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I lätt regn promenerar vi ut till Djurstens fyr på Gräsö för att höra Ditte Werner berätta om fyrverksamheten i historien



Årsmötet

Verksamheten 2012

Ca 20 personer deltog på årsmötet 19 maj i 
skolsalen. Marie Eriksson har slutat i styrelsen och 
avtackades med en kryddväxt.

Vi fikade medan vi lyssnade på Per Olov Eriks-
son från Hargshamn som berättade om Rysshärj-
ningarna i Roslagen på 1700-talet. 

Rysshärjningarna 1719 i Roslagen
Idag kan vi läsa vad präster i Harg skrev i brev 

och dagböcker om när Ryska örlogsfartyg kom öst-
erifrån och med snabb militär frammarsch härjade 
i stora delar av Svenska Ostkusten från Norrköping 
upp till Gävle.

Det var fiskare från trakten som låg i ytter-
skärgården för att fiska som först såg den stora galär-
flottan med ca 5 000 man komma österifrån den 13 
juli 1719. De vände direkt hem till Öregrund för att 
underrätta om vad de sett. På vägen tillbaka såg de 
att det brann på Singö. Eftersom befolkningen i tid 
blivit varse om vad som var på gång hann de flesta 
med båt eller med häst och vagn ta sig i skydd. 

De stora bruken var intressanta för fienden 
eftersom de var kända för högklassisk järnmalm, 
stångjärn och vallonsmide så  ett 10-tal stora bruk 
förstördes i Uppland. Hargs bruk var det som först 
plundrades och brändes ner helt. Efter det sköv-
lades snabbt hela Söderön och Börstils by. Sen öde-
lades snabbt också Ed, Norrskedika, Hökhuvud och 
hela Östhammar (17 juli) i ryssarnas framfart. Trots 
tsar Peters instruktioner om att inte bränna ner kyr-
kor och att lämna befolkning ifred. Det var ma-
teriell förstörelse som var målet för att få Sveriges 
makthavare att sluta fred med Ryssland och inte en 
miltär seger. 

Allmogen och bruksfolk var villiga att försvara 
sin bygd och viktiga handelsplatser men med dålig 
ledning, utan gevär, ammunition, efter att rödsoten 
skördat många offer och dessutom några år av 

missväxt hade lett till stor livsmedelsbrist. Så de 
hade inget att komma med. Det svenska försvaret 
var också redan mycket försvagat efter flera år i 
krig och kunde inte ge något större motstånd.

Ryssens härjningståg förstörde snabbt och eff-
ektivt allt i sin väg. Krigsbytet blev utöver brukens 
dyrbara järn, kyrkornas skatter, små och stora gård-
ars tillhörigheter. De flesta djuren blev angriparnas 
föda för att de skulle orka vidare med sina plun-
dringar. Gårdarnas spannmål, redskap, båtar och 
fiskeutrustning tog de med sig och brände ner skog 
och åkrar. Även några församlingsbor i Harg fick 
sätta livet till. Uppland förlorade förutom bruken 
och ett mycket stort antal gårdar och byar, åtta 
städer och ca 50 herrgårdar.

Värdet av det som förstördes bara i Hargs bruk 
och herrgård (från mitten av 1600-talet) uppskatt-
ades till 63 807 daler kopparmynt. Bruket bevilj-
ades åtta års skattefrihet som kompensation för 
skadorna och började inte byggas upp igen förrän 
1730.

Öregrundsborna förstod att snart var det deras 
tur. Ändå hade de ingen möjlighet att skydda sina 
bostäder, kyrkan från 1600-talet (ombyggd med-
eltida kyrka), byar och gårdar. Gräsö herrgård och 
gårdarna där i kring blev också plundrade i fiendens 
framfart.  

Hur kunde fienden hitta så bra i vår grunda 
skärgård? 1714 intog ryssarna Åland och många 
ålänningar flydde till Roslagen. Två år senare 
började Ryssland planera sitt anfall mot östra 
Sverige med rekognoseringar i bla Roslagen då 
de tillfångatog 28 östhammarsfiskare som man får 
förmoda fick fungera som lotsar.

Efter räderna runt Öregrund fortsatte de mot 
Forsmark- och Lövstabruk och sen vidare utmed 
kusten mot Gävle. Den 3 augusti gav ryssarna 
upp och vände österut igen efter flera misslyckade 
försök att både landvägen och från sjön inta Gäv-
le som hade betydligt starkare försvar än orterna 
söderut. 

Fienden kom tillbaka till vår bygd igen i börj-
an av augusti för att skörda grödan som de inte 
bränt men som växt till sig. Då brändes också östra 
Tvärnö och Värlingsö utom en av gårdarna i byn. 
De letade också upp mycket tillhörigheter som 
ortsborna gömt och grävt ner i skogen eller på t ex 
kyrkogårdar. 

 I Sverige byggdes det inte upp en flotta med 



Fjärilsvandring
Lördagen 9 juni skulle vi mött upp på Laduskär 

vid Raggaröbroarna för att titta på Mnemosynefjäril-
en som är mycket sällsynt och fridlyst. Den flyger 
endast i ca 1 - 2 veckor i början av juni.

Tyvärr måste vi ställa in utflykten för det regnade 
till och från och framförallt blåste det ordentligt och 
då flyger inga fjärilar.

Vi gör ett nytt försök i år och hoppas på att vi 
får vädret med oss. Upplandsstiftelsen står för guid-
ningen.

galärer (med de ryska skeppen som förebild) som 
bättre klarade den inre och grunda skärgården än de 
linjeskepp och fregatter som fanns i svenska flottan 
förrän mitten av 1700-talet pga penningbrist.

Skräcken för ryssen levde länge kvar i bygden via 
den muntliga traditionen.

Fritt återberättat av Lena Edin efter P-O Eriksssons 
berättande och från boken ”Rysshärjningarna på Ostkusten 
sommaren 1719” av Magnus Ullman..

Midsommarfirande
Traditionsenligt firade vi midsommar på mid-

sommardagen. Trots att regnet hängde i luften kom 
ca 100 personer till skolbacken. Efter att midsom-
marstången var färdigklädd dansade vi runt den med 
ledning av Mimmi och Titti Källström. Som tidigare 
år underhöll Christer Lehti på dragspel.

I årets lotteri var första vinsten en hink med pro-
dukter från Tvärnö och Söderön skänkta av bla Mel-
langården, Västerbyn och Guds Ängar. De lyckliga 
vinnarna av hinken var bröderna Håkan och Jan Bo-
dén.

Fiskdammen drog en lång kö av förväntansfulla 
barn. Ett stort tack till den flicka som hjälpte till bak-

Christer Lehti spelar på sitt dragspel medan vi andra klär 
stången

Foto: Katarina Johansson

om skärmen.

Vi hann precis fika ur medhavda fikakorgar innan 
regnet satte igång.

Stort tack till alla som ställde upp och bidrog till 
en uppskattad och trevlig midsommardag vid Tvärnö 
skola.

Tvärnödagen
30 juni gav inget bra väder och tyvärr kom det 

inte så många besökare som tidigare år. Hembygds-
föreningen hade ordnat med lotteri. Eftersom årets 
tema var “fiske och fiskar” var första vinsten ett nät 
som Kjell Hjortzén vann. Föreningen gratulerar och 
önskar bra fångst. 

Hembygdsföreningens bord representerades av 
Eva och Thomas Larsson som dessutom sålde av 
föreningens skrifter, dekaler, kartor mm.



