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Inledning 

Denna skrift beskriver hur Brevik och Lervik i Österåkers kommun vuxit 

fram till dagens samhällen. Eftersom historiken är framtagen av Brevik-

Lerviks vägförening finns ett särskilt fokus på vägarna i området. Skriften 

börjar med nedslag i historien från medeltid till nutid och från jordbruks-

bygd via sommarhusområde till dagens framväxande villasamhälle. 

Därefter redovisas hur ansvaret för vägarna i området växt fram i takt med 

de förändringar som skett. 

Källorna är vägföreningens arkiv i form av protokoll, verksamhets-

berättelser och annan dokumentation och olika skriftliga källor som är 

förtecknade sist i denna skrift. Några personer har bidragit med sina egna 

berättelser om Brevik och Lervik förr. Ett särskilt tack till Barbro 

Hildestrand. 

Fotografierna kommer från Österåkers Hembygds- och fornminnesförenings 

fotoarkiv, främst då bröderna Harling som under några decennier i början 

av förra seklet dokumenterade mycket av det som hände i Österåkers 

socken, fotograf Per Anders Thunqvist som köpte sommarstuga i Brevik på 

1950-talets förra hälft samt foton som Lars Klint, boende i Lervik samlat 

och från Leif Eriksson och Eddy Ekström, söner till de två sista 

arrendatorerna i Brevik. 

Historiken är framtagen som en del av Brevik-Lerviks vägförenings arbete 

 

Brevikstorp 2019-01-02, reviderad 2020-01-21 

Sven Erik Wånell 

 

Fotona på omslagssidan: 

Brevik 1906 (uppgift om fotograf saknas; Österåkers Hembygds- och 

fornminnesförenings arkiv), man ser de båda gårdarna, torpet ligger till vänster 

utanför bild. Den större ladugården till höger hörde till Breviks gård (idag Roslags-

Breviks samfällighetsförening och dess tomtägare) och låg vid den nuvarande 

korsningen Lerviksvägen/Tolvmansvägen, den andra mindre ladugården hörde till 

den andra Breviksgården (nuvarande Brevikstorps samfällighetsförening med 

tomtägare) och låg vid vändplanen stickvägen från Dalgången. De tre bostadshusen 

till vänster hörde till denna gård, arrendatorsbostaden är det närmaste huset. Den 

andra Breviksgårdens båda bostadshus skymtar till höger om dessa i bakgrunden. 

Hästvandring på Lerviks gård 1911 (foto bröderna Harling; Österåkers Hembygds- 

och fornminnesförenings arkiv), både hästarna och oxarna behövdes för att driva 

tröskverket. 
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Från forntid till nutid 

Forntid 

Brevik och Lervik är en skärgårdsbygd. De första avtrycken av att 

människor bott i vårt område finner vi mellan Lervik och Ekhammar, där 

det mellan Lerviksvägen och Ekhammarsvägen finns fyra gravfält som av 

Historiska museet daterats till yngre järnålderstid, perioden 550–1050 e.Kr. 

De som bodde här då livnärde sig på samma sätt som de som bodde här 

under förra hälften av 1900-talet, med boskapsskötsel, åkerbruk, jakt och 

fiske. De har haft häst, kor och svin. Av gravfynden framgår att de haft 

verktyg för olika hantverk och att de sannolikt vävt. 

Bertil Michaelsen, som upptäckte gravarna när han skulle bygga ett hus på 

sin tomt, tänker med anledning av det strategiska läget för de dåvarande 

ledungsflottorna att här kan ha funnits en vaktstyrka med en vårdkase, 

som en del av det dåtida kustförsvaret. Då var denna höjd en halvö, och 

därmed lättförsvarad. 

Medeltid 

Vid skiftet mellan vikingatid och medeltid på 1000-talet stod havet fem 

meter högre än nu. Åkermarken i Brevik och Lervik var grunda havsvikar. 

