
	  
En	  beskrivning	  av	  Bångegård	  och	  Västergård	  på	  ön	  
Björkö	  i	  Öckerö	  kommun,	  Göteborgs	  norra	  skärgård	  

	  
Ett	  projekt	  i	  samverkan	  med	  Västra	  Götalandsregionen 

	  

Hembygden	  i	  landskapet	  
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Björkö	  Hembygdsförening	  bildades	  	  	  	  	  	  	  
23	  november	  1988	  och	  har	  sin	  
hembygdsgård	  i	  ett	  gammalt	  skolhus,	  
Lillskolan,	  som	  byggdes	  i	  slutet	  av	  
1800-‐talet.	  	  Skolan,	  som	  var	  i	  dåligt	  
skick,	  skänktes	  tillsammans	  med	  ett	  
renoveringsbidrag	  på	  15	  000	  kr	  till	  
föreningen	  av	  Öckerö	  kommun	  som	  
äger	  marken	  den	  står	  på.	  
Medlemsantalet	  i	  föreningen	  är	  ca	  110	  
familjer	  och	  60	  enskilda.	  Arbetet	  leds	  
av	  en	  styrelse	  med	  11	  ledamöter.	  	  
	  
Vi	  kom	  med	  i	  projektet	  Hembygden	  i	  
landskapet	  när	  coronapandemin	  redan	  
hade	  slagit	  till	  under	  våren	  2020.	  Det	  
innebar	  att	  vi	  fick	  arbeta	  digitalt	  från	  
början	  med	  att	  samla	  in	  fakta	  och	  
delge	  varandra	  det	  genom	  ett	  
gemensamt	  dokument.	  Olika	  deltagare	  
bidrog	  med	  sin	  specifika	  kunskap	  eller	  
med	  det	  man	  funnit	  när	  man	  letat	  i	  
böcker,	  dokument	  eller	  på	  “nätet”.	  
När	  restriktionerna	  utifrån	  pandemin	  
släppte	  under	  våren	  2022	  kunde	  arbetet	  påbörjas	  med	  att	  gemensamt	  sortera	  i	  
det	  material	  som	  plockats	  fram.	  
	   
Björkö	  bestod	  i	  mitten	  av	  1800-‐talet	  av	  fiskarbönder	  som	  hade	  små	  gårdar	  där	  
de	  odlade	  och	  höll	  några	  djur.	  Marken	  i	  dalgångarna	  utnyttjades	  till	  största	  
delen	  som	  åkermark	  och	  hus	  byggdes	  på	  mer	  bergiga	  områden.	  Som	  
komplement	  till	  att	  driva	  jordbruk	  livnärde	  de	  sig	  också	  genom	  fiske.	  
Gemensamt	  ägde	  de	  hamnen	  Skarvik	  där	  mark	  utarrenderades	  till	  husbygge	  för	  
familjer	  som	  framförallt	  levde	  på	  fisket.	  Utvecklingen	  som	  skett	  är	  att	  
fiskarbönderna	  har	  försvunnit	  och	  hus	  och	  serviceinrättningar	  har	  byggts	  på	  
stor	  del	  av	  åkermarken.	  Däremot	  har	  fiskarböndernas	  utmarker	  i	  stor	  
utsträckning	  inte	  bebyggts	  utan	  finns	  idag	  som	  fina	  strövområden,	  väl	  värda	  att	  
bevara.	  	  
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Geografisk	  avgränsning	  	  
	  
Vi	  har	  valt	  att	  arbeta	  med	  områdena	  
Bångegård	  och	  Västergård.	  I	  dessa	  två	  	  
områden	  finns	  både	  jordbruksmark,	  
utmarker	  och	  hamn.	  Eftersom	  många	  på	  
Björkö	  var	  fiskarbönder	  representerar	  dessa	  
båda,	  intill	  varandra	  liggande	  områden,	  på	  
ett	  bra	  sätt	  Björkö,	  dess	  historia,	  dess	  
befolkning	  och	  dess	  utveckling.	  	  
 
  
  

  
Kronologisk	  avgränsning	  	  
	  
Vi	  har	  koncentrerat	  oss	  på	  tiden	  från	  mitten	  av	  1800-‐talet,	  då	  laga	  skifte	  
genomfördes,	  fram	  till	  idag	  men	  gör	  också	  lite	  avstickare	  längre	  bakåt	  i	  
historien.	  	  
 
Metod	  	  
	  
Vi	  har	  till	  stor	  del	  använt	  oss	  av	  nedtecknat	  material,	  då	  mycket	  redan	  har	  
skrivits	  om	  Björkö.	  Nathan	  Odenvik,	  som	  föddes	  på	  Björkö	  i	  slutet	  av	  1800-‐
talet,	  har	  gett	  ut	  två	  böcker	  om	  Öckerö	  kommuns	  historia.	  Studiecirklar	  på	  
1980-‐talet	  gav	  upphov	  till	  en	  bok	  om	  öns	  fiskebåtar,	  gårdar,	  växt-‐	  och	  fågelliv.	  
En	  annan	  studiecirkel	  resulterade	  i	  ett	  häfte	  om	  kvinnors	  uppväxt,	  arbete	  och	  
liv	  på	  ön.	  Under	  åren	  har	  hembygdsföreningens	  medlemmar	  varit	  flitiga	  med	  
att	  färdigställa	  ett	  antal	  olika	  utställningar	  som	  vi	  kunnat	  hämta	  fakta	  ifrån,	  
liksom	  från	  det	  arbete	  som	  gjorts	  med	  att	  kartlägga	  alla	  hus	  fram	  till	  början	  av	  
1900-‐talet.	  	  
 

Det	  historiska	  landskapet	  	  
	  
Namnet	  Björkö	  kan	  ha	  två	  betydelser.	  Dels	  ö	  med	  björkbestånd	  eller	  att	  det	  har	  
varit	  en	  handelsplats,	  Birka.	  Båda	  förklaringarna	  kan	  stämma.	  Namnet	  Öckerö	  
kommer	  av	  ö	  med	  ekar	  så	  då	  skulle	  på	  samma	  sätt	  Björkö	  vara	  ö	  med	  björkar.	  
Men	  Björkö	  var	  också	  med	  sitt	  strategiska	  läge	  tidigt	  en	  viktig	  handelsplats	  så	  
det	  skulle	  tala	  för	  samma	  ursprung	  av	  namnet	  som	  ön	  Björkö	  i	  Mälaren	  som	  
fått	  sitt	  namn	  av	  Birka,	  handelsplats.	  
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Hamnens	  namn	  Skarvik	  kommer	  antagligen	  ifrån	  “skarn”	  som	  betyder	  
avskräde.	  En	  vik	  där	  det	  flöt	  iland	  skräp	  av	  olika	  slag.	  Det	  kan	  också	  komma	  från	  
verbet	  “skara”	  som	  betyder	  samla	  sig,	  gå	  tillsammans.	  En	  vik,	  där	  de	  som	  
sysslade	  med	  fiske	  gick	  tillsamman	  och	  bosatte	  sig,	  “skarade	  sig”.	  	  
 
Det	  finns	  femton	  registrerade	  fornlämningar	  i	  
området.	  Bland	  annat	  tomtningar,	  rösen,	  
kreaturshägnad,	  fyndplatser	  för	  flinta	  och	  sju	  
stenåldersboplatser.	  	  

	  
	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Öster	  om	  Trollvik,	  finns	  en	  tomtning.	  Sture	  
Olofsson	  beskriver	  en	  tomtning	  så	  här	  i	  sin	  
skrift	  “FRÅN	  DÅTID	  TILL	  NUTID	  -‐	  glimtar	  ur	  
Öckerööarnas	  historia”.	   

	   
“Tomtningarna	  brukar	  ses	  som	  rester	  efter	  enkla	  bostäder	  och	  ofta	  anses	  de	  
härstamma	  från	  medeltiden.	  Fisket	  och	  jakten	  var	  säsongsbundna	  och	  fiskarna	  
och	  fångstmännen	  hade	  inga	  möjligheter	  att	  bygga	  sig	  permanenta	  bostäder	  
ute	  i	  havsbandet.	  I	  stället	  tror	  man,	  att	  de	  övernattade	  i	  tomtningarna.	  Man	  
gjorde	  sig	  antagligen	  en	  ställning	  av	  åror	  eller	  störar,	  som	  täcktes	  med	  segel	  
eller	  ris	  och	  på	  detta	  sätt	  fick	  man	  ett	  tältliknande	  skydd	  mot	  regn	  och	  kyla.	  
Placeringen	  av	  stenkretsarna	  på	  öarna	  och	  holmarna	  visar,	  att	  de	  som	  använde	  
dem	  ägnade	  sig	  åt	  fiske	  och	  jakt	  i	  havet	  i	  väster.”	   
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Historisk	  markanvändning	  	  
	  
Det	  finns	  inägor	  och	  utägor.	  Inägorna	  var	  de	  närmast	  gårdarna	  och	  där	  fanns	  
åkrar	  och	  ängar.	  Där	  odlade	  man	  olika	  grödor	  och	  där	  fanns	  hö	  att	  slå	  till	  
kreaturen.	  Inägorna	  hägnade	  man	  in.	  Utmarkerna	  var	  marken	  utanför	  detta.	  
Där	  gick	  djuren	  på	  bete.	  Mycket	  tidigt	  var	  denna	  gemensam	  men	  i	  slutet	  av	  
1700-‐talet	  delades	  denna	  upp	  på	  de	  olika	  gårdarna.	  I	  utmarken	  fanns	  även	  små	  
jordbitar	  där	  man	  kunde	  odla,	  dessa	  kallades	  för	  lyckor	  eller	  intag.	  Dessa	  
hägnades	  in	  av	  gärdesgårdar	  så	  att	  kreaturen	  inte	  skulle	  trampa	  ner	  eller	  äta	  
upp	  det	  som	  odlades	  där.	  Vissa	  kunde	  vara	  bördiga	  men	  oftast	  bestod	  de	  av	  
sandjord	  som	  var	  mager.	  Sandjorden	  gjorde	  att	  de	  passade	  utmärkt	  till	  att	  odla	  
potatis	  på.	  	  Det	  finns	  berättelser	  om	  att	  när	  man	  tog	  upp	  potatis	  så	  hade	  man	  
med	  sig	  sill	  och	  kokade	  nyupptagen	  potatis	  över	  öppen	  eld	  och	  åt	  sin	  middag	  
där.	  	  	  
	  	  	  