Familjedagen på Mellangården arrangerades av 
Eva och Anders i samverkan med Upplandsstiftel-
sen.  Som vanligt fanns det många aktiviteter att titta 
på eller medverka i men de flesta fastnade nere vid 
sjöboden. Där Allmogebåtsföreningen sålde lotter på 
egentillverkad båt. De snickrade också tillsammans 
med alla barn, egna små båtar. De som vågade fick 
också testa att bli hissade i “båtsmansstol”. Allt var 
mycket uppskattat. 

Mats Edin visade och berättade om gamla fiske- 
redskap. Han hade spänt upp en storryssja på land till-
sammans med mindre ryssjor, handbundna fiskenät 
med sänken av näver osv. 

Tack Eva och Anders för en fin dag på Mel-
langården.

Familjedagar på 

Mellangården
måndag - fredag 1 - 29 juli 

13.00 - 16.00

Kom och träffa gårdens djur;
Kor och kalvar i hagen, mata får och lamm, 
hälsa på höns, kycklingar och ankor, krama gul-
liga kaniner och katter, kolla utegrisarna böka, 
klappa lilla minishettisen Mysan och pensioner-
ade islandshästen Giosta mm mm

Särskilda temadagar 
1 och 29 juli: Guidade turer med Upplands-
stiftelsen i reservatet Östra Tvärnö

8 juli tema häst: Åk häst och vagn, rykta och 
klappa våra hästar (OBS ej ridning) 

15 juli tema får: Fårklippning, fårvallning, 
prova på att arbeta med ull; karda, spinna, 
tova. Försäljning av fårskinn från gården

22 juli tema Lantbruksmaskiner

Entré 50 kr/person, temadagar 70 kr /person 
Barn är välkomna tillsammans med vuxna 

Vänligen respektera våra öppettider!

Detaljerat program på www.oregrund.nu/tvarno 
se även www.upplandsstiftelsen.se 

www.roslagen.se

Hembygdsföreningens 
alla aktiviteter kommer att 

affischeras på alla 
anslagstavlor i god tid

Titta gärna också på 
färska uppdateringar på vår webbplats 

www.hembygd/tvarno



spännande som man kan göra av bären och att i slut-
et av augusti är vi välkomna till självplock av bären 
när de är mogna.

Efter det åker vi till Gräsögård strax söder om 
färjeläget, där föreningen bjuder på lunch. Vi fick 
härlig rökt lax från trakten med potatisgratin och 
kaffe efter. Mycket gott. Gräsögård är ett 298 ha stort 
naturreservat med egna betande djur. Husen idag är 
huvudbyggnaden från 1899 med två flyglar varav 
den ena är från 1790. Gården har brunnit ner vid flera 
tillfällen.

Kungsgården, Gräsö gård köptes i mitten av 
1500-talet av Gustav Wasa. Efter flera ägarbyten 
privata som statliga ägs numera gården av Östham-
mars kommun. På 16–1700-talen byggdes många 
torp som hörde till gården där de bodde som arbetade 
i gårdens drift eller i framställningen av kol till Fors-
marks bruk. 

Idag är Gräsögård vandrarhem och kan ordna för 
matgäster efter beställning.

Efter det tar vi oss till kyrkan. Det har funnits 
flera kyrkobyggnader på Gräsö på olika platser 

12 juli samåkte vi i 9 bilar med ”10-färjan” till 
Gräsö. Först körde vi norrut till Djurstens fyr där 
Ditte Werner mötte upp oss. Ditte berättade om livet 
på Djursten, om verksamheten runt och om de som 
arbetat i fyren. Trots lättare regnskurar tyckte alla det 
var spännande att få veta mer om fyrlivet. Vi kunde 
inte gå upp i fyren men från klipporna nedanför såg 
vi närmast Bellonagrundet med sin lilla fyr och sen 
den vida utsikten från Öregrund norrut genom Öre- 
grundsgrepen. 

Djursten är ostkustens äldsta och bäst bevarade 
fyr och är nu statligt byggnadsminne sen 1935. Den 
nuvarande fyren tändes första gången 1839 och in-
nan dess fanns kase, båk och en äldre fyr. Det första 
tornet som byggdes på platsen var av sten och i top-
pen fanns en järngryta som brann dygnet runt. Fyren 
var bemannad till 1960. Intill fyren finns flera väl-
bevarade byggnader som visar hur fyrvaktmästaren 
och hans familj en gång bodde. 

Vi promenerade sen med Ditte till hennes hav-
tornsodling. Hon bjöd på de mest vitaminrika bären 
som finns i Sverige direkt från en kvist från förra 
säsongen som legat i frysen. Bären innehåller också 
nyttiga antioxidanter och omegafetter men är lite 
sura att äta som de är. Ditte berättade om mycket 

Sommarutflykten 
till Gräsö

genom historien. Men 
här mellan Gräsögård 
och färjeläget har det 
funnits någon kyrklig 
byggnad sen medelti-
den. Dagens byggnad 
som stod klar 1695 i 
timmer är klädd med 
spån som bytts ut vart-
efter. Under ryssarnas 
härjningar användes 
kyrkan som stall och 
då förstördes det mesta 
utom altarskåpet som 
är från 1400-talet.  Det 

finns också en klockstapel från slutet av 1600-talet. 
Votivskeppet 

som hänger i taket är 
från 1700-talet.

Efter trevliga  
timmar på ön tar vi 
färjan tillbaka mot 
fastlandet.

BYGG  AB  SVEN  MAGNUSSON

TVÄRNÖ SÅG
Tel såg: 710 20
Tel mobil: 070 514 47 37
Tel bostad: 122 84



Hargshamn

Under våren och sommaren 2012 stördes 
många av föreningens medlemmar av buller från 
Hargshamn. Vid styrelsesammanträdet i maj beslöt 
styrelsen att uppdra åt Staffan Wätte att undersöka 
frågan. Det visade sig att styrelsen skulle kunna ut-
forma en skrivelse till Mark- och miljödomstolen 
i Nacka med synpunkter. För att skrivelsen skulle 
kunna behandlas i tid godkände styrelsens ord-
förande att skrivelsen skulle skickas in. Styrelsen 
har i efterhand gått igenom skrivelsen och godkänt 
denna.  Styrelsen har vidare besökt Hargshamn 
och träffat ledningen för hamnen. Det framgick vid 
detta besök att det värsta bullret var tillfälligt och 
skulle upphöra under hösten. Så har också skett.  

Mark- och miljödomstolen har fattat beslut om 
vilka provisoriska bullernivåer som skall gälla un-
der en prövotid. Det betyder att de slutliga bull-
ernivåerna kommer att fastställas vid ett senare 
tillfälle. Det finns därför anledning att föreningens 
medlemmar är uppmärksamma på ev buller under 
sommaren 2013. Vid frågor kontakta Östhammars 
kommun.

Ordf Sune Jussil

Ubildad SPORTFISKEGUIDE erbjuder guidade fisketurer efter ström- 
ming på försommaren, gädda och abborre på vår, sommar och höst
Även ismete efter gädda på vintern 
Vi fiskar kring Tvärnö

Jag har examen: Fartygsbefäl klass 8

Flytvästar samt fiskeutrustning finns att låna för den som inte har

Lunch eller fika kan ordnas efter önskemål
Katarina Johansson
0173 710 77, 073 038 85 14
abborren73@hotmail.com

Friluftsgudstjänsten

Glöm inte Hembygdsföreningens årsstämma
i Tvärnö skola lörd 11 maj kl 13.00

Efter mötesförhandlingarna visar Gunnar Frisell bilder och berättar om 
skärgårdstrafiken med passagerare och gods mellan Stockholm och Östhammar 1855-1945

Fika !