När de låglänta områdena blev odlingsbara under medeltiden kan vi anta 

att de också kom att odlas upp. Lervik och Flaxenvik var ursprungligen ett 

torp som delades upp i två, ”inom gemensam rågång”.  De omnämns i skrift 

första gången 1535. De ägdes då av Gabriel Kristiernsson Oxenstierna, 

sedermera riksråd. Han var efter Stockholms blodbad 1520 den enda 

kvarlevande i sin släkt. Han fick detta år tillbaka egendomar som hans 

släkt skänkt till dominikanklostret i Sigtuna under andra halvan av 1400-

talet. Genom Västerås recess 1527 fick klostren lämna ifrån sig sin mark, 

och om marken skänkts efter 1454 skulle den gå till det ridderskap som 

ägde den när den skänktes bort. De båda torpen Flaxenvik och Lervik fanns 

alltså under medeltiden, men när de uppstått går inte att få fram. 

På samma sätt lär ängsmarkerna i Brevik ha brukats redan på medeltiden. 

Marken hörde då till Berga by, den by som gett namn till Åkers-berga. 

Brevik anlades på Berga bys mark, som en så kallad avgärdaby. Sådana 

”avgärda by eller hemman” kom ofta till under 1500-talet. Brevik omnämns 

första gången i skrift 1538, då en bonde vid namn Erik i Vik bodde här. Den 

andra avgärdabyn till Berga, Tråsätra, omnämns första gången 1392. 

Eftersom den gården låg närmare Berga, och mer höglänt, har den säkert 

odlats upp tidigare än de mer avlägsna ängsmarkerna i Brevik. 
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Brevik 

Byn 

Av protokollen från tinget i Åkers skeppslag framgår att gränsen mellan 

”bolbyn”, dvs. den ursprungliga byn, Berga, och ”avgärdabyn” Brevik inte 

var självklar. Särskilt tvistades det om äganderätten till det så kallade 

norrgärdet. Tinget i Åkers skeppslag hade lagt fast att norrgärdet hör till 

Brevik, men Peder Banér, ägare till Tuna dit Berga då hörde var inte nöjd 

med det beslutet. Han vände sig till lagmanstinget för Uppland för att få 

rättelse. Lagmanstinget behandlade tvisten 1638 vid möte i Sigtuna. Tinget 

fann att Brevik enligt jordeböckerna såväl 1544 som 1566 varit lagd för ett 

helt mantal. Med mantal angavs hur mycket säd man kunde odla på en 

gårds ängs- och åkermark, detta för att kunna bestämma skattens storlek. 

Vid taxering under Gustav Vasas tid fastställdes hemmanens skattekraft i 

mantal. Tingets resonemang torde ha varit att för att Brevik skulle kunna 

åsättas ett helt mantal så måste norrgärdet ha räknats in. Tinget 

konstaterar också att norrgärdet ”hafwer enskildt lydt och lägadt under 

Breewijk som inget annat wittna och berätta kunde”. Bonden i Brevik fick 

rätt. Beslutet, undertecknat av Jacob de la Gardie, är signerat med 

kammarrättens sigill. 

 
Havreskärning, i förgrunden bonden på Breviks gård Victor Andersson, kanske på 

norrgärdet? Foto bröderna Harling 

I slutet av århundradet behandlas en ny tvist mellan bonden i Brevik och 

överheten, denna gång ägaren till Margretelund, som nu är ägare till Berga 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_Vasa


7 

 

by. Vid vintertinget 1691 hävdade Margretelunds ägare, greve Gabriel 

Oxenstierna, att Berga by har rätt till 1/5 av Brevik. Den femtedel som 

några decennier senare skulle utgöra Brevikstorp, torp under 

Margretelund. Kammarrättens beslut från 1638 verkar vara bortglömt. 

Vid hösttinget samma år dyker Brevik ånyo upp i tingets protokoll. Bonden 

Per Andersson vågade sig på att stämma själve greven på Margretelund, 

Gabriel Oxenstierna, för att slottets jakthundar bitit ihjäl fem av hans får. 

Fogden på slottet erkände att hundarna kommit lösa, men att de på sin höjd 

kunnat bita ihjäl ett får. Det hela slutade med en förlikning. 