När	  utmarkerna	  delades	  upp	  uppstod	  behovet	  
av	  att	  hägna	  in	  markerna	  mer	  permanent.	  
Detta	  gjordes	  genom	  att	  man	  la	  
stengärdesgårdar	  runt	  sin	  mark.	  Det	  berättas	  
att	  det	  var	  ”jösserna”,	  kallades	  så	  då	  de	  var	  
från	  Västergötland,	  som	  på	  vintern,	  när	  det	  var	  
lite	  att	  göra	  i	  lantbruket,	  kom	  ut	  till	  öarna	  och	  
la	  ut	  dessa	  gärdesgårdar.	  	  	  
	  	  	  
En	  intressant	  sak	  är	  att	  de	  översta	  stenarna	  
skulle	  ligga	  lite	  ostadigt.	  Detta	  för	  att	  när	  
kreaturen	  nuddade	  dessa	  skulle	  de	  bli	  rädda	  	  
och	  inte	  gå	  närmare.	  	  	  
	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Man	  kan	  idag	  se	  spår	  av	  kreatur,	  hur	  de	  har	  
gått	  ute	  i	  utmarkerna.	  De	  flerstammiga	  
träden	  är	  tecken	  på	  hur	  de	  blivit	  avbitna	  av	  
betande	  kreatur	  för	  omkring	  50	  år	  sedan.	  	  
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Vissa	  markområden	  ägdes	  gemensamt	  av	  markägarna	  i	  skifteslag.	  

Skifteslag	  är	  en	  lantmäteriterm	  som	  avser	  det	  område	  inom	  vilket	  ett	  jordskifte	  
förrättas.	  Termen	  används	  i	  skifteslagstiftningen	  från	  1700-‐talets	  mitt	  
när	  storskiftet	  infördes	  och	  efter	  hand	  vid	  enskifte	  och	  laga	  skifte.	  

I	  samband	  med	  Laga	  skifte	  på	  Björkö	  i	  mitten	  av	  1850-‐talet,	  då	  inägor	  och	  
utägors	  gränser	  fastställdes,	  undantogs	  vissa	  delar	  så	  som	  gemensamma.	  Det	  
var	  framför	  allt	  vägar,	  sandtag	  och	  diken	  men	  också	  holmar	  och	  
strandområden,	  bl.a.	  Skarvik.	  För	  hantering	  av	  dessa	  bildades	  en	  
sammanslutning,	  Väster-‐	  och	  Bångegårds	  skifteslag.	  	  
Skifteslaget	  bestod	  av	  16	  fastigheter	  i	  Västergård	  som	  omfattades	  av	  1	  mantal	  
och	  8	  fastigheter	  i	  Bångegård	  som	  omfattades	  av	  ½	  mantal.	  
(Mantal	  var	  en	  taxeringsenhet	  som	  utgjorde	  grund	  för	  beskattning.	  Mantalet	  
beräknades	  som	  regel	  i	  åker-‐	  och	  ängsmark.)	  
	  
Ett	  sådant	  område	  som	  skifteslaget	  ägde	  var	  marken	  där	  skolorna	  byggdes	  och	  
där	  hembygdsgården	  ligger	  idag.	  Den	  marken	  var	  tänkt	  som	  sandtäkt	  för	  
gårdarna,	  men	  blev	  skolgård.	  Skifteslaget	  avskaffades	  på	  1990-‐talet	  och	  
marken	  såldes	  till	  kommunen.	  
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Frågan	  om	  att	  uppföra	  en	  kvarn	  på	  Björkö	  väcktes	  1780	  av	  Fredrik	  Hummer,	  en	  
driftig	  göteborgare	  som	  ägde	  ett	  av	  de	  största	  salterierna	  på	  Björkö.	  Han	  
begärde	  Häradsrättens	  tillåtelse	  att	  få	  anlägga	  en	  vädermjölskvarn	  på	  
Björkholmen	  i	  Bovik.	  Han	  menade	  att	  en	  sådan	  var	  alldeles	  nödvändig	  ute	  på	  
öarna	  då	  det	  inte	  fanns	  en	  enda	  kvarn	  i	  socknen.	  De	  närmsta	  fanns	  i	  Mölndal	  
och	  Surte.	  Häradshövdingen	  och	  nämnden	  skulle	  undersöka	  på	  plats	  för	  att	  
skåda	  “lägenheten”	  som	  det	  då	  hette.	  Efter	  besöket	  hände	  absolut	  ingenting.	  
	  	   
17	  år	  senare	  gjordes	  ett	  nytt	  försök	  av	  den	  kunnige	  och	  begåvade	  bokhållaren	  
och	  salteriidkaren	  Sven	  Svensson	  på	  Skarviksholme.	  1797	  lade	  han	  fram	  
kvarnfrågan	  inför	  sockenämbetsmännen	  och	  fick	  församlingens	  bifall.	  
	  	   
Sven	  Svensson	  vände	  sig	  därefter	  till	  Häradsrätten	  och	  bifogade	  stämmans	  
protokoll	  och	  skildrade	  vältaligt	  det	  oundgängliga	  behovet	  av	  en	  
vädermjölskvarn	  i	  Öckerö	  socken.	  År	  1799	  anlände	  domare	  och	  nämndemän	  
för	  att	  skåda	  platsen	  och	  se	  bergshöjden	  där	  kvarnen	  skulle	  stå	  på	  
Skarviksholme.	  Rätten	  fann	  platsen	  särdeles	  passande	  för	  en	  slik	  inrättning.	  På	  
detta	  sätt	  fick	  Björkö	  sin	  första	  vädermjölskvarn.	  Kvarnen	  fick	  namnet	  
Magdalena	  och	  var	  i	  drift	  1800-‐1830.	  Den	  låg	  på	  en	  utmärkt	  plats	  att	  komma	  till	  
utifrån	  havet	  för	  att	  mala	  sin	  säd.	  
	  	   
Nästa	  kvarn,	  kvarnen	  på	  Kvarnberget,	  låg	  i	  
sydöstra	  delen	  av	  hamnen.	  Ägare	  och	  
mjölnare	  var	  Bengt	  Borg,	  även	  kallad	  
“Börjen”,	  bördig	  från	  Solberga	  på	  Inland.	  
Förmodligen	  var	  kvarnen	  igång	  från	  omkring	  
1885	  fram	  till	  1911.	  Kvarnen	  såldes	  1913	  för	  
325	  kr	  till	  Solberga.	  Den	  reparerades	  där	  och	  
var	  i	  drift	  till	  1926	  innan	  den	  revs	  på	  30	  
talet.	  Försäljningen	  var	  till	  förtret	  för	  Björkös	  
bönder,	  som	  nu	  fick	  fara	  med	  båt	  till	  Hönö	  
Heden	  eller	  Kornhall	  för	  att	  mala	  sin	  säd.	  
Denna	  kvarn	  kunde	  blivit	  ett	  trevligt	  
byggnadsminne,	  på	  Björkö. 
Det	  krävdes	  tillstånd	  att	  få	  mala	  säd.	  
Avgiften	  för	  att	  mala	  säd	  kallades	  tullavgift.	  	  
	  
Mjölnaren	  Bengt	  Borg	  stående	  till	  höger	  och	  hans	  son	  
Elam	  sittande	  till	  vänster. 
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Mattvätt	  gjorde	  man	  i	  havet	  
från	  klipphällar.	  En	  klippa	  
man	  tvättade	  vid	  är	  
Strömskär.	  Den	  ligger	  på	  
västsidan,	  och	  består	  av	  släta	  
berghällar	  där	  det	  var	  lätt	  att	  
skura	  mattor.	  Detta	  gjordes	  
alltid	  på	  vårkanten.	  Mattorna	  
kördes	  ner	  med	  skyvekärra	  
(skottkärra)	  och	  lades	  i	  blöt	  
tidigt	  på	  morgonen.	  Något	  
senare	  efter	  morgonkaffet	  
gick	  man	  ner	  och	  drog	  upp	  mattorna	  på	  berget	  och	  låg	  på	  knä	  och	  skurade	  med	  
skurborste	  och	  grönsåpa	  matta	  efter	  matta.	  Därefter	  i	  med	  dem	  igen	  för	  
sköljning,	  upp	  på	  berget	  igen	  så	  att	  de	  fick	  rinna	  av	  och	  torka	  lite	  innan	  de	  togs	  
hem.	  Var	  det	  fint	  väder	  kunde	  de	  få	  ligga	  kvar	  till	  dagen	  efter.	  	  
	  