Vädret var fint på Hembygdsföreningens Fri-
luftsgudstjänst 12 augusti. Vi var ca 20 personer 
som satt ute i skolbackens eftersommargrönska och 
lyssnade på prästen Wirpi Pakkanen Wiberg. Ralf 
Wiberg spelade på sin flöjt.

Föreningen bjöd som vanligt på generösa kak- 
och brödfat till kaffet. Vi tackar Lena Borgklint för 
det goda baket.

Styrelsen för Tvärnö Hembygdsförening träf-
fades på restaurang Zorbas i Hargshamn 24 augusti 
för att äta en god middag tillsammans som tack för 
det gångna årets föreningsarbete. Sune, Lotti, Mar-
gareta, Katarina, Staffan och Lena var med på mid-
dagen.

En del av oss deltog före middagen i en mycket 
intressant guidning av Hargshamns hamnområde.  
Då kunde styrelsemedlemmarna även diskutera den 
skrivelse som Hembygdsföreningen tidigare un-
der året skickat till Hamnen angående bullret. Se 
nedan.....



Styrelsens planering inför 2013Tvärnö Hembygdsförenings 
ekonomi

Bokslut 2012 01 01 - 2012 12 31

Behållning 2012 01 01
 Kassa 1 350
 Plusgirot 22 025

  23 375

Intäkter
 Medlemsavgifter 10 260
 Avgifter, arrangemang 295
 Bidrag 1 724
 Annonser 830
 Lotterier 4 095
 Servering 230
 Övrig försäljning 1 440

  18 874

Utgifter
 Föreningsavgifter 2 520
 Arrangemang 6 802
 Lokalhyra 400
 Kontorsmaterial 713
 Förbrukningsinventarier 1 429
 Tryckkostnad verksamhetsberättelse 2 248
 Reklamtryck, dekaler 3 248
 Postbefodran 396
 Bankkostnader 453
 Arvoden, ext tjänster 5 060
 Lämnade bidrag, gåvor 90

  23 359

Resultat - 4 485

Behållning 2012 12 31
 Kassa 217  
 Plusgiro 18 674

  18 891

Kungsängen 2012 01 20
Torbjörn Ahlsén
kassör

Årsmöte
Lördagen 11 maj kl 13.00 i Tvärnö skola med års-
mötesförhandlingar. Till fikat efter visar Gunnar 
Frisell bilder och berättar om skärgårdstrafiken mel-
lan Stockholm och Östhammar från 1855-1945 med 
hjulångare och ångfartygfartyg.

Fjärilsvandring
Lördagen 8 juni kl 10.00. Vi samlas vid Laduskär 
strax före första Raggaröbron. Jan Olov Björklund 
har tidigare medverkat på Tvärnödagen på Mel-
langården och är under den här tiden i trakterna för 
att inventera våra insekter. Han kommer att följa oss 
runt bland fjärilar, larver och puppor och främst är 
förhoppningen att vi ska få se den mycket ovanli-
ga Mnemosynefjärilen som flyger endast under 1-2 
veckor. Närmare information meddelas via förening-
ens webbplats och affischeras i god tid. Vi tar med 
oss egen fikakorg och ordnar själva med samåkning 
på bästa sätt för det finns inte mycket plats för bilar.

Midsommarfirande
Midsommardagen 22 juni kl 13.00 samlas vi med 
blommor och grönt för att klä midsommarstången 
i backen nedanför skolan. Det blir dragspelsmusik 
med danser och lekar runt den klädda stången. Lott-
erier och fiskdamm för barnen ordnas. Medtag egen 
fikakorg.

Utflykt
till Örskär 11 juli. Vi åker i egna bilar till Örskärs-
sund på norra udden av Gräsö. Föreningen betalar för 
båttransport, lunch och besök i fyren för föreningens 
medlemmar. För icke medlemmmar kommer före-
ningen att samla in 100 kr. Det är bekväma kläder 
som gäller för det blir ganska mycket promenerande. 
Närmare upplysning finns på webbplatsen och affis-
cheras i god tid.

Friluftsgudstjänst
äger rum i augusti vid Tvärnö skola om vädret 
tillåter. Någon av traktens präster håller i annat fall 
gudstjänsten inomhus och som alltid avslutas träffen 
med generöst fikabord. Affisch sätts upp i god tid vid 
skolan, annons kommer i Annonsnytt och så kan vi 
kolla vidare på webbplatsen.

Berättarkväll
Den 14 september kl 19.00 i skolsalen, lyssnar vi på 
Fred Söderberg från Gräsö som berättar skärgårds-
historia och skrönor. Föreningen bjuder på soppa och 
bröd.

Alla är välkomna att 
annonsera i årsskriften

kontakta styrelsen



Tvärnögårdar

Vad vet vi om Tvärnös gårdar...
År 2005 planerade styrelsen att i föreningens års- 

skrift berätta om de över 20 gårdar som finns på 
Tvärnö, Sundskär och Värlingsö. Byggnadsår, mark-
skiften, historia, generationers ägande osv.

Ni som bor på Tvärnö eller på öarna runt om-
kring kan höra av er till styrelsen. Skriv gärna lite om 
gårdens ursprung, lättsamma berättelser eller händel-
ser och låna oss foton, kartor som kan vara intressant-
a för oss medlemmar att läsa om.

Vi skrev först om Tvärnö skola i 2006 års verksam-
hetsberättelse och året efter om Gruvskäret och Karl-
holm. Efter det skrev vi om Sandvik, Stensberg och om 
Norrhägnaden på Värlingsö. Sen om Hästhagen och 
Sundmanshagen på Värlingsö. Förra året berättade 
vi om Norrgården.

Torsholmen

Torsholmen ligger sydost om Värlingsö och med 
Galtfjärden i söder. Ungefär halva ön tillhör Hargs 
Församling som inte är bebyggd. Gården ligger på 
nordöstra delen av ön och ägs sen 1969 av Mona och 
Sven Magnusson. Bostadshuset som är byggt i slutet 
av 1800-talet har Mona och Sven varsamt rustat un-
der åren och elektricitet fick de först 1979. I samma 
stil som kyrkans byggnader i Harg är huset vitrappat.

Från fastigheten har, de redan avstyckade fritids-
tomterna bebyggts av Sven och sålts till fritidsbe-
boende. Varav barnen Eva och Olle har varsitt som-

marställe. 
Familjen Magnusson 

kom från Värmdö när de  
köpte hemmanet av fa- 
miljen Hallin från Stock-
holm som bott på Tors-
holmen under sommar-
halvåren sen 1958.

Molander var fastig-
hetsmäklare och ägde 
bostället på Torsholmen 

Sven med Mona i sin Häverö-
dräkt och barnen Olle och 
Eva på Torsholmen på 70-talet

1947 –1957. Familjen nyttjade gården som sommar-
bostad. De upprättade en styckningsplan för fritids-
tomter på norra delen av ön som familjen Magnusson 
senare bebyggde. 

År 1922 flyttade den siste brukaren av ön ut till 
Torsholmen, Martin Sigfrid Pettersson med hustrun 
Anna Maria och dottern Alice Teresia. Sigfrid arbeta-
de bla vid hamnen i Hargshamn i veckorna medan 
Anna som var en handlingskraftig och stark kvinna 
tog hand om gården och djuren. Många historier om 
hur Anna manhaftigt själv klarade av allt tungt ar-
bete lever kvar ännu idag. Dotter Alice var ensam när 
hon rodde eller gick på isen från Torsholmen när hon 
skulle till skolan på Tvärnö i alla väder- och isförhål-
landen. Det hände att hon någon gång fick bo kvar 
hos lärarinnan i skolan när det var för besvärligt. Sig-
frid friköpte gården på ön 1942 och de flyttade sen 
1946 till Öregrund. 