 
Mangårdsbyggnad, arrendatorsbostad (skymd) och uthus på den ursprungliga 

Breviks-gården, idag Lerviksvägen 1. De båda bostadshusen är numera 

sammanbyggda, foto bröderna Harling 

Storskifte och laga skifte 

Vid lantmäteriförrättning 1779 fastställdes gränserna mellan Berga och de 

båda avgärdahemmana Brevik och Tråsätra. I Brevik omnämns två 

skattebönder, dvs. självägande bönder som betalade skatt till staten, Eric 

Ersson och Pehr Andersson. I huvudsak var man vid förrättningen ense om 

det mesta, dock inte om Breviks del i Berga bys utmark, dvs. den skogsmark 

som användes för att samla in ved och material till gärdsgårdarna, som var 

många på den tiden. 

Fortsatt tvist var det också med ägaren till Berga, dvs Margretelunds slott, 

om slottets ägande av 1/5 av marken i Brevik. I protokollet från 

lantmäteriförrättningen 1779 är noterat att ”af de upvista documenten 

finnes intet spor, det Brevik bör anses för 1/5 det emot Bohl byen”.  

På begäran av baron Fredrik Åkerhjelm på Margretelund sker storskifte 

1790. Från lantmätarens dokumentation kan vi citera ”… yttrade sig 
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skattejordägarne uti Brewik att de alldeles protesterade emot denna 

delning, af orsak att de redan för några år börjat protest mot Herr Baron 

Åkerhielm om ägande till dess nu innehafvande 1/5 del uti Brewik, på den 

grund att herr Baron ej therföre utgör några onera eller deltager uti de af 

hemmanet utgående utskylder [byns skyldighet att bidra till stat, kyrka och 

socken], men hvilken rättegång efter theras utsago ej blifvit afslutad genom 

Kronofullmägtiges förwållande”. Intyg inkom att det fanns en tvist mellan 

bönderna i Brevik och Margretelunds slott som inte behandlats klart i 

rätten. Intyget avslutas med att därför bör storskiftet inte fullföljas. 

Lantmätaren hänvisade däremot till att det 1725 omnämns att slottet har 

rätt till en femtedel i Brevik.  

Baron Åkerhjelm krävde att storskiftet skulle fullföljas, men då ville de 

båda bönderna från Brevik inte vara med längre. Lantmätaren försökte 

förgäves tvinga dem, men fick ge upp och i stället kalla in nämndeman för 

att kunna fullfölja förrättningen.  

Jordägarna Eric Erson och Nils Jansson återkom med en skriftlig inlaga och 

lät anteckna till protokollet att de såg det som anmärkningsvärt att 

storskiftet genomförs trots att baron Åkerhjelm inte kunde styrka ägandet 

och trots att det pågick en rättegång om ägandet. De ser åtgärden att 

genomföra skiftet som olaglig. Lantmätaren kommenterar deras inlaga med 

att jordägaren inte kunde bestrida Margretelunds innehav så därför kan 

förrättningen fortsätta. Och tillägger, nog en hel del kränkt, att han kan de 

gällande författningarna och som ämbetsman fullgör han sina skyldigheter. 

Arbetet med laga skiftet fortsatte, och en besiktning skedde av hur bra de 

olika åker- och ängsmarkerna var, så att fördelningen skulle bli rättvis 

mellan skattehemmanet och femtedelen som torpet kallas. Sjöboden och 

gistgården, som låg där Brevikstorps samfällighets västra brygga nu ligger, 

var liksom fisket och vägarna gemensamma efter ägoandelarna av marken 

och man svarade för skötsel efter sina andelar. Man fick fiska när man ville 

och på vilket sätt man ville bara man inte var till hinders för varandra. 

Trälhavsholmarna nyttjas ”såsom tillförene framförallt till kalvbete”.  

