  
1. Mötets öppnande 
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 
3. Val av två justerare och tillika rösträknare 
4. Fastställande av röstlängd  
5. Fastställande av dagordning 
6. Val av årsmötesordförande och sekreterare 
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna 

verksamhetsåret  
8. Föredragning av revisionsberättelse  
9. Fastställande av balans- och resultaträkningar  
10. Fråga om ansvarsfrihet  
11. Val av ordförande för 1 år   
12. Val av ledamöter till styrelsen 

 
 

13. Val av en revisor och en suppleant för denne för 1 år 
14. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund  
15. Val, för en tid av 1 år, av tre ledamöter i valberedning, varav en 

sammankallande 
16. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 
17. Behandling av styrelsens förslag och verksamhetsplan för kommande 

verksamhetsår  
18. Behandling av motioner 
19. Övriga frågor 
20. Mötet avslutas 

§ 8 Extra årsmöte 

 Styrelsen kan kalla till extra årsmöte när så erfordras. Styrelsen skall även kalla till 
extra årsmöte när minst 10 medlemmar så begärt. 

    § 9 Räkenskapsår och verksamhetsår   

Räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 

§ 10 Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande årsmöten, 
varav ett årsmöte ska vara ordinarie årsmöte. För ändring fordras två tredjedels majoritet av 
närvarande medlemmar. 

§ 11 Upplösning m m 

Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande 
årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande 
röstberättiga medlemmarna. 

Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala 
hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för 
föreningens rekonstruktion så snart som möjligt. Vid upplösning av föreningen skall avtalet 
om nyttjanderätt Oxhalsö Båtsmanstorp upphöra. 

Föreningsmöte som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar även om disposition av  
dess tillgångar.  
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Här hittar du fler Årsskrifter! 
 

Titta in på vår hemsida: 

www.bshf.se 

 

 

Avsändare: 

Blidö Sockens Hembygdsförening 

Västerö 1542, 760 17 Blidö 
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