Albert Lindholm som troligen bodde på någon av 
kyrkans gårdar i Harg med hustru Rut, arrenderade 
marken på Torsholmen under 7–8 år men bodde nog 
aldrig därute. 

August Leonard Eriksson med hustru Elin Mar-
gareta med sina fyra barn flyttade 1916 till Tors-
holmen från Singö. De födde på ön ytterligare två 
barn varav ena sonen dog ett år gammal. En släkting 
Eriksson bodde på övervåningen av huset samtidigt.

1905 flyttade Karl Henrik Eriksson med sin hust- 
ru Eva Margret från Braxenbol till Torsholmen som 
de hyrde av kyrkan. Karl Henrik drunknade på jul- 
afton samma år vid Granön då han var på väg hem 
från Hargshamn. Änkan Eva Margret hade då tre 
små barn att ensam ta hand om och var höggravid. 
Eva Margret kunde inte utföra de dagsverken som de 
var ålagda av kyrkan och försattes därför i konkurs. 
Det var 2 dagsverken per vecka som under sommar- 



halvåret skulle utföras. Grannarna från öarna i kring 
köpte hennes tillhörigheter på auktionen på gården 
och skänkte tillbaka till henne. Bland flera andra som 
hjälpte henne sålde Carl Lindstedt på Värlingsö has-
selnötter som hon plockat och  som under den tiden 
stod bra i kurs. Eva Margret fick av kommunen hjälp 
med var sitt par skor till barnen. Hon och barnen flyt-
tade från ön 1916.

Torparen Jan Erik Lindgren född 1836 i Edebo 
med hustru Lovisa och sina tre barn flyttade från 
Hargs Prästgård till Torsholmen 1875. De fick ytter-
ligare tre barn på ön. Jan Erik odlade upp marken och 
byggde det nuvarande huset. Jan Erik omkom på ön 
och resten av familjen flyttade från Torsholmen.

Nybyggaren Mats Östergren som var född 1801 
på Gräsö med sin hustru Stina arrenderade Torshol-
men från 1823. De fick det året sonen Mathias och 
1827 dottern Brita. Mathias gick till sjöss i unga år 
men drunknade i Stockholm. Under vinterhalvåret 
livnärde Mathias sig av skogs- och byggnadsarbete 
och bodde då hemma på gården. Systern Brita gifte 
sig och flyttade från ön tidigt. Mats själv dog 1875.

År 1814 arrenderade Matts Mattsson gården med 
åkrar och ängar av Hargs församling. De brukade 
gården fram till 1823 då familjen vuxit med 4 barn 
och flyttade därifrån. 

Första gången som det hittats ett torp i nybyggar-
registret på Torsholmen är 1801 och hos fam Mag-
nusson finns en karta från 1811 där lilla stugan syns 
längre ut på udden än den nuvarande bebyggelsen.

Ännu idag när man går vägen från huset ner mot 
sjön kantas den av fina hasselsnår. Det var säkert bla 
där som Eva Margret plockade mycket nötter som 
såldes i Stockholm under de första åren av 1900-talet 
som blev ett tillskott för att klara sitt och barnens up-
pehälle. 

Man förundras också över alla stenar som genom 
åren samlats till gärdesgårdar och rösen för att utöka 
skördarna på de sakta växande åkrarna. Många av dem 
har Anna och dottern Alice plockat ihop när Martin 
arbetade borta. Säkert fanns det ändå en arbetsglädje 
trots många bekymmer med barnrika familjer och 
strapatser med djuren som måste ha sin skötsel. Det 
berättas tex när Anna själv fick frakta sin ko i en sköt- 
båt till byn på Värlingsö där det fanns en tjur.

Vi kan fortfarande höra berättas om glada fester 
i salen. T ex en julfest när Oskar Edin från Sundskär 
fick svänga runt med koskällan för att han inte kunde 
dansa.

Det berättas också om när en av döttrarna Lind-
gren på Torsholmen på 1880-talet tillsammans med 
några andra flickor lekte och gick baklänges på isen 

Östra Tvärnö 
Samfällighetsförening

Vid trolling och nätfiske på 
föreningens vatten krävs fiskekort

Fiskekortsföreskrifter 
gäller från 1 maj 2010

Minsta maskstorlek i näten, 50 mm
Max 3 gäddor/dag och person får 
tas upp till matfisk
Gädda som är under 40 cm och 
över 75 cm ska släppas tillbaka

Fiskekort försäljes av:
Anders Johansson, Mellangården
Gert Bohman, Johanneslund

Familjen Magnusson hade mycket hjälp av sin 
traktor, Volvo Victor när de skördade åkrarna (bilden 
från 70-talet), lastade virke och hämtade ved från sko-
gen mm. Sven använde även traktorn till drivning av  
sitt sågverk när han sågade brädor och plank.

mellan Sundskär och Tvärnöskolan och ramlade ner i 
en vak. De fick så småningom hjälp att bli uppdragna 
men först skulle Katekesen bärgas - gudsord kunde 
urlakas! 

Lindstedt från Värlingsö och Edin från Sundskär 
hjälptes åt att skörda åkrarna på Torsholmen under 
50-talet för att hålla åkrarna öppna. Höet lagrades 
på logen till vintern då det fraktades över isen för 
att dryga ut vinterfodret till sina djur. Även åkrarna 
på Länsöholmen tog de reda på höet, på samma sätt. 
Lindstedts traktor släpades i den gemensamma färjan 
mellan öarna för att underlätta arbetet.



Gillar du lamm?
Vi säljer färskt lammkött,  

lammkorv, lamm- och fårskinn

Lammen går hela betessäsongen på 
naturbete och från maj 2009 är både  
växtodling och djurhållning anslutna  

till KRAV

Slakten sker i Upplandsbondens regi  
och köttet levereras styckat och klart i  

kartong i november

Lammkorv finns till salu hela året

Skinnen bereds under vintern i Tranås  
och finns till försäljning efter nyår

Vi säljer både ekologiskt beredda skinn 
samt traditionellt beredda skinn  
vilka kan tvättas i tvättmaskin

Gör din beställning i god tid!
Efterfrågan är större än tillgången!

Mellangården
Anders Johansson & Eva Medin Johansson

0173 711 18, 070 398 03 87
eva.medin@one.se

www.oregrund.nu/tvarno
www.mellangardentvarnobloggar.blogspot.com

 

Rapport från Söderöns 
Utvecklingsgrupp

Föreningarna har främst arbetat med boende/fler 
boende, 55+ boende, tomter till självbyggare och 
hur vi kan behålla barnfamiljerna och få ännu fler 
att flytta hit. Vi tar också upp infrastrukturfrågor som 
kollektivtrafiken, bredband, mobiltelefoni och cykel-
vägar. Turismen satsar vi också på som tex fiske. Vi 
har följt arbetet med vattenkvaliten i Östhammars-
fjärden och Granfjärden och projektet “Det aktrak-
tiva landskapet”. 

För 2013 pågår fortfarande arbetet inom kom-
munen med att ta fram en ny översiktsplan som vi 
följer. Där  kommunen tittar särskilt på att skapa ett 
långsiktigt hållbart samhälle med bla hög prioriter-
ing på vatten och avlopp. Vi kommer att arbeta vid-
are med rapporten “Framtid för Söderön-Tvärnö-
Raggarö - Visioner om en livskraftig framtid”. 