Tvistigheterna leder dock till att skiftet inte fullföljs förrän 1815. Ånyo är 

det ägaren till Margretelund som begärt förrättningen. Med var inspektorn 

E Liezenskii enligt fullmakt från friherre Åkerhjelm och skattebonden 

Magnus Jansson i Brevik. Tråsätra var företrädd som ägare till 

Hummelängen [ängsmark mellan Brevik och Ljungsboda ner mot havet], 

eftersom det var tvist om till vilken gård den hörde. Det var också tvist om 

vilka ängar som skulle vara torpets, särskilt då om torpet skulle ha del i 

norrgärdet.  

Man enades om att var och en skulle behålla gårdstomt och hagar. Torpet 

fick 1/5 i norrgärdet, norra delen av västra gärdet, del i gärdet mot Kasen 

och gärdet mot Valsjön, vilket i huvudsak svarar mot hur torpets mark ser 

ut ännu idag. Magnus Jansson fick resten av västra gärdet och hela östra 

gärdet. Magnus Janssons rätt till att ha sin då nya sjöbod vid Kasen 

bekräftades. Sjöboden finns kvar och sköts numera av kommunen. Sjövistet 
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skulle som tidigare nyttjas samfällt, liksom Kasen och alla hade rätt att ha 

sina fiskeredskap där. Notfisket delades upp, både vid fastlandet och vid 

Trälhavsgrunden, så att Magnus Jansson fick fiska fyra femtedelar av tiden 

och torpet en femtedel. Skiftet fastställdes den 6 maj 1816 vid tinget i Åkers 

skeppslag. 

Den 16 juli 1859 verkställdes laga skifte i Brevik på begäran av de båda 

gårdar som nu fanns i Brevik. Som grund för fördelningen av mark skulle 

vara att slottet fick den mark Åkerhjelms ägde och att resterande 

fyrafemtedelar fördelades mellan de båda gårdarna till lika andel. Det ledde 

till tvister mellan bonden på Breviks gård, Jan Andersson, och bonden på 

den andra gården, A.W. Sjöblom. Jan Andersson ansåg att Sjöblom inte 

skött sin åkermark och den därför var av sämre beskaffenhet. Därför beslöts 

att ”Såsom skälig ersättning för den som bekommer Norra gärdet skall 

Sjöblom, som uraktlåtit ordentligt gödsla sina åkrar i nämnde gärde lämna 

50 lass gödsel, som ur gödselhagen får i år tagas, hvarförutan Sjöblom skall 

hjelpa J. Andersson med uppkörning af sagde gärde, nemligen 2 par 

ökedagsverken i höst eller 2 par dito till nästa vår; dock på en lämplig tid 

att Sjöblom ej blifver strandsatt i eget arbete.”  

Sjöbloms mangårdsbyggnad och matbod hamnade på Anderssons mark och 

skulle flyttas, men Andersson ansåg att de var i så dåligt skick att 

ersättningen skulle sättas lågt. Andersson krävde också att det skulle 

regleras att Sjöblom inte skulle få bygga några uthus i backen nedanför 

Anderssons hus eftersom det skulle förstöra hans utsikt och försämra 

gårdens värde. Grannsämjan kan inte ha varit på topp efter detta. 

Den inre vassen hörde till skiftet så långt man kunde slå den, utanför till 

det gemensamma fiskevattnet. Trälhavsgrunden skulle förbli samfällda och 

nyttjandet fördelas sinsemellan mellan Breviksbönderna genom lottning. 

Brunnar och källor liksom vägarna till dem var gemensamma. Två vägar, 

en från Sjöblom och en från Andersson förklarades enskilda, i övrigt 

förklarades vägarna i byn för gemensamma. 

I protokollet regleras med stor noggrannhet ansvarsfördelningen för de 

gärdsgårdar som ska avgränsa mot gårdarna som gränsar till Breviks by 

och hur långa de är. Brevikstorp skulle svara för 448 alnar och gårdarna för 

897 alnar var, resten ankom granngårdarna. Vidare reglerades ansvaret för 

gärdsgårdarna inom byn. Gärdsgårdarna skulle vara uppsatta senast 1 juni 

1859 respektive 1 juni 1860. Undertecknat av Elof Silfversparre på fullmakt 

för Margretelund, Jan Andersson och A.W. Sjöblom (bomärke). 