Övrig	  tvätt	  blev	  det	  gott	  om,	  men	  på	  vintern	  blev	  det	  bara	  det	  nödvändigaste	  	  
som	  tvättades.	  Allt	  vatten	  bars	  från	  en	  brunn,	  för	  det	  fanns	  inget	  vatten	  inne.	  
Vittvätten	  sparades	  till	  våren	  och	  sommaren	  och	  tvättades	  i	  stora	  dammar,	  
såsom	  Soten,	  Svarten	  och	  Näckrosdammarna	  som	  låg	  en	  bit	  upp	  i	  bergen.	  På	  
kvällen	  gick	  man	  upp	  med	  tvätten	  för	  att	  blötlägga	  den	  i	  stora	  baljor.	  Det	  fanns	  
blötläggningsmedel	  såsom	  	  Henko,	  Orna	  och	  Per.	  Tvätten	  skulle	  ligga	  i	  det	  
vattnet	  över	  natten	  för	  att	  smutsen	  skulle	  lösas	  upp.	  Dagen	  efter	  på	  morgonen	  
skulle	  det	  tvättas.	  Man	  eldade	  under	  en	  stor	  gryta	  som	  vittvätten	  skulle	  läggas	  i	  
för	  att	  kokas.	  Ofta	  hade	  man	  kaffe,	  saft	  och	  smörgåsar	  med	  sig,	  som	  dracks	  i	  
gröngräset	  emellan	  kokningen	  och	  tvättningen.	  Kläderna	  fick	  tvättas	  för	  hand	  
på	  en	  tvättbräda	  och	  det	  var	  ett	  verkligt	  slitgöra.	  	  Tvätten	  fick	  läggas	  på	  tork	  på	  
buskar	  och	  gräsplättar.	  	  
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Jakt och inhämtning av mat	  
	  
I	  mitten	  av	  1950	  talet	  jagades	  räv,	  hare,	  
utter	  och	  mink	  på	  Björkö.	  Räven	  hade	  en	  
attraktiv	  päls	  som	  kunde	  beredas	  till	  
mössor,	  hattar	  eller	  kragar.	  Idag	  är	  det	  inte	  
många	  som	  vill	  bära	  djurpälsar.	  Likaså	  sköt	  
man	  utter	  och	  det	  var	  vanligt	  att	  ha	  hela	  
djuret	  med	  både	  huvud	  och	  tassar	  runt	  sin	  
krage.	  
	  	   
Haren	  var	  ett	  djur	  som	  sköts	  och	  var	  en	  god	  rätt	  på	  matbordet.	  Det	  fanns	  
många	  harar	  på	  Björkö	  vid	  denna	  tid,	  vissa	  öar	  saknade	  harar	  och	  då	  
planterades	  de	  ut	  på	  våra	  grannöar.	  	  	  

 
Ejder	  sköts	  mycket	  runt	  våra	  
kuster	  och	  då	  från	  båtar.	  
Vettar	  lades	  ut	  på	  havet	  
som	  lockade	  till	  
sig	  sjöfåglarna	  som	  då	  var	  
lätta	  att	  skjuta.	  Ejderköttet	  
var	  mörkt	  och	  gott.	  Ejdern	  
bryntes	  i	  stekpanna	  och	  
efterstektes	  i	  gryta	  några	  
timmar	  och	  såsen	  blev	  
suveränt	  god.	  
	  	   

En	  delikatess	  på	  matbordet	  var	  gräsand.	  Gräsänder	  sköts	  då	  de	  flög	  till	  eller	  
ifrån	  sina	  födosöksområden	  vid	  stora	  dammar.	  	  
	   
Förr	  i	  tiden	  gjordes	  saft	  av	  slånbär.	  De	  plockades	  efter	  första	  frostnatten	  och	  
därefter	  kokades	  saften.	  Även	  fläderblommor	  plockades	  till	  saft	  på	  sommaren.	  
De	  torkades	  också	  och	  användes	  till	  te.	  Fläderbär	  plockades	  på	  hösten	  och	  
gjordes	  till	  saft	  och	  gelé.	  Fläderbären	  var	  giftiga	  och	  måste	  kokas	  rejält	  innan	  
anrättningen.	  	   
	  
Även	  rönnbär	  kokades	  till	  gelé.	  Av	  björnbär	  och	  hallon	  kokades	  sylt.	  	  Nypon	  
plockades	  på	  höstkanten	  och	  torkades	  på	  tidningspapper	  eller	  lades	  i	  
bomullspåse	  och	  torkades	  över	  ett	  element	  eller	  en	  kamin.	  De	  torkade	  
nyponen	  kokades	  till	  soppa	  som	  dracks	  hela	  året. De	  tidiga	  skotten	  av	  
brännässlor	  plockades	  på	  våren	  och	  kokades	  till	  soppa.	   
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Historisk	  bebyggelse	  	  
 
1897	  gjordes	  en	  utredning	  för	  Sveriges	  Riksdag	  angående	  bostadsförhållanden	  
för	  fiskarbefolkningen	  i	  Göteborgs	  och	  Bohus	  län.	  Den	  gjordes	  genom	  besök	  på	  
de	  olika	  platserna	  och	  möten	  där	  med	  en	  del	  av	  dess	  befolkning.	  	  
	  
Om	  hemmanen	  på	  Björkö	  Bångegård	  och	  Vestergård	  redogjordes	  följande.	  
”Folkmängden	  är	  327	  fördelade	  på	  64	  boningshus.	  25	  av	  boningshusen	  är	  
uppförda	  på	  egen	  hemmansdel.	  Dessa	  jordägare	  är	  även	  fiskare.	  De	  övriga	  39	  
boningshusen	  är	  uppförda	  på	  tomt	  som	  nyttjas	  utan	  juridiskt	  bindande	  avtal.	  20	  
av	  dem	  är	  uppförda	  på	  allmänningen	  Skarvik.	  Friköp	  av	  tomterna	  medges	  inte.	  
Endast	  Badhusaktiebolaget	  har	  fått	  friköpa	  sin	  tomt.	  I	  hamnen	  finns	  också	  12	  
sjöbodar.	  De	  övriga	  19	  boningshusen	  är	  uppförda	  på	  enskilda	  hemmansägares	  
jord.”	  
	  
	  I	  början	  av	  1900-‐talet	  kunde	  husägare	  i	  Skarvik	  börja	  köpa	  loss	  sina	  tomter.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Husen	  byggdes	  av	  timmer	  som	  skeppades	  
till	  hamnen	  i	  Skarvik.	  Därifrån	  fick	  det	  
transporteras	  med	  häst	  och	  vagn	  till	  
byggplatsen.	  När	  ett	  gammalt	  hus	  revs	  togs	  
timret	  tillvara	  och	  återanvändes	  i	  det	  nya	  
huset	  man	  byggde.	  
	  
(Timmer	  från	  1800-‐talshus	  som	  återanvänts	  
i	  hus	  byggt	  1914)	  
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Historisk	  infrastruktur	  	  
	  
På	  1870-‐talet	  startade	  Ångslupsaktiebolaget	  
ångbåtstrafik	  på	  turlista,	  under	  sommaren,	  
mellan	  Göteborg	  och	  Norra	  skärgården.	  Detta	  
var	  främst	  för	  att	  tillgodose	  badgästernas	  behov.	  
Vintertid	  var	  det	  problematiskt.	  Öborna	  var	  
missnöjda.	  När	  trafiken	  till	  slut	  utökades	  något	  
var	  det	  med	  en	  osäker	  turlista	  och	  inte	  alltid	  
med	  sjödugliga	  båtar.	  	  
	  
Några	  driftiga	  öbor	  tröttnade	  och	  startade	  1889	  
Norra	  Skärgårds	  Ångbåts	  AB.	  Detta	  bolag	  skulle	  
då	  trafikera	  öarna	  med	  två	  turer	  alla	  dagar.	  
Ångslupsbolaget	  sänkte	  sina	  priser	  rejält	  och	  
konkurrensen	  mynnade	  tillslut	  ut	  i	  rena	  kalabaliken	  bland	  öborna.	  Det	  var	  
också	  stora	  meningsskiljaktigheter	  om	  vilka	  bryggor	  som	  fick	  användas.	  På	  
midsommarafton	  1889	  samlades	  en	  stor	  skara	  björköbor	  för	  att	  hindra	  
Göteborgsbolagets	  båt	  att	  lägga	  till.	  Stor	  kalabalik	  utbröt	  men	  passagerarna	  
lyckades	  ta	  sig	  iland,	  dagen	  efter	  kom	  ångbåten	  tillbaka	  men	  lyckades	  inte	  lägga	  
till	  och	  passagerarna	  fick	  ta	  sig	  ut	  med	  småbåtar	  för	  att	  komma	  ombord	  på	  
ångbåten.	  Detta	  uppmärksammades	  vida	  omkring	  och	  Handelstidningen	  
uppmanade	  badgästerna	  att	  “undvika	  Björkö	  tills	  vidare”.	  Norra	  skärgårdens	  
Ångbåtsbolag	  AB	  gick	  i	  konkurs	  1895,	  då	  det	  inte	  gick	  att	  stå	  emot	  
ångslupsbolaget	  som	  hade	  större	  resurser.	  	  
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Post	  
	  	   
Öckerö	  socken	  fick	  sin	  första	  poststation	  på	  
Kalvsund	  1875.	  Det	  var	  en	  stor	  fråga	  i	  
socknen	  om	  vilken	  ö	  som	  var	  lämpligast.	  Efter	  
årtionden	  av	  utdragna	  diskussioner	  och	  
mycket	  korrespondens	  mellan	  bl.a.	  
Postdirektören	  i	  Göteborg	  och	  
Generalpoststyrelsen	  fick	  Björkö	  till	  slut	  sin	  
postanstalt	  1913.	  Den	  fick	  namnet	  Bohus-‐
Björkö.	  Poststationen	  placerades	  på	  
Skarviksvägen	  32,	  i	  en	  bod	  som	  även	  
användes	  som	  affär.	  Postexpeditionen	  har	  	  
varit	  stationerad	  på	  flera	  olika	  ställen	  under	  årens	  lopp.	  
	  	   