Östhammars kommun gör en miljonsatsning på 
utbyggnad av bredband på landsbygden. Föreningen 
ska arbeta vidare med utbyggnaden ut mot Söderön, 
Tvärnö och Raggarö. 

Vi kommer också att arbeta med att sätta upp in-
formationsskyltar på bygden i samarbete med Upp-
landsmuseet.

Vi ska informera om att man kan söka statliga 
medel för att restaurera överloppsbyggnader byggda 
före 1940.

www.soderonsframtid.se

Jan Mattson
Kvarnbo Ralbo 212

815 92 Tierp
Tel 0293 600 34

Mob 070 605 14 05
Utför olika slag av dekorativt smide
samt nyttosmide, beställningssmide,

kyrkkors och gravkors

Försäljningsställe bla:
Knutmassomuseet, Gimo 0173 408 99

www.dekorsmide.se

Du hittar 
mycket 

information 
om Tvärnö på
 webbplatsen

www.hembygd/tvarno
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 Det kom ett brev...

Jag tillbringade 20 härliga barn- och ungdoms-
somrar mellan 1947 och 1967 på Länsöholmen och 
känner därför ganska väl till trakten och skärgården 
däromkring. Minns bl.a. bröderna Lindstedt på Vär-
lingsö … 

… Så småningom hamnade jag på grund av gif-
termål i England. I början av det här århundradet 
har jag dock återknutit kontakten med barndom-
strakterna, då vi har hyrt hos Eva och Anders på 
Mellangården ett antal gånger. Nu är det ett par år 
sedan sist. Drömmen om en egen stuga i trakten har 
väl kanske ebbat ut, eftersom vi inte är så unga län-
gre (66 år), och dessutom har vi redan ett fritidsbo-
ende i Åre, men mitt hjärta finns kvar i skärgården 
runt Värlingsö och Tvärnö, så därför vill jag gärna 
fortsätta att stödja föreningen …” 

Föga anade jag väl då, att det skulle bli mitt som-
marparadis tjugo år framöver. Detta första möte med 
Länsöholmen minns jag naturligtvis inte, utan får 
förlita mig till mina föräldrars utsago. 

Hur kom det sig att vi hamnade där, denna för-
sommardag i 1900-talets mitt?  Enligt mamma 
förkunnade pappa helt sonika, att ”barn ska vara på 
landet på sommaren” och därvid blev det. Han fick 
se en annons i Dagens Nyheter någon gång på vår-
kanten det året, tyckte det lät trevligt och så var det 
bestämt. 

Vi lämnade lägenheten i Bromma, tog tåget från 
Stockholms Central, bytte till den smalspåriga järn-
vägen i Rimbo och steg slutligen av vid den nu sedan 
länge rivna stationen nere vid hamnen i Hargshamn, 
mina föräldrar Sven och Greta, min bror Jan, två och 
ett halvt år gammal, och jag. 

För transporten ut till Länsöholmen hade en 
Hargshamnsbo vid namn Eskil Malmgren vidtalats. 
Han hade en stor brunmålad fiskebåt, med ett mycket 
speciellt motorljud: den lät som när någon sågade 
ved. Detta minns jag, eftersom han skötte transport-
en av vårt flyttlass flera somrar framöver, för att så 
småningom ersättas av Helge Lindstedt från Värling-
sö, även han med en båt, vars ljud var lätt igenkänn-
ligt med sin tändkulemotor.

Länsöholmen var ett före detta skärgårdshemman 
från 1800-talet, köpt som sommarställe i mitten av 
1940-talet av Ester och Martin Bladin från Uppsala. 
Martin var ursprungligen från Gimo och Ester hade 
vuxit upp i Hargshamn. Deras son, Christer, var ett 
halvår yngre än jag. Hemmanet bestod av halva ön 
(den andra halvan tillhörde Baron Beck-Friis) med, 
förutom den tidstypiska mangårdsbyggnaden, stall, 
lagård samt två uthyrningsstugor: Lillstugan och 
Sjöstugan. Senare tillkom Bokstugan, uppkallad eft-
er de två bokträd som växte intill den, och ännu sena-
re Bergsstugan, ute på udden.  Där fanns naturligtvis 
också båthus och sjöbodar, samt en gammal fallfär-
dig smedja, i skogen bakom Sjöstugan. Vi hyrde en 
lägenhet i det stora huset och Bladins bodde själva i 
den andra halvan. Från och med 1948 var familjen 
Ajnefelt från Solna, med sina flickor, också perma-
nenta sommargäster, först i Sjöstugan och sedan i 
Lillstugan, som var lite rymligare.

Denna första sommar, liksom den långa rad av 
somrar som följde, stannade vi från mitten av juni 
till mitten av augusti. Eftersom pappa Sven var en 
hängiven och duktig fotograf, finns minnena beva-
rade både på diabilder, svartvita foton och den tidens 
stumma, flimrande 35-millimetersfilmer.

Så kom det sig att orden ”sommar” och ”på lan-
det” för mig är för evigt förknippade med Länsöhol-

Mina barndomssomrar  
på Länsöholmen

Av Inger Redeby-Sutton,  
Paingnton, Storbritannien, oktober 2012

Sommaren 1947, drygt ett år gammal, kom jag 
för första gången till Länsöholmen, den lilla ön rakt 
västerut från Värlingsö, med Hargshamn i söder. Icke 
att förväxla med Länsö. 

Inger och Kevin Redeby-Sutton



Skärgårdshemmanet på Länsöholmen under 1950-talet. I för-
grunden en brygga med vinschanordning för fisksump

men. 
Hur var det då, där på Länsöholmen, i mitten av 

det förra århundradet?  Det var en idyll, som liknar 
den i Astrids Lindgrens  böcker om Bullerbyn och 
kanske ännu mer, på grund av miljön, TV-serien Salt-
kråkan.

Varje sommar var det med samma spänning  jag 
såg fram mot dagen då vi klämde in oss i bilen (det 
var bara de två första somrarna vi åkte tåg) med allt 
vårt pick och pack och körde den drygt två timmar 
långa vägen till Hargshamn, för vidare befordran till 
Länsöholmen. Bakom oss lämnade vi alla moderna 
bekvämligheter som badrum och kök med elektric-
itet, rinnande vatten och avlopp. Vatten hämtades i 
pumpen 50 meter från huset, maten lagades på två 
primuskök, eller enstaka gånger på vedspisen, och 
när sommarskymningen föll tände vi fotogenlam-
porna. Bekvämlighetsinrättningen befann sig i ena 
ändan av stallet, av min bror i späda år döpt till 
”gamla lagårns badrum”. Tvätta sig fick man göra i 
en balja i köket, eller om man hade en pappa som vi, 
så kommenderades man ner till sjön, där det var lögn 
att få Palmolive-tvålen att löddra sig. Tandborstning 
ägde rum vid husknuten, där vi spottade Colgate i 
ringblommorna.

En eller ett par gånger i veckan for vi in till Hargs-
hamn för att proviantera. När det inte var semestertid 
för fäderna, var det bara kvinnor och barn på ön och 
vi trängde ihop oss i Bladins båt, som var störst. Sen 
var det att bära tunga kassar och aluminiumbehållare 
med mjölk, från affären ner till Skaten, där båten låg 
förtöjd. På ön förvarades sedan maten i kallkällare. 
Före och efter varje måltid gick någon i familjen, 
försedd med korg, nedför backen till källaren för att 
hämta, respektive ställa tillbaka, matvaror.  Jag har 
i vuxen ålder förstått att min mamma kanske inte 
alltid var lika hågad som vi barn inför tanken på två 
månader av dessa primitiva arrangemang. 