År 1880 kan vi av det årets folkräkning se att det bodde 15 personer i byn. I 

Breviks gård hemmansägareänkan Maja Stina Gustafsdotter och hennes 

fyra då vuxna barn. I den andra Breviksgården bodde Abraham Wilhelm 

Sjöblom, hans hustru Sofia Jansdotter och tre döttrar samt en dräng, 

August Jansson. På torpet bodde makarna Carl Otto Carlsson och 

Wilhelmina Sjöblom, och en dräng, Henning Gustafsson. I byn bodde också 

skomakaren Jan Peter Fernqvist. 
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Trettio år senare, 1910, har befolkningen vuxit. Nu bor det 36 personer i 

byn, varav 20 barn. På Breviks gård lever fortfarande hemmansägareänkan 

Maja Stina, 91 år gammal. Där bor också hennes son Erik Viktor som hela 

tiden bott kvar på gården, och två av hennes döttrar som flyttat åter. Den 

ena dottern Sofia tillsammans med sin man Anders August, som var 73 år 

och betydligt äldre än sin hustru. De hade varit brukare på Isätra gård. Den 

andra dottern, Emma Kristina Andersson, hade varit hemmansägarehustru 

på Ljusterö, men är nu änka och har flyttat hem till Brevik tillsammans 

med sin dotter Tekla, som blev den sista ägarinnan av Breviks gård. 

På den andra gården är de två yngre döttrarna, Edla och Johanna Sjöblom, 

ensamma kvar, båda föräldrarna är döda. De blev de sista i Breviks by från 

den gamla jordbrukstiden. 

Båda gårdarna har nu arrendatorer, Karl Gustaf Karlsson och Maria 

Vilhelmina Karlsdotter med sju barn på den ena gården, Gustaf Jansson 

och Helena Herrén med fem barn i den andra. En av gårdarna hade också 

en statdräng. Gustaf Andersson. 

Än fler barn bodde på torpet, där änkan Emelia Maria Jansson Bengt bodde 

med sina nio barn. Äldste sonen, Gustaf 20 år gammal, står som 

jordbruksarbetare. 

 

Vy mot Trälhavet från gårdarna i Brevik, foto bröderna Harling 

Det laga skiftet innebar vanligen att byarna sprängdes, men så blev inte 

fallet i Brevik. Den alltjämt väl sammanhållna byn kan fortfarande anas 

även om merparten av uthusen är borta. Den ena mangårdsbyggnaden är 

den ursprungliga Breviks gård, Lerviksvägen 1, och på andra sidan kan 

man skönja den andra mangårdsbyggnaden, Lerviksvägen 4. Här finns 

också ytterligare två enklare hus från 1800-talet, båda hyrdes på 1900-

talets mitt ut som fritidshus. Ladugårdarna låg vid den nuvarande 
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korsningen Lerviksvägen/Tolvmansvägen respektive vid vändplanen på 

stickvägen av den nuvarande Dalgången. Torpet finns kvar med sin 

ladugård (Lerviksvägen 2). 

Torpet 

Brevikstorp var ett dagsverkstorp under Margretelunds slott. Första gången 

Brevikstorp under Margretelund omnämns är i köpehandlingar 1718 när 

friherre Samuel Åkerhielm köper Margretelunds slott från Elsa Sparre, 

änka efter Gabriel Oxenstierna. I handlingarna nämns en inlaga till 

häradstinget jämte ”av Nembdemännerne förrättade dehlning på dhe ägor 

som kommer och tillhöra till Brewijks torp” vilket skulle kunna tyda på att 

torpet blir till vid den tiden.  

Maria Johansson föddes 1895 som äldsta barnet, familjen bodde då i 

Gröndal. I början av 1900-talet blev de i stället torpare på Brevikstorp. I 

samband med Österåkers Hembygds- och Fornminnesförenings 

torpinventering intervjuade Lerviksbon Berit Wallenquist henne. Vi hade 

en häst, fyra kor, några höns och en gris som slaktades till jul berättar 

Maria. Idyll? Knappast. Livet som dagsverkstorpare var tungt, fattigt och 

osäkert. Vi anar det från den tragiska händelse som drabbade familjen.  