	  
Telefon	  
	  	   
Det	  tog	  17	  år	  av	  förhandlingar	  och	  framställningar	  i	  det	  oändliga	  innan	  Öckerö	  
socken	  fick	  sin	  första	  telefonstation	  och	  det	  var	  Kalvsund	  som	  drog	  det	  längsta	  
strået,	  1895.	  Året	  efter,	  1896,	  bildades	  en	  telefonförening	  på	  Björkö,	  
bestående	  av	  17	  personer	  som	  förband	  sig	  att	  betala	  130	  kronor	  vardera	  till	  
telegrafverket.	  Telefonstationen	  placerades	  på	  Skarviksvägen	  32.	  	  
En	  växelstation	  för	  att	  kunna	  telefonera	  i	  hemmet	  infördes	  1913.	  Förste	  
abonnent	  var	  Alban	  Olausson	  som	  hade	  speceriaffär	  i	  hamnen.	  Fram	  till	  29	  
november	  1952	  kopplades	  samtalen	  fram	  av	  en	  telefonist.	  Då	  installerades	  en	  
automatväxel	  för	  hela	  kommunen.	  
 
  
Sysselsättning	  	  
	  
De	  som	  bodde	  i	  Bångegård	  var	  
fiskarbönder.	  I	  Västergård	  fanns	  
fiskarbönder	  men	  de	  som	  bodde	  vid	  
hamnen	  i	  Skarvik	  livnärde	  sig	  
framförallt	  bara	  av	  fiske.	  Efterhand	  
började	  en	  del	  kombinera	  det	  med	  
handel.	  Det	  var	  mot	  slutet	  av	  1800-‐
talet.	  De	  första	  livsmedelsaffärerna	  
låg	  i	  Skarvik.	  Senare	  tillkom	  också	  
bageri,	  skrädderi	  och	  skomakeri.	  	  
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Bondgårdarna	  var	  ganska	  små	  och	  behövde	  
kompletteras	  med	  fiske	  för	  att	  klara	  
försörjningen.	  I	  medeltal	  bestod	  de	  av	  9	  hektar	  
och	  av	  dessa	  var	  åker	  och	  ängsmark	  1,6	  hektar.	  
De	  hade,	  även	  det	  i	  medeltal,	  2–3	  kor,	  1	  kalv,	  	  	  
1	  gris	  och	  20	  höns.	  Någon	  gård	  hade	  också	  får.	  
Knappt	  hälften	  av	  gårdarna	  hade	  egen	  häst.	  
Alla	  odlade	  potatis	  och	  de	  flesta	  odlade	  råg	  och	  
kofoder.	  Några	  få	  odlade	  även	  havre	  och	  vete.	  	  
 
Vid	  den	  tidigare	  nämnda	  utredningen	  (sidan	  10)	  till	  Sveriges	  Riksdag	  1897	  
framgår	  det	  att	  det	  fanns	  20	  drivgarnsbåtar	  med	  80	  –	  90	  drivgarn	  för	  
makrillfiske	  och	  30	  för	  sillfiske.	  Det	  fanns	  6	  vadlag	  som	  vardera	  ägde	  2	  stora	  
och	  1	  liten	  sillvad	  samt	  smärre	  andra	  vadar.	  Det	  som	  kallas	  vad	  på	  västkusten	  
kallas	  not	  eller	  notvarp	  i	  andra	  delar	  av	  landet.	  Det	  är	  ett	  stort	  nät	  bundet	  av	  
garn	  som	  dras	  genom	  vattnet	  och	  tas	  ihop	  antingen	  vid	  stranden	  eller	  i	  en	  båt.	  
	  
	  
	   
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ett	  vadlag	  
	  
	  
Efter	  andra	  världskriget	  började	  en	  del	  med	  minkuppfödning.	  När	  det	  var	  som	  
störst	  fanns	  det	  8	  minkfarmer	  på	  ön,	  5	  av	  dem	  fanns	  i	  Bånge-‐	  och	  
Västergård.	  	  Mellan	  1966	  till	  1975	  lades	  alla	  farmerna	  
ner.	  Det	  blev	  en	  30-‐årig	  epok	  på	  ön	  med	  sysselsättning	  
åt	  ca	  20	  personer.	  	  
	  
Det	  fanns	  en	  hel	  del	  hantverkare	  på	  ön	  såsom	  snickare,	  
målare	  och	  murare.	  
	  
Många	  hyrde	  också	  ut	  lägenheter,	  rum	  och	  stugor	  till	  
sommargäster.	  Det	  gav	  en	  välbehövlig	  extrainkomst	  och	  
lite	  extra	  liv	  åt	  ön.	  
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Sommargäster	  
	  
Det	  byggdes	  badhus	  och	  restaurang	  på	  
Björkö	  åren	  1890-‐1910.	  De	  första	  
sommargästerna	  tillhörde	  överklassen,	  
societeten.	  På	  restaurang	  Alphyddan	  
uppträdde	  åtskilliga	  av	  den	  tidens	  
nöjesartister,	  bl.a.	  Ernst	  Rolf.	  Från	  
början	  var	  anläggningen	  bara	  öppen	  för	  
badgäster	  men	  så	  småningom	  även	  för	  
öborna.	  Det	  fanns	  även	  serveringar	  i	  
befintliga	  hus.	  Restaurangägarna	  ville	  få	  
rättigheter	  att	  servera	  spritdrycker.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Restaurang	  Alphyddan	  
De	  nykterhetsinriktade	  myndigheterna	  i	  socknen	  var	  många	  och	  beslutstiderna	  
var	  långa.	  Särskilt	  Alphyddan	  rönte	  hårt	  motstånd	  och	  fick	  aldrig	  några	  
spriträttigheter.	   	   	   	  
	  
	  Många	  av	  de	  som	  hyrde	  på	  öarna	  var	  folk	  som	  skulle	  passas	  upp	  och	  kunde	  
betala	  för	  sig,	  som	  t.ex.	  Harriet	  Bosse	  som	  var	  gift	  med	  August	  Strindberg	  och	  
Kata	  Dahlström	  som	  var	  en	  känd	  socialist	  och	  kommunistisk	  agitator.	  Hon	  
behövde	  passopp	  som	  skulle	  bära	  hennes	  handduk	  och	  andra	  attiraljer	  till	  
varmbadhuset.	  Lite	  märkligt	  att	  hon	  behövde	  denna	  borgerliga	  bekvämlighet	  
som	  det	  onekligen	  var	  att	  ha	  en	  liten	  jungfru.	   
 
På	  1920-‐talet	  förändrades	  bilden.	  Bättre	  ekonomiska	  möjligheter	  gjorde	  att	  allt	  
fler	  tillbringade	  somrarna	  på	  Björkö	  och	  1938	  kom	  den	  nya	  semesterlagen	  
vilken	  innebar	  2	  veckors	  semester.	  Öborna	  hyrde	  ut	  sina	  småstugor	  eller	  
trängde	  ihop	  sig	  i	  sina	  boningshus	  och	  hyrde	  ut	  delar	  av	  dem.	  Den	  inhemska	  
befolkningen	  fick	  det	  allt	  bättre	  ställt	  genom	  att	  man	  hyrde	  ut	  till	  badgäster	  
som	  återkom	  år	  efter	  år.	  Några	  badgäster	  byggde	  senare	  sina	  egna	  små	  
sommarstugor.	  	  
	  
Göteborgs	  Friluftsförening	  köpte	  1938	  ett	  stort	  område	  på	  östra	  delen	  av	  
Björkö.	  Där	  byggdes	  det	  många	  småhus.	  	  
	  	   
Badgästerna,	  som	  t.ex.	  fotbollsspelaren	  och	  sportskribenten	  Sven	  Rydell,	  
tillförde	  Björkös	  befolkning	  mycket	  nytt	  och	  intressant,	  såsom	  Björködagarna	  
och	  simskola	  för	  stora	  och	  små.	  Man	  gick	  runt	  i	  hushållen	  och	  bad	  om	  2,50	  kr	  
för	  aktiviteterna	  under	  sommaren.	   
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Skolgång	  
	  
Skolan	  startade	  på	  de	  10	  öarna	  i	  Öckerö	  socken	  den	  15	  april	  1851	  med	  två	  
ambulerande	  lärare,	  varav	  en	  bodde	  på	  Björkö.	  Undervisningen	  var	  6	  veckor	  på	  
varje	  ö.	  Den	  första	  skolexamen	  hölls	  i	  Öckerö	  kyrka	  den	  5–6	  juli	  1852	  med	  188	  
barn.	  9	  av	  dem	  hade	  inhämtat	  så	  mycken	  kunskap	  att	  de	  fick	  tillåtelse	  att	  sluta	  
skolan.	  De	  var	  i	  åldrarna	  11–13	  år	  och	  4	  av	  dem	  kom	  från	  Björkö.	  	  
	  
1859	  byggdes	  det	  första	  
skolhuset	  på	  Björkö	  med	  
skolsal	  och	  lärarbostad.	  
Det	  var	  klart	  i	  oktober	  
samma	  år	  och	  kostade	  
1200	  riksdaler.	  1894	  
byggdes	  ytterligare	  en	  
större	  skola	  bredvid	  den	  
första.	  Den	  äldsta	  skolan	  revs	  senare	  och	  en	  ny	  byggdes	  på	  samma	  plats.	  Den	  är	  
idag	  Hembygdsföreningens	  lokal.	  Mark	  till	  skolorna	  ställdes	  till	  förfogande	  av	  
Bånge-‐	  och	  Västergårds	  samfällighet.	  Marken	  var	  tidigare	  avsatt	  som	  möjlig	  
gemensam	  sandtäkt.	  På	  1980-‐talet	  såldes	  marken	  till	  Öckerö	  kommun.	   
1950	  byggdes	  en	  ny	  skola	  och	  lärarbostad.	  Fram	  till	  1975	  användes	  den	  som	  
öns	  enda	  skola	  då	  skolformen	  var	  B-‐skola	  med	  2	  årskurser	  i	  varje	  klass.	  	  
	  
