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Barn på Arholma!
...eller klarar vi oss ändå? 	


Arholmas äldsta urinnevånare gick i skola på ön och det mesta av 
barndomen upplevde man på Arholma - eller i dess omedelbara 
närhet. Mellangenerationen - idag unga vuxna - hade en stor krets 
kompisar när de tog båten över till fastlandet och Skenninge skola - 
17 som mest, sägs det.
Nu finns det tre barn. Två på själva Arholma och ett på 
Krokholmen. Idag behöver de förskola. Snart väntar den "riktiga" 
skolan.
Klarar vi att behålla en 
barngeneration ute på en brolös ö? 
hur kan vi göra det attraktivt att vara 
barnfamilj härute? Om detta handlar 
dagens nummer - mest baserat på ett 
långt samtal hemma i köket hos Per 
och Marie Eriksson.
Elsa Eriksson fick frågan om hur det 
egentligen är att vara barn på 
Arholma. Hon var mest på humör att 
rasa, busa och leka - mindre att 
uttala sig på barnaskarans vägnar. 
Men det blev ett ögonblick av 
eftertanke. Det som kom upp behöll 
hon dock för sig själv - en stund... 
Sedan tog leken över igen.








Ja då har årets oxveckor passerat enligt bondepraktikan. Två veckor med 
istrafik har också passerat, Tack Lasse, Erik och Hasse för att det fungerat så 
bra.  Vi har firat Alla Hjärtans Dag och nu på fredag firar vi fettisdagen med 
Sylviasemlor på Arholma vintercafé i Arholma Handel. 

I affären fortsätter jubileumspriserna och så är det laddat med varor för 
sportlovslediga. Sportlovet i Sverige har sitt ursprung i det så kallade 
kokslovet som infördes 1940 för att spara på uppvärmningskostnaderna av 
skolorna. Nu hoppas jag att solen kommer lysa och värma oss  mycket  så att 
vi kan sporta och kanske till och med äta utomhus något av detta

• Grillkorv, bröd och räksallad

• Hamburgare, bröd och dressing

• Gör egen pizza, eller

• Köp färdig till jubileumspris 2 för 25:-

• Gör en fräsch sallad med dressing och salladstopping till jubileumspris 
2 för 25:-

Och semlor blir det i affären...i massor! Passa på i god tid! Det finns kända 
storätare som kommer att ta för sig!! Så se upp och ät i tid! 





Samtal om barn på ön!
med Per och Marie Eriksson.
Hur sätter ni -  unga föräldrar - betyg på Arholma ?
Barn har det fantastiskt bra här ute. Alla känner dom. Alla hälsar på dom och 
alla ställer upp och hjälper till när det behövs. 
Och allt finns runt knuten.  Man kan lugnt öppna dörren och släppa ut dom. 
Inga bilar hotar. När självförtroendet räcker, är deras tillvaro en ständig 
upptäcktsfärd. De kan gå till Simes och se på lamm och tas emot med öppna 
armar. Det kan gå till affären och veta att affärsföreståndaren tar emot och 
hjälper till och skrattar med dom.  Grannen har särskilt glasslager i 
beredskap. Till och med Waxholmsbolaget ställer upp! Tidtabellen försköts för 
att vi skulle kunna lämna på dagis.
Och förskolan är lysande bra! Utanför dörren finns allt det som man talar om 
inne i förskolan. Miljön är en ständig illustration som öppnar sig för deras 
nyfikenhet. Om jag jämför föräldrars stressnivå inne i sta’n med oss – vi har 
det så mycket bättre! Något litet jäkt kan det väl bli ner till båten ibland, men 
friden sänker sig över oss när vi väl är ombord. Det måste vara så, att all 
välvilja som möter barnen gör dom gott – långt in i vuxenlivet!
Så – varför finns det då inte flera barnfamiljer härute? Som ni beskriver 
det borde ju ön vara full med glada ungar!
Ett problem finns för barnen – dom är för få! Edvin - snart  2 år – är alldeles 
ensam i sin åldersgrupp. Han behöver lekkamrater i sin egen ålder. Nu klarar 
det sig ändå – men hur blir det när ”riktiga” skolan börjar? Om ett och ett halvt 
år skall vi välja skola för Elsa. Och Edvin kommer sedan hack i häl. Det har vi 
nog pratat om tusen gånger redan.
Men flera barn kräver ju att unga familjer flyttar hit ut? Tror ni på det?
Det kan gå! Men skall man riktigt tro på fler barnfamiljer måste mycket ske. Vi 
skulle behöva hitta en form för kommunikationer som håller samman den 
nordligaste delen av skärgården – Arholma, Björkö, Rådmansö, Tjockö, 
Fejan. Och bostäder! Bäst  med ”återvändare” som redan har någonstans att 
bo. Hyresrätt behövs annars för att ”ta sig in ” på ön. Vi kunde komma hit 
därför att Affären hyrde ut Sjöstugan. Och Polisen skulle behöva slå vakt om 
arbetsmöjligheterna på Arholma. Dessutom – moderna familjer har två 
yrkesverksamma. Om det skall fungera måste pendlarmöjligheter finnas. Det 
krävs bättre kontakter med arbetsmarknaden inne i Norrtälje.
 



Det var en gång en skola med barn från ön... 
också på Arholma!! Arholmas klass samlad 
vid båthusen i Sköthagen, Österhamn 1950.
Från vänster: Erik westerlund, (förnamn okänt) Galento, Margareta Hammarström, Sonja 
Hagström, Per Henrik Sjöblom, och Lars-Erik (Kie) Lindholm. Bilden hämtad ur Christer 
Forssanders samlingar. Tack!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vid pressläggningstillfället meddelas att det föds barn just nu  i 
Stockholmsområdet, men att det knappast kommer Arholma till del.
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