Det var trettondag jul, och Frans Jansson spände på sig skridskorna för att 

åka till Vaxholm för att sälja hö. Han kom aldrig hem till sin hustru och de 

tre barnen. Efter 12 dagars sökande hittades han död, han hade åkt ner i en 

råk. Kanske hade han slagit i huvudet i iskanten och blivit medvetslös, 

annars hade han nog klarat det, skärgårdsborna var vana vid att isen 

kunde vara osäker. Nu skulle änkan klara torpet och tre dagsverken i 

veckan på slottet.  

Maria skriver själv om detta. ”Jag hade mist min far. Han drunknade när 

han åkte skridskor till Vaxholm i en vak som slår upp på sjön när det 

blåser. Det var en svår tid för mig som var så kär och glad i min far. Men 

tiden gick. Det var värre för mamma, som var så modig och kunde fiska med 

nät och sköten, som jag fick hänga upp till att torka medan hon rodde till 

Vaxholm och stod på torget och sålde. Hon fick gå upp tidigt på natten för 

att ro ut och ta upp näten med fisk och strömming. Hon kom inte hem utan 

stanna kvar för att göra i ordning resan till Vaxholm. Stå på torget, sedan 

ro hem igen och jag kan se för mig hur trött hon var, stackars mamma.” 

Maria, tio år när pappan dog, fick passa sina båda små bröder, tre och sex 

år gamla. Morfar ryckte in och tog på sig att göra dagsverkena berättar 

Maria. Han bodde på torpet Freden, torp under Smedby, och gick till 

Margretelunds slott tre dagar i veckan så att han var där klockan sex varje 

morgon, och arbetade fram till sju på kvällen innan han kunde vandra hem 

igen. Den förste inspektorn, Husén, han tyckte om pappa och oss så vi fick 

bo kvar. Men så kom det en ny inspektor till slottet 1909. Han var inte nöjd 

med detta, utan sa upp oss, vi hade bara att ge oss iväg, berättade Maria. I 

snöstorm i mitten av mars 1909 gick flyttlasset mot Tråsätra, där det dock 

visade sig vara fullt när de kom fram. I folkräkningen 1910 bor de på Åby 

gård. 
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Under de första decennierna av 1900-talet drabbades Margretelund, liksom 

många andra stora gods i Sverige, av dålig ekonomi. Den 7 oktober 1927 

undertecknade Gustaf Samuel Åkerhielm fullmakt för AB Svensk 

Jordförmedling att sälja betydande delar av Margretelunds egendom, 

däribland Brevikstorp. Sex år senare, 1933, såldes torpet och blev 

sommarboende. Siste torparen, Ernst Albert Rehn, lämnade torpet 1928. 

Lervik 

Någon gång efter 1562 är Flaxenvik och Lervik upptagna som torp under 

Smedby. Dess dåvarande ägarinna var ”Smedbyfrun” Britta Larsdotter (Tre 

Rosor) som bl.a. ägde Nynäs och Penningby slott. Hennes yngsta dotter gifte 

sig med Claes Nilsson Bielke. Han hade samröre med Sigismund, sonson till 

Gustav Vasa och polsk och under en tid svensk kung. Hans brorson hertig 

Karl hade i ett inbördeskrig tagit över kungatronen, och förtroendet för 

ägaren till Smedby var förstås inte på topp hos kungen. Smedby drogs som 

straff in till staten 1599, men redan 1602 fick makarnas barn tillbaka 

släktens egendom. 

Genom giftermål kom en Oxenstierna på nytt att bli ägare till Smedby, 

riksrådet Gabriel Gustafsson Oxenstierna. Genom sin hustru blev Gabriel 

Oxenstierna ägare till bl.a. Järrö, som han gav namnet Margretelund efter 

sin maka Margareta Bielke. Det hade dessförinnan tillhört Penningby slott. 