Fattigvård	  
 
I	  Sverige	  antogs	  en	  ny	  kyrkolag	  1686.	  Lagen	  innehöll	  bland	  annat	  bestämmelser	  
om	  hur	  de	  fattiga	  i	  socknen	  skulle	  få	  hjälp.	  Särskilda	  kollekter	  kunde	  tas	  upp	  i	  
kyrkan	  till	  behövande.	  I	  Öckerö	  kyrka	  fanns	  en	  låst	  kollektbössa	  ”	  de	  fattigas	  
stock	  ”	  som	  öppnades	  en	  gång	  om	  året.	  Summan	  fördelades	  på	  församlingens	  
allmosehjon.	  Exempelvis	  1711	  fanns	  där	  6	  riksdaler	  och	  3	  1⁄2	  öre	  silvermynt.	  
Kerstin	  Andersdotter	  på	  Björkö	  fick	  den	  största	  summan,	  1	  riksdaler	  och	  4	  öre	  
silvermynt.	  	  
 
En	  förteckning	  över	  hur	  fattigmedlen	  fördelades	  ända	  fram	  till	  år	  1800	  finns	  i	  
Öckerö	  sockens	  första	  kyrkobok.	  I	  förteckningen	  kan	  man	  spåra	  många	  
gripande	  människoöden.	  Varje	  socken	  hade	  laglig	  skyldighet	  att	  sörja	  för	  sina	  
egna.	  Någon	  fattigstuga	  uppfördes	  aldrig	  i	  Öckerö	  socken.	  I	  stället	  fick	  
fattighjonen	  rotera	  mellan	  gårdar	  och	  öarna	  i	  kommunen.	  De	  var	  säkert	  inte	  
särskilt	  välkomna.	  Fattighus	  och	  ”rotegång”	  förbjöds	  slutligen	  i	  lag	  1918.	  I	  
stället	  skulle	  ålderdomshem	  inrättas.	   
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Äldrevård	  
	  
Äldrevården	  löstes	  ofta	  genom	  generationsboende,	  ett	  hus	  eller	  fastighet	  där	  
flera	  generationer	  från	  samma	  familj	  bodde	  tillsammans;	  vanligtvis	  i	  en	  eller	  
två	  avskilda	  lägenheter.	  Att	  en	  familj	  bodde	  tillsammans	  på	  det	  sättet	  har	  en	  
lång	  tradition	  i	  Sverige	  och	  på	  Björkö.	  
	   
I	  många	  familjer	  bodde	  den	  unga	  familjen	  i	  en	  våning	  och	  mor	  eller	  
farföräldrarna	  i	  andra	  våningen.	  De	  gamla	  lagade	  frukost	  och	  kvällsmat	  själva	  
och	  middagen	  åt	  man	  gemensamt.	  Underbar	  tid	  för	  ett	  barn	  att	  ha	  tillgång	  till	  
mor	  eller	  farföräldrar	  på	  nära	  håll	  som	  hade	  ett	  vakande	  öga	  över	  de	  små.	  
Känslan	  att	  vara	  ensam	  fanns	  inte.	  Alltid	  någon	  att	  tala	  med	  eller	  ställa	  frågor	  
till.	  Det	  fanns	  en	  trygghetskänsla.	  
	   
De	  gamla	  hade	  sina	  sysslor	  i	  familjen,	  såsom	  att	  ”vraga	  ve”	  (samla	  drivved	  på	  
stränderna),	  hugga	  ved,	  fiska	  och	  rensa	  fisken	  som	  skulle	  anrättas	  till	  middagen	  
eller	  stoppa	  strumpor,	  sy	  i	  knappar,	  skala	  potatis	  eller	  någon	  annan	  syssla	  i	  
hemmet.	   
När	  orken	  sviktade	  på	  de	  gamla	  tog	  den	  yngre	  generationen	  ansvar	  för	  dem.	  
Många	  gamla	  vårdades	  på	  så	  sätt	  i	  hemmen	  och	  fick	  dö	  hemma.	  
	   
Ensamma	  gamla	  som	  inte	  hade	  familjer	  som	  bodde	  på	  Björkö,	  ansökte	  om	  att	  
komma	  till	  ålderdomshemmet	  på	  Öckerö.	  Den	  1	  juli	  1945	  kunde	  
ålderdomshemmet	  Almelunden	  invigas.	  Almelunden	  hade	  12	  vårdplatser	  och	  
byggkostnaden	  beräknades	  till	  150	  000	  kr.	  Idag	  används	  Öckerös	  första	  
ålderdomshem	  till	  barnverksamhet,	  bakstuga	  och	  vävstuga.	   

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Almelundens	  
äldreboende	  Öckerö	  
	  
	  

	  
Solhöjdens	  äldreboende	  på	  Öckerö	  baserades	  på	  ett	  tävlingsförslag	  i	  en	  
arkitekttävling.	  Det	  uppfördes	  i	  en	  första	  etapp	  1964-‐1969 
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Dagens	  landskap	  	  	  
	  
Dagens	  markanvändning	  	  
	  
Idag	  bedrivs	  inte	  längre	  något	  jordbruk	  på	  de	  
små	  gårdar	  som	  fanns	  i	  Bångegård	  och	  
Västergård.	  Mycket	  av	  åkermarken	  har	  använts	  
till	  att	  stycka	  av	  tomter	  för	  villabebyggelse	  
framförallt	  från	  1960-‐talet	  och	  framåt.	  En	  del	  av	  
utmarkerna	  har	  använts	  till	  fårskötsel	  och	  
hästbete.	  Idag	  finns	  ett	  fårkollektiv	  på	  ön	  som	  i	  
samverkan	  med	  länsstyrelsen	  ser	  till	  att	  hagar	  
återskapas	  genom	  bete	  och	  röjning	  av	  sly.	  En	  del	  
åkermark	  används	  för	  potatis-‐	  och	  
grönsaksodling	  för	  eget	  bruk.	  Ett	  par	  ladugårdar	  
finns	  kvar	  och	  används	  som	  lagerutrymme.	  
	  	   
Några	  invånare	  har	  bisamhällen	  med	  nordiskt	  bi	  vilket	  ger	  honung	  för	  egen	  
konsumtion	  samt	  för	  försäljning,	  samt	  att	  det	  bidrar	  till	  pollinering	  av	  fruktträd	  
m.m.	  	  
 
Det	  finns	  fortfarande	  några	  fiskebåtar	  med	  Björkö	  som	  hemmahamn	  men	  idag	  
upptas	  hamnen	  främst	  av	  fritidsbåtar.	  Ca	  500	  båtplatser	  finns	  för	  dem.	  
	   
	  
	  
Dagens	  bebyggelse	  	  
	  
Bebyggelsen	  inom	  dessa	  två	  
områden	  på	  Björkö	  sträcker	  sig	  
i	  stort	  sett	  inom	  samma	  
områden	  som	  tidigare	  
bebyggelse.	  Många	  hus	  från	  
slutet	  av	  1800-‐talet	  och	  början	  
av	  1900-‐talet	  finns	  kvar	  och	  har	  
reparerats,	  moderniserats	  och	  
ibland	  byggts	  ut.	  Det	  är	  inte	  så	  
många	  hus	  som	  rivits.	  	  
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Däremot	  har	  bebyggelsen	  förtätats	  då	  det	  styckats	  av	  tomter	  och	  byggts	  villor	  
på	  de	  små	  gårdarnas	  åkermark.	  I	  bergen	  runt	  hamnen	  Skarvik	  har	  också	  ganska	  
många	  nya	  hus	  byggts	  på	  tidigare	  outnyttjad	  tomtmark.	  Bebyggelsen	  består	  
framförallt	  av	  enfamiljshus	  i	  ett	  eller	  två	  plan.	  Några	  hyreslägenheter	  har	  
byggts,	  även	  de	  i	  längor	  med	  ett	  eller	  två	  plan.	  	  
	  

Då	  barnantalet	  ökade	  byggdes	  en	  ny	  skola	  för	  
mellanstadiet	  1975	  medan	  lågstadiet	  gick	  
kvar	  i	  den	  gamla	  skolan.	  I	  nya	  skolan	  inrymdes	  
också	  matsal	  “bamba”	  och	  bibliotek.	  Något	  år	  
senare	  byggdes	  en	  idrottshall	  bredvid	  nya	  
skolan.	  Senare	  flyttades	  all	  skolverksamhet	  
över	  till	  mellanstadieskolan	  och	  bamba	  och	  
bibliotek	  flyttades	  till	  en	  näraliggande	  
byggnad.	  	  
	   
Vid	  vårterminens	  början	  2021	  kunde	  skolan	  
och	  förskolan	  ta	  den	  nybyggda	  “Björkö	  skola”	  
i	  bruk	  och	  den	  gamla	  revs	  och	  lämnade	  plats	  
för	  skolgård.	  Hösten	  2021	  revs	  också	  den	  
skola	  som	  byggdes	  1950	  för	  att	  ge	  plats	  åt	  
bostadsrättslägenheter	  till	  den	  växande	  
befolkningen	  på	  ön.	  	  Så	  har	  åkermark	  som	  
användes	  av	  fiskarbönderna	  fått	  ge	  plats	  åt	  
kommunala	  servicebyggnader.	  	  

 
	  
I	  hamnen	  finns	  några	  affärslokaler	  
och	  matställen	  samt	  en	  stor	  mängd	  
sjöbodar,	  både	  gamla	  tillhörande	  
fiskelag	  och	  nya	  för	  fritidsbåtsägare.	  
I	  hamnen	  finns	  också	  kommunens	  
enda	  ishus	  och	  i	  det	  håller	  även	  ett	  
ölbryggeri	  till.	  	  
 