Jag minns särskilt den gången i mitten av 
1950-talet, då vi hemma i Stockholm hade flyttat in i 

en ny villa vid Mälarens strand. Då tyckte föräldrar-
na lite försiktigt, att vi kanske inte behövde tillbringa 
lika mycket tid på Länsöholmen, men se, det ville vi 
barn inte höra talas om. Vadå, på sommaren skulle 
man ju vara på landet!  Och dit räknades verkligen 
inte Bromma!

Så fortsatte de oförglömliga somrarna på ön yt-
terligare ett antal år. I detta paradis var vi fem och 
ibland sex barn i ungefär samma ålder. Bobo från 
Uppsala dök upp i Bokstugan då och då. Och vad 
gjorde vi då? Ja, vad gör barn, som har ett helt som-
marlov och en hel ö till sitt förfogande samt snälla 
och påhittiga föräldrar, som försåg oss med nödvän-
dig rekvisita. Farbror Martin (Bladin) forslade på ett 
tidigt stadium ut ett stort antal lådor och några gamla 
tomma bensinfat till ön. Dessa målades i glada färger 
och år efter år fick de vara byggmaterial till tåg, hus, 
cowboyrancher, klätterställningar, cirkusarenor m.m. 

Under årens lopp var vi cowboys, indianer, Stål-
mannen, Fantomen, Tarzan och andra väsentliga se-
riefigurer. Vi var artister och akrobater och hade en 
gång en ”varieté-uppvisning” med diverse nummer 
på programmet. På den utsatta dagen var det ösregn, 
den enda gång det regnade den varma och soliga 
sommaren -55. Föräldrar och gästande släktingar var 
troget applåderande publik i sina regnkläder.

Badminton, fotboll, ”idrottsturneringar”, krocket, 
brännboll och andra vanliga spel och lekar ägnade vi 
oss naturligtvis också åt. På kvällarna lekte vi oftast 
kurragömma, eller satt på trappan och berättade his-
torier, medan vi kliade våra myggbett. Spökhistorier 
kunde med fördel berättas på höloftet i lagården, där 
man för övrigt fortfarande kunde känna lukten av de 
kreatur som haft sin hemvist i byggnaden ett dussin 
år tidigare.

Vi flickor försvann ibland inomhus till våra pap-
persdockor och kortspel. Det regnade ju faktiskt av 
och till. Vid oväder samlades vi också ofta, hela barn-
skaran, för att leka i den rymliga hallen i stora huset. 
Många var de tillfällen, när vi genom hallens väl till-
tagna fönster, med utsikt ner mot sjön, beskådade de 
praktfulla åskväder som skärgårdssomrar bjuder på.

Och så utforskades ön. Där fanns skog, åkrar, 
ängar, berg och klippor; olika naturmiljöer, som läm-
pade sig för olika fantasier och lekar. Våra strövtåg 
var många och långa, men ön var inte större än att 
vi hörde koskällan, som hemkallande föräldrar kläm-
tade i. Hade det varit idag hade vi naturligtvis varit 
försedda med flytvästar på våra upptäcksfärder runt 
ön, men så var det inte då. Vi fick emellertid tidigt 
lära oss, att när vi skulle bada, vilket vi ofta gjorde tre 
eller fyra gånger om dagen, skulle det vara under upp- 
sikt av någon vuxen. Så där satt en stackars mamma 
(vanligen) på Abborrberget och huttrade i den sven-



Båtutflykt 1954. Från vänster: Jan och Greta Redeby, samt 
jag, Ester, Martin och Christer Bladin.  
Pappa bakom kameran som vanligt

ska sommarvärmen (!) medan vi dök och plaskade 
och prövade hur länge vi kunde simma under vatten.

Spännande var det varje sommar, när bröderna 
Lindstedt från Värlingsö kom för att bärga det hö 
som växte på de små åkertegarna. Då fick vi ”hjälpa 
till” och roligast var förstås att åka hölass. Helge och 
Nils fraktade traktorn från Värlingsö på en pråm. 
Deras syster Alma var ofta med. Helge Lindstedt 
vidtalades också de gånger alla vi familjer på ön 
gjorde en längre, gemensam båtutflykt, t.ex. till ut-
sidan av Singö.

På söndagarna, och när pappa hade semester, 
var vi ofta ute i den omgivande skärgården med vår 
egen båt och vi hade våra favoritställen: den grunda 
badviken på Granön, när vi var små, och senare den 
underbara Askholmen på andra sidan Galtfjärden, 
om vindens styrka och riktning tillät. Allra helst var 
vi på ett litet skär, som min bror och jag döpte till 
Sjörövarön, och var det ligger, är en hemlighet.

Så gick åren och vi blev tonåringar. Vistelserna 
på Länsöholmen blev lite kortare, eftersom som-
marlovsveckorna nu också skulle räcka till andra 
aktiviteter.  Bygglådorna blev kvar i sin vinterför-
varing i lagården hela sommaren och cowboy- och 
indiankläderna var för längesedan urvuxna. Nu var 

Höbärgning med Helge Lindstedt 1958. Ann och Mia Ajnefelt 
samt Christer och Jan

vi gamla nog att utforska de omgivande farvattnen 
själva, per roddbåt eller kanot och senare med föräl-
drarnas motorbåtar. Christer hade t.o.m.en segelbåt. I 
Hargshamn fanns ett fik med en jukebox – man hade 
inte så stora krav på den tiden. Ända till Krutudden 
i Östhammar tog vi oss, om det pågick något där om 
lördagskvällen.

Vid 1960-talets slut var alla vi ”Länsöholmsbarn” 
vuxna. Ajnefelts hade skaffat ett eget sommarställe 
på Tvärnö några år tidigare och i Lillstugan kom 
en annan familj. Sista gången jag var på Länsöhol-
men var sommaren 1969, då vi åkte ut för att sälja 
pappas båt. Jag var 23 år då och jag minns att jag i 
solnedgången satt på stora bryggan, den fina gamla 
stenkistan, och tänkte tillbaka på hur bra vi hade haft 
det under alla barndomssomrar.

Vad var det egentligen som gjorde det så speci-
ellt?  Jag tror det var kontinuiteten, det förutsägbara, 
det enkla och det självklara, men samtidigt det även-
tyrliga, som låg just i avsaknaden av allt som tas för 
givet i det moderna stadslivet. Och så den frihet det 
innebar att vistas på en ö utan bilar. Framförallt var 
det nog också de människor som gjorde allt detta 
möjligt: alla våra föräldrar, som skapade den trygg-
hetskänsla vi upplevde. Vi var som en enda stor 
familj.

Nu är alla föräldrarna borta. Vi barn är spridda 
över världen, bokstavligen, men vi håller kontakten, 
om än sporadiskt. Bladins sålde Länsöholmen, jag 
tror det var i början av 1980-talet, och därmed var 
det slut på en epok.

Sedan 1973 bor jag i England, men har på senare 
år vid flera tillfällen tillbringat en härlig sommar-
vecka på Tvärnö och i samband med det gjort ett par 
turer förbi Länsöholmen.  

Nu verkar det vara styckat i tomter och det finns 
flera stugor, där det förut låg sjöbodar. Nya träd och 
buskar har vuxit upp. Allt ser annorlunda ut och karak- 
tären av gammalt skärgårdshemman har försvunnit. 
Så är tidens gång och så måste det kanske vara, men 
man kan inte undgå att känna ett litet styng i hjärtat 
ändå. 

Jag hoppas dock att dagens Länsöholmare, på sitt 
sätt, har det lika fint som vi hade det, då för längese-
dan.