Första gången Margretelund nämns i skrift var 1630. Gabriel dog 1646, och 

hans andra hustru, Brita Kurk, drev godset vidare. Sannolikt överflyttades 

säterirättigheterna från Smedby till Margretelund 1658. Britta Kurk 

byggde det första slottet. Efter hennes död tog parets son som föddes efter 

faderns död, ”långe Gabriel”, Gabriel Gabrielsson Oxenstierna, över. 

De båda torpen redovisades 1654 som frälsetorp under Margretelund, 

vardera på 1/4 mantal. Som frälsetorp beskattades de inte utan gjorde 

dagsverken på säteriet. År 1696 beskrivs de som frälsehemman, dvs. att 

gården brukades av en ej skattskyldig bonde som var underordnad ett 

frälsegods, i detta fall säteriet Margretelund, som ägde arrenderätt över 

hemmanet.  

År 1700 behöver Gabriel Gabrielsson Oxenstierna banklån, men Flaxenvik 

och Lervik kan han inte lämna i pant, de är redan pantsatta till en 

bokhållare Olof Håkansson vars änka hade de båda hemmanen på livstid. 

Gabriels änka Barbro Sparre sålde 1718 slottet till friherre Samuel 

Åkerhielm, vars ättlingar äger Margretelund än idag. I köpehandlingarna 

omnämns Lervik som 1/4 skattehemman, ”varunder Orendsholmen 

(Oranieholmen) ligger”. Även 1769 omnämns Lervik som en fjärdedels 

mantal som då ingick i en marköverlåtelse mellan två syskon Åkerhielm.  

Fram till 1776 omnämns bara en bonde i Lervik, men 1776 redovisas två 

hälftenbrukare. I mitten på 1800-talet redovisas två ägare. Den ena hette 

Gustaf Israelsson, vars son Carl Gustaf Gustafsson redovisas som ensam 



13 

 

ägare vid folkräkningen 1880. Han var gift med Johanna Augusta Carlsson 

från Motala och de hade sju barn hemma, födda 1874–1879. De hade också 

två pigor, Maria Lindholm och Emelia Blackström. Maria som var född 1822 

bodde kvar som pensionär till dess hon dog i början av 1900-talet. I 

Fårhagen bodde Gustaf Malmström, fiskare, änkeman, med tre barn födda 

1867–1873. Sonen Karl blev också fiskare, dock inte i Lervik. Någon mer 

fiskare i torpet i Fårhagen har inte kunnat identifieras i senare 

folkräkningar. 

Trettio år senare, 1910, bodde makarna Carl Gustaf och Johanna Augusta 

med tre vuxna barn kvar i hemmet, Johanna, Emma och Ivar. De hade en 

dräng, Gustaf Bernhard Johansson. På gården fanns också en statdräng, 

Gustaf Emil Gustafsson, med hustru Ida Maria Pettersson och fem barn 

samt en fosterdotter. 

Margretelund behöll rätten till frälseränta. I handlingar i Margretelunds 

slottsarkiv går att läsa att 1890 betalade Lervik 163,82 kr i frälseränta för 

1/4 mantal. Det framstår som ett rätt beskedligt belopp om man jämför med 

torparen på Brevikstorp som det året utöver 222 dagsverken och 168 

hjondagsverken (arbete som utfördes av hustrun eller någon son) fick betala 

hemmansränta om 205,85 kr. Även från 1899 kan beläggas att Lervik 

fortfarande betalade frälseränta till Margretelund. 

Huvudbyggnaden, ett vitrappat hus, brann upp under förra hälften av 1900-

talet och kom aldrig att byggas upp igen. I det större hus som idag har 

adressen Lerviksvägen 37 bodde några i den Gustavssonska ägarsläkten 

sommartid. På 1950-talet bodde tant Emma i den byggnaden, berättar 

Ragnhild Ahlström, som är dotter i den sista arrendatorfamiljen. Emma 

hörde till familjen Gustavsson, det var många Gustavsson som bodde i de 

olika husen i Lervik berättar Ragnhild. 

Arrendatorn bodde i det hus som alltjämt finns kvar på Vallvägen 35. Det 

ska tidigare ha fungerat som statarbostäder. 