	  
	  
Det	  finns	  en	  del	  fritidshusbebyggelse	  spridda	  över	  ön	  	  och	  ett	  fåtal	  äldre	  hus	  
har	  stugor	  på	  tomten	  som	  används	  för	  sommarboende.	   
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Dagens	  infrastruktur	  	  
	  
1967	  invigdes	  bilfärjan	  mellan	  fastlandet	  och	  Grönevik	  i	  Björkö	  södra	  del.	  Detta	  
har	  utan	  tvekan	  varit	  den	  mest	  avgörande	  händelsen	  för	  utvecklingen	  på	  
Björkö.	  Då	  öppnade	  sig	  nya	  möjligheter	  på	  arbetsmarknaden	  och	  även	  
utbildningsmässigt.	  Det	  gick	  att	  dagpendla	  till	  arbetsplatsen	  och	  skola,	  vilket	  
inte	  varit	  möjligt	  tidigare.	  	  
	  
Att	  sammanbinda	  Öckerö	  kommun	  med	  fastlandet	  har	  debatterats	  under	  
många	  år.	  Redan	  på	  mitten	  av	  50-‐talet	  diskuterades	  möjligheten	  att	  bygga	  bro	  
mellan	  Björkö	  och	  Hisingen.	  Två	  folkomröstningar	  i	  frågan	  har	  genomförts	  i	  
kommunen,	  där	  invånarna	  har	  fått	  säga	  sitt.	  Båda	  har	  resulterat	  i	  ett	  nej	  till	  bro.	  
Men	  frågan	  är	  på	  inget	  sätt	  slutdiskuterad.	  Framtiden	  får	  utvisa	  hur	  det	  blir	  
med	  den	  saken….	  
 
Befolkningsutveckling	  
	  
Invånarantalet	  gäller	  hela	  Björkö	   
1835	  	  	  	  	  	   	  	  201	   
1886	  	  	  	  	  	   	  	  413	   
1920	  	  	  	  	  	   	  	  725	   
1950	  	  	  	  	  	   	  	  700	  	   
1960	  	  	  	  	  	   	  	  602	  	   
1965	  	  	  	  	  	   	  	  583	  	   
1970	  	  	  	  	  	   	  	  659	  	   
1975	  	  	  	  	  	   	  	  858	   
1980	  	  	  	  	  	   	  	  982	   
1990	  	   1140	   
1995	  	   1303	   
2000	  	   1349	   
2005	  	   1409	   
2010	  	   1427	   
2015	  	   1495	   
2019	  	   1480	   
2021	  	   1554	   
	   
1965	  var	  invånarantalet	  lägre	  än	  tidigare	  på	  1900-‐talet	  men	  då	  vände	  
utvecklingen.	  En	  stor	  bidragande	  orsak	  var	  att	  bilfärjan	  mellan	  ön	  och	  
fastlandet	  startade	  1967.	  På	  10	  år	  ökade	  befolkningen	  med	  275	  personer	  och	  
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nästa	  5	  år	  med	  ytterligare	  125	  invånare.	  Nästa	  stora	  ökning	  var	  i	  början	  på	  
1990-‐talet.	  De	  första	  fem	  åren	  ökade	  invånarantalet	  med	  drygt	  160	  personer.	   
	   
Innan	  bilfärjan	  kom	  till	  Björkö	  1967	  byggdes	  det	  inte	  så	  många	  nya	  hus.	  Unga	  
familjer	  bodde	  på	  andra	  våningen	  hos	  vänner,	  mor-‐	  eller	  farföräldrar.	  	   
Björköungdomar	  som	  flyttat	  till	  Göteborg	  innan	  bilfärjan	  kom	  längtade	  hem.	  De	  
ville	  flytta	  tillbaka	  till	  ön	  och	  bilda	  familj.	  
	   
Öckerö	  kommun	  byggde	  och	  sålde	  tio	  hus	  i	  Björkö	  Västergård	  1973	  och	  även	  
1974	  byggdes	  det	  tio	  nya	  hus	  i	  Boget	  vid	  Björkövallen.	  Därefter	  har	  både	  
kommunen	  och	  privata	  ägare	  sålt	  tomter.	  
	  
	  	  
Sysselsättning	  	  
	  
På	  1960-‐talet,	  när	  färre	  kom	  att	  livnära	  sig	  på	  fiske,	  började	  en	  del	  av	  
öbefolkningen	  att	  arbeta	  på	  Hisingen	  och	  i	  Göteborg	  för	  bl.a.	  Volvo,	  SAS,	  
Oljebolagen,	  Sjöfartsverket	  och	  Göteborgs	  Hamn.	  Detta	  ökade	  än	  mer	  när	  
färjan	  kom	  1967.	  
	  	   
Idag	  arbetar	  de	  flesta	  av	  Björköborna	  i	  Göteborg,	  så	  många	  fler	  reser	  ut	  från	  ön	  
än	  in	  till	  den	  varje	  dag.	  Under	  den	  pågående	  pandemin	  har	  dock	  många	  arbetat	  
hemifrån.	  Fibernätet	  som	  grävdes	  ner	  för	  ett	  par	  år	  sedan	  har	  kommit	  till	  stor	  
nytta.	  Vad	  invånarna	  arbetar	  med	  är	  ett	  ganska	  brett	  spektra,	  liksom	  i	  
samhället	  i	  stort.	  
	   
Arbetstillfällen	  på	  Björkö	  är	  framförallt	  skola,	  förskola,	  affärer,	  hemvård,	  
hantverkare,	  fiske	  och	  egna	  små	  företag.	  	  
	  

Rekreation	  och	  motion	  	  
	  
Björkö	  Outdoor	  har	  röjt	  och	  skapat	  ett	  antal	  
vandringsstigar.	  Dessa	  används	  flitigt	  av	  både	  
öbor	  och	  tillresta	  göteborgare	  för	  vandring	  och	  
löpning.	  Dessa,	  och	  andra	  omärkta	  stigar,	  
används	  också	  för	  mountainbikecykling.	  En	  
slinga	  är	  också	  utmärkt	  som	  Pilgrimsvandring	  
utifrån	  “Frälsarkransen”.	  För	  varje	  pärla	  finns	  
texter	  att	  ta	  del	  av	  om	  Kultur,	  Natur	  och	  
Andlighet.	  	  
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Jakt	  och	  fiske	  	  
	  
Björkö	  Jakt	  och	  viltvårdsförening	  bildades	  1982	  och	  ansökte	  om	  jakträtt	  på	  de	  
marker	  som	  kommunen	  ägde	  på	  Björkö.	  Sedan	  har	  det	  även	  tillkommit	  marker	  
som	  upplåtits	  av	  privata	  markägare.	  Från	  start	  har	  föreningen	  haft	  utsättning	  
av	  harar	  och	  fasaner.	  De	  första	  åren	  bedrevs	  det	  mest	  jakt	  på	  sjöfågel,	  kråk-‐	  
och	  måsfågel	  samt	  	  räv	  och	  i	  viss	  mån	  harar.	  Björkö	  utgör	  ett	  utmärkt	  habitat	  
för	  rådjuren,	  gott	  om	  mat,	  vatten	  och	  tillgång	  till	  skyddade	  platser.	  Det	  sker	  en	  
viss	  avskjutning	  av	  rådjur.	  	  
Viltvård	  är	  en	  viktig	  del	  av	  föreningens	  verksamhet.	  Fågelholkar	  har	  satts	  upp	  
och	  för	  rådjur	  har	  saltstenar	  satts	  ut	  i	  anslutning	  till	  vatten	  och	  stödutfodring	  
med	  vetekross	  görs	  under	  vinterhalvåret.	  Det	  är	  natriumet	  i	  saltet	  som	  djuren	  
behöver.	  Det	  påverkar	  både	  tillväxt	  och	  fortplantning.	  	  
	  
Havet	  används	  både	  av	  yrkesfiskare,	  husbehovsfiskare	  och	  personer	  utifrån.	  
Bofasta	  som	  fiskar	  för	  husbehov	  gör	  det	  oftast	  med	  nät,	  och	  när	  det	  är	  lovligt,	  
hummertinor.	  Personer	  som	  kommer	  utifrån	  fiskar	  mer	  från	  klippor	  och	  
bryggor.	   
	  
	  
Ekologiska	  lokaler	  	  
	  
I	  näckrosdammarna	  lever	  den	  ovanliga	  större	  vattensalamandern.	  	  
	  
Den	  gamla	  skjutbanan	  bjuder	  på	  omväxlande	  natur	  med	  
havsstrandängar,	  kärr,	  landmarker	  och	  torrängar.	  Här	  
finns	  många	  spännande	  växter	  att	  upptäcka	  utmed	  
stigen,	  som	  orkidéerna	  Jungfru	  Marie	  nycklar	  och	  
nattviol.	   
Tack	  vare	  att	  det	  finns	  skalgrus	  i	  marken	  trivs	  också	  
kalkgynnade	  växter	  som	  tätört,	  vildlin	  och	  granspira.	  På	  
den	  gamla	  skjutvallen	  blommar	  mängder	  med	  
getväppling,	  även	  den	  kalkgynnad.	  I	  de	  blomsterrika	  
markerna	  finns	  också	  ett	  rikt	  insektsliv	  med	  ovanliga	  
fjärilar.	  Sommartid	  går	  betesdjur	  i	  de	  öppna	  markerna,	  
som	  en	  del	  av	  ett	  ideellt	  projekt	  för	  att	  gynna	  och	  bevara	  
den	  biologiska	  mångfalden.	   	   	   	    
Här	  brukar	  sitta	  både	  härmsångare	  och	  näktergal	  och	  	  	  	  	   Jungfru	  Marie	  Nycklar	  	  	  	   
sjunga.	  Näktergalen	  har	  tyvärr	  minskat	  på	  Björkö	  de	  	  
senaste	  åren.	  Törnskata	  trivs	  vid	  de	  öppna	  markerna.	  	  
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Utöver	  fåglar	  är	  nog	  skjutbanan	  en	  av	  de	  biologiskt	  mest	  spännande	  platserna	  
på	  Björkö.	  Här	  finns	  den	  rödlistade	  ängsnätsfjärilen	  tillsammans	  med	  många	  
andra	  fjärilsarter.	  
Norr	  om	  skjutbanan	  finns	  en	  strandäng	  där	  det	  växer	  kustruta,	  strandråg,	  
strandkål,	  havssälting,	  gulkämpar,	  salttåg,	  gåsört	  och	  strandkrypa.	  Uppe	  på	  
bergen	  finns	  rester	  av	  militära	  konstruktioner	  gjorda	  i	  cement.	  Här	  växer	  
kalkgynnade	  mossor	  och	  lavar	  som	  krusig	  filtlav	  och	  takmossa. 
	  