Alla är välkomna att skänka prylar  
till föreningens lotterier

gåvorna tas emot av  
Lotti Oscarsson, Tvärnösundet 646



Aase Gunvor  Artillerigatan 97  115 30 Stockholm  Lövnäs 990 
Ahlsén Inga-Maja  Hamnesplanaden 4 D  753 19 Uppsala  Tvärnösundet 636 
Ahlsén Torbjörn o Gerthy  Penselvägen 10  196 38 Kungsängen  Tvärnösundet 636 
Altenburger Kurt o Agneta  Östra Tvärnö 979  742 91 Östhammar  Ö Tvärnö 979 
Andersson Birgitta o Folke  Ellagårdsvägen 182  187 45 Täby  Nyborg 394 
Andersson Börje o Johan  Byggmästargatan 13 A  754 35 Uppsala  Sundskär  
Andersson Gunilla o Nils  Svartkärrsvägen 4 3 tr  133 32 Saltsjöbaden  Västerbyn 532 
Andersson Ragni  Diamantgatan 10  554 47 Jönköping  Västerbyn 532 
Andersson Monica  Stendösvägen 2  186 31 Vallentuna  Ö Tvärnö 967 
Andersson Borgklint Harald o Lena  Vitkålsgatan 54  754 49 Uppsala  Västerbyn 524 
Arnebjer Gun o Rolf  Allmogevägen 8  177 57 Järfälla  Orrsundet 410
Asplund Tommy o Susanna Guresta 132 741 91 Knivsta Västerbyn 528  
Axelsson Margareta  Centralvägen 35  183 57 Täby  Södergården 650 
Axelsson Lewis Eva o Jonathan  Tvärnö Södergården 650  742 91 Östhammar  Södergården 650 
Backman Lars o Marianne Middagsvägen 20 146 32 Tullinge Orrsundet 418
Backström Per  Sunnerstavägen 5  756 51 Uppsala  V-sö, Norrhägnaden 
Backström Rune o Signild  Gammelhusgatan 25  742 33 Östhammar  V-sö, Norrhägnaden 
Berglund Anna o Erik  Orionvägen 31  175 60 Järfälla  Höganäs Sandvik-
Boman Modin Gert o Inger  Östra Tvärnö 974  742 91 Östhammar  Östra Tvärnö 974 
Boman Lilian o Lars  Dammengläntan 17  425 39 Hissings Kärra  Lövnäs 990 - 992 
Brinkmar Ulrika  Lokstallsgatan 6  113 21 Stockholm  Östra Tvärnö 971 
Brunnström Johnsson Eva o Robert  Tvärnö Västerbyn 531  742 91 Östhammar  Västerbyn 531 
Edin Britt-Marie o Mats  Trollgatan 2  742 33 Östhammar  Sundskär 101 
Edin Lena  Slagugglan 15  742 36 Östhammar  Sundskär 101 
Eriksson Thorsten o Ingegerd  Moxboda 162  742 95 Hargshamn    
Eriksson Mikael o Marie  Norrgården 758  742 91 Östhammar  Norrgården 758 
Ferm Inger o Jan  Kungsängsgatan 57 E  753 17 Uppsala  Bromsäng 289 
Fernström Barbro o Per  Bergslagsvägen 142  168 55 Bromma  Tvärnösundet 632 
Flink Björn o Ulrika  Vanadisplan 2  113 31 Stockholm  Kvarngärdet 312 
Forsberg Birgit o Folke  Simundö 212  742 94 Östhammar  Västerbyn 502, 503 
Gille Ulla o Torben  Sydvästra Gränsgatan 21  742 32 Östhammar
Granberg Stig Älta Mossväg 42 138 37 Älta Bromsäng 247  
Gunnarsson Inga-Lena  Gitarrvägen 21  756 54 Uppsala    
Gustafsson Agneta o Arne  Born 8  755 92 Uppsala  Östra Tvärnö 966 
Haglund Kerstin o Tommy  Bergagatan 10  752 38 Uppsala  Västerbyn 512
Hellgren Per o Inger Tegelviksgatan 69 116 47 Stockholm  
Hellqvist Hutters Håkan o Margit  Blåbärsvägen 17  633 53 Eskilstuna  Västerbyn 511 
Hjortzén Ulla o Kjell  Tullgarnsgatan 21  753 17 Uppsala  Tvärnö 969 
Hultgren Jan  Geijersgatan 11 B  752 26 Uppsala  Landöra 652
Högberg Alexandra   Västerbyn 525 
Hökeberg Göran  Vindragarvägen 10  117 50 Stockholm  Västerbyn 521, 522 
Hökeberg Pettersson Ingegerd o Sture  Fältvägen 11 A  756 46 Uppsala  Västerbyn 521, 522 
Jacobsson Helgesdotter Curt o Lenah  Östra Tvärnö 978  742 91 Östhammar  Östra Tvärnö 978 
Jardhagen Solveig o Göte  Tvärnö Orrsundet 403  742 91 Östhammar  Orrsundet 403 
Jenner Gustafsson Åsa o Jan  Hörnstensvägen 4 B  756 45 Uppsala  Tvärnösundet 638
Johansson Ellinor  Gammelbygatan 22  742 34 Östhammar  Mellangården 755 
Johansson Inger  Engelbrektsgatan 11  742 31 Östhammar  Ö Tvärnö 753 
Johansson Ingrid o Gösta  Botvidsgatan 14 A  753 27 Uppsala  Kvarngärdet 305 
Johansson Katarina  Tvärnö Mellangården 755  742 91 Östhammar  Mellangården 755 
Johansson Magnus  Alunbruket, Jägmästarbostället 101      274 57 Brösarp   
Johansson Stig  Fältspatvägen 46  806 31 Gävle  Mellangården 756 
Jonsson Eva o Göran  Nicandergatan 3 E  645 30 Strängnäs  Kvarngärdet 311 
Jussil Anita o Sune  Tvärnö Karlholm 290  742 91 Östhammar  Karlholm 290, 292
Jägre Örjan o Francoise Klostergatan 21 B 751 21 Uppsala    
Karlsson Britta o Ingvar  Spårfinnargränd 27  124 64 Bandhagen  Tvärnö 973 