De	  öppna,	  brukade	  markerna	  kring	  Ryds	  gård	  kantas	  av	  lövskog.	  Ryds	  skog	  är	  
den	  största	  sammanhängande	  skogen	  i	  kommunen.	  Här	  växer	  en	  och	  annan	  
äldre	  ek	  och	  ask.	  De	  äldre	  träden	  är	  värdefulla	  livsmiljöer	  för	  många	  olika	  
organismer.	  Exempel	  på	  vedlevande	  svampar	  som	  hittats	  i	  Ryds	  skog	  är	  
svavelticka,	  alticka,	  rävticka	  och	  björkticka.	  Mindre	  hackspett,	  morkulla,	  
hornuggla,	  gröngöling	  och	  stjärtmes	  är	  exempel	  på	  fåglar	  som	  håller	  till	  i	  
skogen.	  Fler	  fåglar	  som	  håller	  till	  här	  är	  grå	  flugsnappare,	  svartvit	  flugsnappare,	  
grönsångare	  gransångare	  och	  ringtrast.	  Även	  floran	  är	  rik,	  i	  den	  fuktiga,	  
mullrika	  jorden	  växer	  till	  exempel	  den	  sällsynta	  desmeknoppen.	  	   
I	  dungen	  mellan	  vikarna	  Klarvik	  och	  Kolvik	  har	  setts	  brandkronad	  kungsfågel	  
och	  tajgasångare.	  I	  hagen	  vid	  Kolvik	  har	  setts	  både	  vanlig	  buskskvätta	  och	  
svarthakad	  buskskvätta.	  	   
	  	  
Turism	  	  
 
Hamnen	  har	  gästhamn	  med	  30–40	  platser	  
och	  en	  uppställningsplats	  för	  	  
ca	  30	  husbilar.	  Alla	  med	  tillgång	  till	  toalett,	  
dusch,	  el,	  grillplats	  m.m.	  	  
	  
I	  hamnområdet	  finns	  restaurang,	  pizzeria,	  
glasskiosk,	  fiskaffär,	  skeppshandel,	  
microbryggeri	  och	  crepes	  från	  
streetfoodvagn.	  Lokala	  hantverkare	  ställer	  
ut	  sina	  alster	  i	  Siljans	  bod.	  För	  förströelse	  
finns	  det	  minigolfbana	  och	  vandringsleder.	  	  
 
Equmeniakyrkan	  har	  en	  församlingslokal	  som	  också	  innehåller	  en	  
vandrarhemsdel.	  Där	  kan	  både	  privatpersoner	  och	  grupper	  boka	  boende.	  
Björkö	  kyrka	  hyr	  ut	  lägenheter	  för	  turister	  i	  sin	  ombyggda	  fd.	  förskola.	  I	  
hamnen	  finns	  några	  lägenheter	  för	  uthyrning.	  En	  del	  invånare	  hyr	  privat	  ut	  
lägenheter	  och	  hus	  till	  turister.	  	  
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Immateriellt	  kulturarv	  	  
	  
En	  viktig	  sysselsättning	  var	  och	  är	  baket	  av	  “bagebrö”.	  	  
	  	  
Storbak	  gjordes	  minst	  två	  gånger	  per	  år	  runt	  om	  i	  husen.	  Då	  bakade	  man	  hela	  

dagar	  i	  sträck,	  50	  kilos	  säckar	  med	  
mjöl	  användes.	  Det	  var	  väldigt	  noga	  
att	  degen	  skulle	  jäsa	  ordentligt	  och	  
att	  ämnena	  var	  helt	  runda,	  för	  då	  blev	  
även	  brödkakan	  helt	  rund.	  De	  
brödkakor	  som	  sedermera	  blev	  torra	  
och	  hårda	  åts	  som	  knäckebröd	  eller	  
som	  söppe	  (kaffekopp	  med	  kaffe	  och	  
mjölk	  fylldes	  med	  bitar	  av	  brödet)	  och	  
smör	  vid	  sidan	  om.	  När	  baket	  var	  över	  
använde	  man	  eftervärmen	  till	  att	  göra	  
olika	  puddingar	  som	  sattes	  in	  i	  ugnen	  
och	  fick	  stå	  tills	  dagen	  efter.	  	  
	  	  	  
	  	  

Denna	  händelse	  inträffade	  på	  den	  plats	  där	  Hembygdsföreningen	  har	  sin	  lokal.	  
	  
När	  Rika	  (Ulrika	  Rabe)	  gick	  och	  läste	  1877	  lockades	  hon	  och	  en	  kompis	  att	  gå	  
upp	  till	  ”Blekhöla”	  planen	  där	  Storskolan	  ligger	  i	  dag.	  Där	  brukade	  ungdomarna	  
träffas	  och	  dansa.	  Detta	  fick	  kyrkoherden	  i	  Torslanda	  veta.	  Det	  gick	  ju	  inte	  an	  
när	  de	  gick	  och	  läste	  som	  de	  hette	  på	  den	  tiden.	  ”Då	  fick	  man	  inte	  gå	  fram”.	  
Kyrkoherden	  bestämde	  sig	  för	  att	  de	  inte	  fick	  fortsätta	  läsningen.	  Då	  tog	  Ulrikas	  
Mor	  Sophia	  Eriksdotter	  med	  sig	  båda	  flickorna	  och	  gick	  till	  östsidan	  av	  Björkö	  
där	  de	  fick	  låna	  en	  eka.	  De	  rodde	  över	  till	  Hisingen	  och	  gick	  upp	  till	  prästgården	  
i	  Torslanda.	  Där	  frågade	  Sophia	  prästen	  ”Är	  det	  dock	  endast	  dessa	  tvenne	  som	  
har	  syndat?”	  	  ”Ack	  visst	  är	  det	  inte	  det”	  svarade	  prästen.	  Och	  så	  fick	  Ulrika	  och	  
hennes	  kompis	  fortsätta	  läsningen	  och	  bli	  konfirmerade.	   
	   
Björkö	  Huvud	  ligger	  inte	  inom	  vårt	  utvalda	  område,	  men	  då	  sillperioden	  i	  slutet	  
av	  1700-‐talet	  påverkade	  Björkö	  stort	  tar	  vi	  med	  denna	  berättelse.	   
	  
Omkring	  1750	  började	  århundradets	  glansperiod	  i	  Bohuslän.	  Tusentals	  landbor	  
for	  ut	  till	  skärgårdens	  ”guldgruva”.	  En	  sillindustri	  och	  bebyggelse	  utan	  likhet	  
uppstod	  på	  öarna.	  Invasionen	  av	  lycksökare	  började	  1775	  på	  Björkö	  Huvud.	  De	  
flesta	  egentliga	  Huvudborna	  framstår	  ganska	  obetydliga	  vid	  sidan	  av	  många	  
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industrimän.	  Dessa	  slog	  ner	  sina	  bopålar	  kring	  Huvudets	  stränder.	  Det	  fanns	  
knappt	  en	  klippa	  med	  hamn	  utan	  att	  det	  fanns	  ett	  salteri.	  År	  1788	  fanns	  det	  i	  
Öckerö	  socken	  53	  trankokerier	  och	  nästan	  lika	  många	  salterier.	  Björkö	  låg	  i	  
täten	  med	  ett	  25-‐tal.	  	  
 
Det	  fanns	  ett	  transjuderi	  på	  Stora	  Holme	  vid	  Björkö	  Huvud.	  Den	  trånga	  viken	  
avstängdes	  och	  fick	  tjänstgöra	  som	  avstjälpningsplats	  för	  sillavfall,	  
”grumsedamm”.	  Den	  8	  december	  1789	  föll	  en	  gammal	  kvinna	  ner	  i	  
grumsedammen	  och	  drunknade.	  I	  dödboken	  står	  att	  ”Hon	  följe	  med	  lykta”.	  På	  
Öckerö	  var	  hon	  känd	  som	  ”Sticke	  Maja”	  men	  själv	  kallade	  hon	  sig	  ”Kavle”.	  Hon	  
fördes	  till	  Öckerö	  kyrkogård	  men	  blev	  ej	  begraven	  i	  vanlig	  ordning	  eftersom	  hon	  
saknade	  underrättelse	  om	  släkt.	  	  
 
Stanken	  från	  grumsedammarna	  var	  olidlig.	  Länsstyrelsen	  måste	  gripa	  in	  och	  
beslutade	  att	  allt	  grums	  skulle	  grävas	  ner	  i	  jorden.	  Det	  uppstod	  en	  fejd	  mellan	  
Länsstyrelsen	  och	  trankokarna.	  Trankokarna	  var	  starka	  och	  föreslog	  att	  
grumset	  skulle	  tillbaka	  till	  havet.	  Länsstyrelsen	  blev	  inbjudna	  till	  Björkö	  Huvud	  
för	  att	  se	  anläggningarna.	  Efter	  många	  långa	  och	  livliga	  diskussioner	  lades	  
fallet	  ner.	  Trankokarna	  kom	  att	  framstå	  som	  segrare	  efter	  fejderna.	  	  	  
	   
Även	  från	  norra	  Björkö,	  som	  också	  ligger	  utanför	  vårt	  område,	  finns	  berättelse	  
från	  sillperioden.	  
	   
Den	  svenske	  amiralen	  Carl	  Tersmeden	  tillhörde	  en	  av	  kung	  Gustaf	  III:s	  
gunstlingar.	  	  Tersmeden	  har	  skrivit	  mycket	  omfattande	  memoarer.	   
I	  det	  sjätte	  bandet	  av	  memoarerna	  beskriver	  han	  Gustaf	  III:s	  utfärd	  från	  
Göteborg	  till	  skärgårdsverket	  på	  Ängholmen	  vid	  norra	  Björkö.	  Detta	  sillsalteri	  
och	  trankokeri	  ägdes	  av	  grosshandlaren	  Peter	  Ekman	  från	  Göteborg.	  Under	  sin	  
glansperiod	  växte	  skärgårdsverket	  till	  att	  bli	  ett	  av	  de	  största	  i	  socknen.	  Över	  
huvud	  taget	  var	  norra	  Björkö	  (Bovik	  eller	  Nolö)	  något	  av	  ett	  centrum	  för	  
sillberedningen	  under	  den	  mest	  intensiva	  sillperioden	  i	  öarnas	  historia.	  Gustaf	  
III	  besökte	  Göteborg	  vid	  åtskilliga	  tillfällen	  under	  sin	  regeringstid.	  När	  han	  
vistades	  i	  staden	  1787	  ville	  han	  ta	  tillfället	  i	  akt	  att	  studera	  den	  bohuslänska	  
sillhanteringen.	  Han	  valde	  att	  besöka	  Ekmans	  anläggning	  på	  Ängholmen	  och	  
besöket	  ägde	  rum	  den	  26	  november.	  
	   
Man	  lämnade	  inte	  Göteborg	  förrän	  klockan	  sju	  på	  kvällen	  och	  då	  hade	  
höstmörkret	  fallit	  över	  skärgården.	  Men	  mörkret	  lystes	  upp	  av	  en	  slup	  med	  12	  
brinnande	  facklor,	  som	  gick	  före	  kungens	  egen	  båt.	  Kungaslupen	  eskorterades	  
också	  på	  vardera	  sidan	  av	  15	  väl	  upplysta	  slupar.	  I	  denna	  procession	  och	  med	  
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regementsmusik	  som	  eskort	  roddes	  kungen	  från	  Göteborg	  ut	  till	  grosshandlare	  
Ekmans	  anläggning.	  
	   
När	  man	  äntligen	  nådde	  Ängholmen	  möttes	  kungen	  av	  facklor	  och	  marschaller	  
och	  vördnadsfulla	  undersåtar.	  Arbetet	  på	  skärgårdsverket	  pågick	  för	  fullt	  trots	  
den	  sena	  timmen	  och	  kungen	  fick	  en	  ordentlig	  demonstration	  av	  hur	  man	  
saltade	  sill	  och	  framställde	  tran.	  När	  Gustaf	  III	  efter	  att	  ha	  intagit	  förfriskningar	  
återvände	  med	  sin	  konvoj	  var	  klockan	  redan	  elva.	  Som	  tack	  för	  besöket	  fick	  
grosshandlare	  Ekman	  mottaga	  ett	  ”vackert	  guldur”	  från	  kungen.	   
  
Berättelse	  om	  livet	  under	  andra	  världskriget	  .	  
	   
Första	  hälften	  av	  1940-‐talet	  präglades	  Björkö	  av	  andra	  världskriget.	  
Mörkläggning	  genomfördes	  och	  en	  del	  förbud	  infördes.	  Man	  fäste	  särskilda	  s.k.	  
mörkläggningspapper	  -‐	  som	  hade	  avpassats	  efter	  fönstren	  -‐	  på	  fönstrens	  
insidor.	  På	  dagen	  lyfte	  man	  ner	  pappren	  och	  ställde	  dem	  åt	  sidan.	  
	  
Militären	  tog	  hotellet	  och	  Missionskyrkan	  här	  på	  ön	  i	  sin	  tjänst.	  De	  lade	  också	  
beslag	  på	  dansbanan	  ”Neptuni”	  den	  9	  april	  1940.	  Militärer	  inhystes	  i	  husen.	  
Tomma	  hus	  och	  vindar	  togs	  i	  anspråk.	  Mat	  fick	  militären	  ifrån	  KA	  4	  och	  den	  
tillagades	  i	  kokvagnar	  här	  på	  ön.	  I	  radion	  gick	  order	  om	  allmän	  mobilisering	  ut.	  
Vissa	  truppslag	  och	  årgångar	  blev	  inkallade.	  Även	  fiskebåtar	  togs	  i	  tjänst,	  bland	  
andra	  Poseidon	  från	  Björkö.	  
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När	  männen	  kallades	  in,	  fick	  kvinnorna	  -‐	  som	  vanligt	  -‐	  klara	  sig	  själva.	  De	  
ekonomiska	  omständigheterna	  var	  små	  och	  ovanpå	  detta	  kom	  kvinnornas	  
gissel	  -‐	  ransoneringen.	  Det	  var	  dåligt	  med	  kaffe.	  Istället	  rostade	  man	  vete	  och	  
kokade	  kaffe	  av	  detta,	  det	  blev	  klart	  och	  riktigt	  gott.	  Surrogat	  fanns	  att	  köpa.	  
Det	  mesta	  ransonerades,	  regeringen	  hade	  lärt	  sin	  läxa	  från	  första	  världskriget	  
och	  ransonerade	  denna	  gång	  snabbt.	  Även	  socker	  och	  tvättmedel	  var	  svårt	  att	  
få	  tag	  i.	  Köttransoneringen	  trädde	  i	  kraft	  den	  1	  april	  1940.	  Även	  tyg	  och	  kläder	  
var	  ransonerade.	  Därför	  tog	  man	  vara	  på	  all	  textil	  som	  man	  kom	  över.	  Av	  två	  
mjölsäckar	  blev	  ett	  örngott	  eller	  så	  gjorde	  man	  handdukar	  av	  dem.	  Man	  
sprättade	  upp	  säckarna	  och	  kastade	  ihop	  dem	  för	  hand.	  Sedan	  satte	  man	  på	  
virkade	  spetsar.	  Saltsäckar	  sydde	  man	  handdukar	  av	  för	  de	  var	  så	  små.	   
	  
Här	  på	  Björkö	  förberedde	  man	  en	  eventuell	  evakuering	  av	  kvinnor	  och	  barn.	  
Bl.a.	  packades	  sängkläder,	  kläder	  och	  mat	  ner	  i	  säckar.	  Dessa	  lämnades	  in	  till	  
militära	  förråd.	  Detta	  upplevde	  man	  som	  otäckt,	  Björkö	  var	  ju	  utsatt	  pga.	  sina	  
militära	  anläggningar.	  	  
	  
I	  Göteborgs	  Aftonblad	  fanns	  nedanstående	  artikel	  23	  augusti	  1897.	  
	  
Vid	  denna	  allt	  mer	  framåtgående	  badort	  gafs	  i	  lördags	  afton	  en	  sällskapssoirée	  
med	  dans,	  hvilken	  utföll	  till	  de	  talrika	  besökandes	  synnerliga	  belåtenhet.	  Trots	  
det	  förfärliga	  vädret	  och	  de	  uppblötta	  vägarne	  var	  societetssalen	  full	  af	  
besökande.	  Att	  de	  saker	  som	  presenterades	  ej	  voro	  af	  den	  lättvindigaste	  arten	  
framgår	  däraf,	  att	  där	  utfördes	  af	  framstående	  förmågor	  sådana	  saker	  som:	  på	  
fiol	  Wieniawskis	  Mazurka	  och	  Brahms	  ”Danse	  hongroiso”,	  för	  mansröst	  
Reissigers	  ”Grenadiererna”	  och	  för	  piano	  Mendelsohns	  ”Capricco	  brillante”,	  
därjemte	  för	  fiol	  Bach-‐Gounod-‐solo:	  ”Meditation”.	  
	  
Ett	  muntert	  nummer	  var	  en	  af	  en	  måleriamatör	  utförd	  snabbmålning.	  
	  
Stämningen	  uttrycktes	  genom	  en	  prolog,	  som	  bland	  annat	  innehöll	  följande	  
rader:	  
Ur	  saltan	  våg	  och	  vredgad	  sjö,	  ömt	  sluten	  i	  dess	  famn.	  
Där	  sticker	  upp	  en	  vänlig	  ö,	  
Och	  Björkö	  är	  dess	  namn.	  
Du	  perla	  ibland	  öars	  mängd,	  
Du	  fyr	  på	  seglarns	  stig,	  
	  Du	  blomma	  i	  den	  svala	  ängd,	  
Vårt	  lof	  vi	  bringa	  dig!	  
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	  Vackra	  platser	  inom	  Bångegård/Västergård 
	  
Fotona	  är	  tagna	  av	  Sven	  Johansson,	  styrelsemedlem	  i	  Björkö	  Hembygdsförening	  
	  

 
Skarvik	  

	  

	  
Stora	  Sandviken	  
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Kolvik	  

	  
	  

	  
Vandringsslinga	  
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Skolsamverkan	  
	  
Under	  arbetets	  gång	  har	  vi	  haft	  besök	  i	  
Hembygdsgården	  av	  årskurserna	  2,	  5	  och	  6	  i	  Björkö	  
skola.	  Vi	  berättade	  då	  om	  skolan	  och	  Björkö	  förr	  i	  
tiden.	  Eleverna	  i	  årskurs	  6	  har	  skrivit	  ett	  häfte	  om	  sig	  
själva	  och	  Björkö	  år	  2022	  som	  vi	  fått	  som	  gåva.	  Ett	  
tidsdokument	  vi	  bevarar	  i	  Hembygdsgården	  för	  
framtiden.	  
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