Medlemsförteckning
Tvärnöadress



Källström Titti o Åke  Björkbacksvägen 25  168 69 Bromma  Östra Tvärnö 977 
Landheim Kaiser Lole o Gösta  DeGeersgatan 16  115 29 Stockholm  Västerbyn 520 
Larsson Ewa o Thomas  Fyrislundsgatan 44  754 46 Uppsala  Sundskär 106  
Lindberg Ann Karl  Nordströmsväg 24  168 51 Bromma  Tvärnösundet 639 
Lindberg Hannelore  Vretalundsvägen 36  743 40 Storvreta  Västerbyn 510Lyon 
Löfström Per o Anna-Britt  Tvärnö Ekensberg 320  742 91 Östhammar  Ekensberg 320 
Magnusson Sven o Mona  Prästgatan 5  742 31 Östhammar  Torsholmen 
Malmborg von Kerstin  Flintlåsvägen 2 4 tr  192 59 Sollentuna  Västerbyn 519 
Malmborg von Lotta  Sånglärkevägen 2  186 47 Vallentuna  Västerbyn 519 
Mattsson Andersson Lars o Harriet  Tvärnö Nyrudan 404  742 91 Östhammar  Nyrudan 404  
Medin Johansson Eva o Anders  Mellangården 755  742 91 Östhammar  Mellangården 755 
Mehlstrand Ulla o Urban  Valthornsvägen 20  756 50 Uppsala  Sundskär 103 
Morell Lena o Tor  Sporrbacksvägen 18  748 32 Österbybruk  Lövnäs 990  
Nilsson Gunnar Väsby  Storgård 8  186 91 Vallentuna  V-ö Sundmanshagen 
Nobel Agnes  Sockerbruksgränd 18  118 42 Stockholm  Västerbyn 513 
Nobel Jakob  Bollnäsbacken 30  162 62 Vällingby  Västerbyn 513 
Nyström Ingegerd o Per  Ringgatan 2 E  752 17 Uppsala  Orrsundet 402 
Olsson Birgitta o Hans  Danderydsvägen 69 A  182 62 Djursholm  Tvärnösundet 637 
Oscarsson Görel  Luthagsesplanaden 23 A  752 25 Uppsala  Tvärnösundet 654
Oscarsson Ulla Mariedalsvägen 9 832 51 Frösön    
Oscarsson Löwgren Peter o Helene  Gustaf Kjellbergs väg 28  756 43 Uppsala  Tvärnösundet 654 
Parc Annika  Bellmansgatan 54  754 26 Uppsala     
Pettersson Anne o Hans  Jungfrudansen 38  171 56 Solna  Värlingsö 1421 
Pettersson Eriksson A-M o Anders  Tvärnö Västerbyn 514  742 91 Östhammar  Västerbyn 514 
Pettersson Danielsson Alf o Susanne  Ripgatan 5  742 36 Östhammar  Västerbyn 517 
Pettersson Gunnel o Leif  Kvarnviksvägen 16  572 92 Oskarshamn  Ö Tvärnö 1474 
Ragnarsson Kent o Annette  Foghammarsvägen 23  747 30 Alunda  Tvärnösundet 635 
Redeby Sutton Inger  Treesdale Close TQ33QB Paignton Devon England    
Ruhne Philgren Berit o Björn  Snesslinge Peterslund 175  742 93 Östhammar    
Rydh Gertrud o Jan  Nackagatan 27  116 47 Stockholm  Orrsundet 406 
Rönnqvist Ulla  Nockeby backe 8C  168 40 Bromma  Södergården 650 
Sahlström Leena o Fritjof  Degerövägen 63 F 00870 Helsingfors Finland  Västerbyn 530 
Sandblom Ann-Katrin o Nils  Tomtavägen 13 D  762 31 Rimbo  Tvärnö 641 
Sigurdson Rosenborg Margareta o Lars  Orionvägen 57  175 60 Järfälla  Sandvik 103 
Sjöberg Ann o Per  Fridhemsgatan 20  112 40 Stockholm  Östra Tvärnö 977 
Sjöberg Linda o Jennifer  Björkbacksvägen 19  168 69 Bromma  Östra Tvärnö 977 
Skogqvist Ingrid  Södra Centralgatan 13 B  80250 Gävle    
Stenlund Sofie o Fredrik  Höganäsvägen 29  196 34 Kungsängen  Tvärnösundet 636 
Staudinger Carina o Lars  Bågspännarvägen 14  175 68 Järfälla  Orrsundet 416 
Ström Greta  Marka 263  742 92 Östhammar    
Ström Kerstin  Egilsgatan 4 A  753 34 Uppsala    
Ström Ulla  Vasagatan 7  742 32 Östhammar    
Sundin Kerstin o Hans  Tuskötäppan 112  742 91 Östhammar  Tuskötäppan 112 
Svanberg Lillemor Dick  Tuskö 127  742 91 Östhammar  Tuskö 127 
Swedenborg Kirsten o Erik  Nornornasväg 7  131 46 Nacka  Värlingsöby 
Svederoth Monica  Lindvallsplan 8 6 tr  117 36 Stockholm  Hästhagen 407 
Svederoth Sonja  Nelsonstigen 4  134 36 Gustavsberg  Hästhagen 407 
Söderberg Jeanette o Herbert  Tvärnö Orrsundet 405  742 91 Östhammar  Orrsundet 405 
Telbrant Eva  Vallstanäsvägen 86  195 71 Rosersberg  Gruvskäret 
Tibell Eva o Magnus  Tvärnö Orrsundet 401  742 91 Östhammar  Orrsundet401 
Tissier Birgitta o Bertil  Dannemoravägen 9  748 30 Österbybruk  Bromsäng 284 
Walberg Barbro  Klippvägen 12  187 50 Täby  Bromsäng 288 
Wallgren Oscarsson Lars o Lotti  Tvärnösundet 646  742 91 Östhammar  Tvärnösundet 646 
Wengler Svensson Ove o Sylvia  Brunnsgatan 76 v5  802 51 Gävle  Roslagsro 286 
Wikman Gunnel o Bo  Kungsängsgatan 57 F  753 17 Uppsala  Västerbyn 523 
Wätte Barbro o Staffan  Jungfrugatan 30 4 tr  114 44 Stockholm  Sjöhaga 291 
Åström Anita  Guldskärsgatan 5 A 7 42 31 Östhammar  Solsidan 645

Märk gärna upp postlådorna med rätt belägenhetsadress, tack  - så föreningen delar ut årsskriften rätt



Dagbesök på Rävsten

Vecka 26 - 32 är kiosken öppen  
14.00 - 17.00 månd - lörd

I kiosken har vi glass, godis och dricka

Boka bastu & badtunna

Hyr båt med motor  
och/eller fiskeutrustning

Gå vår naturstig “Rävspåret”

Boka båttransport ut till ön  
på 0173 360 18 eller  

mail: info@ravsten.se

Styrelsen fram till årsmötet 11 maj 2013

Ordf Sune Jussil 0173 710 48
Tvärnö Karlholm 290 070 568 57 36 
742 91 Östhammar

Kassör Torbjörn Ahlsén 08 581 728 08
Tvärnösundet 070 245 27 42
742 91 Östhammar
torbjorn.ahlsen@telia.com

Sekr Margareta Axelsson 0173 710 31
Tvärnö Södergården 650 08 768 82 65
742 91 Östhammar

Övriga i styrelsen:                   Övriga funktioner: 
Ledam Lena Edin Rev Gösta Kaiser 
 Harald Andersson  Åke Källström

Suppl Katarina Johansson Rev Gunnar Nilsson
 Lotti Oscarsson suppl Herbert Söderberg 
  
Adjungerad   Staffan Wätte  

Medlemsavgifter
för familj 100 kr  

enskild (över 18 år) 60 kr  
---------------------------------------

Inbet på Pg 462 39 77 - 8

Glöm inte betala årsavgiften !
Betalar du över internet - kom ihåg

att lämna fullständigt namn
och hela adressen + din e-postadress

Idag annonseras kommande aktiviteter
via de annonstavlor som finns uppsatta på

Tvärnö. Som en service till våra medlemmar
vill vi gärna även kunna skicka ut infor-
mation via e-post. I första hand gäller det

påminnelse om kommande aktiviteter, men
det kan även gälla ändrade tider och enkäter
där vi t ex vill ha synpunkter i någon fråga.

Har Du ingen dator, eller har du lämnat
den hemma när Du åker till fritidshuset, är

det anslagstavlorna eller mun-mot-mun-
metoden som gäller som vanligt

Din e-postadress (tillsammans med namn
och telefonnummer) skickar du till:

torbjorn.ahlsen@telia.com

År 2013 årsskrift lösnummerkostnad -- 30 kr --

Ta en fin promenad på de uppskyltade  
stigarna Bergavägen och Myravägen  

mellan skolan och Norrgården.

Eller gå en promenad genom Naturreservatet  
till Lill- Näsudden där det finns  

en ordnad grillplats.

Eller följ promenadslingan från  
Mellangården genom historien  

till gravrösen och skeppssättning.