Ett mindre hus nedanför de övriga bostadshusen, dagens Lerviksvägen 25, 

kallades trädgårdsvillan. Ragnhild minns den som trädgårdsmästar-

bostaden, men när hon var barn var den uthyrd till sommargäster. Karl 

Gustawsson som i likhet med flera av hans kusiner i släkten Gustavsson 

tillbringat alla somrar i Lervik minns det som en före detta tvättstuga, in 

mot tomten gick ett alltid vattenfyllt dike från havet. Bra att meta i minns 

Karl. Men det var vattensjukt här. Lerviksvägen gick ju då på höjden där 

bostadshusen låg, inte på den låglänta åker där den går idag. 

Invid arrendatorsbostaden låg också ett lågt hus där det bodde en 

sommargäst, ”tant Jeanne”, berättar Ragnhild. Det låg flera mindre hus 

runt gården. Som Karl minns det var alla uthyrda till sommargäster. De 

husen är nu borta. 
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Mangårdsbyggnaden, huset brann ner och ersattes aldrig, sannolikt barn i den 

Gustavssonska ägarsläkten; från Lars Klints samling 

Enligt en bebyggelseinventering som Österåkers kommun lät göra 1980 i 

kommunens östra förnyelseområden redovisas att det under andra hälften 

av 1800-talet utöver själva gården skulle ha funnits inte mindre än tre torp 

under Margretelund, den ovan nämnda trädgårdsvillan och två fiskartorp. 

Uppgiften är sannolikt felaktig. Det finns inget som i Margretelunds slotts 

förteckning över torp tyder på detta.  

Ovanför notbryggan låg enligt bebyggelseinventeringen två torp. Barbro 

Hildestrand minns dock att det var ett torp som sannolikt har haft fiske 

som huvudnäring. Huset kan man se när man från Notbryggan tittar upp 

till vänster mot Fårhagsvägen, och rakt upp ser man det som var ladugård 

och fårhus, nu om- och tillbyggt till bostad. Torpet var ursprungligen en 

enkelstuga, med ett större rum som var både kök, sovrum och arbetsrum, 

och en mindre kammare. Det tillhör Birgitta Warholm, dotterdotter till de 

sista ägarna i familjen Gustavsson. Hon berättar att hennes torp, ombyggt 

och tillbyggt i olika omgångar, i sina äldsta delar är riktigt gammalt, 

kanske från 1600-talet har sakkunniga bedömt. 

Fiske var en viktig del i försörjningen. Vad Karl Gustawsson kan minnas 

var fisket hela tiden utarrenderat. Notbryggan finns kvar än idag, men 

ställningarna för alla näten är sedan länge borta. Att följa med ut när 

strömmingsnoten skulle dras, det var något alldeles extra minns Karl. Det 

var ju så väldigt mycket strömming. Siste fiskaren som arrenderade 

fiskevattnet mot Oranieholmen var Gunnar Andersson, som började som 
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ung och när fritidstomterna såldes i Brevik köpte en tomt och bosatte sig 

där som den utöver arrendatorerna förste åretruntboende i Brevik. 

 
Näten på tork vid notbryggan i Lervik, foto bröderna Harling 

 

 
Utsikt mot Röda bergen, mellan nuvarande Uddvägen och Hamnvägen, sannolikt 

familjerna Gustavsson i förgrunden, foto från Lars Klints samling 
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Vid Röda bergen fanns en fin badplats, minns Karl Gustawsson. Här fanns 

ett badhus inne i viken med en liten bassäng i mitten. Den försvann nog på 

1950-talet tror Karl. 

Gruvan 

Från 1860-talet och fram till 1945 förekom omfattande brytning av kvarts 

och fältspat i Österåker. Kvarts behövdes hos järnbruken, fältspat vid 

porslinstillverkningen. Nära ångbåtsbryggan fann man fältspat nog mycket 

för att kunna bryta. Lerviks gruva var belägen där Lerviksvägen gör en 

nittiograderskurva vid parkeringen vid ångbåtsbryggan. Berget blottlades 

1895 och brytningen startade året därpå. Gruvan bröts åren 1896–1897, 

1901–1910 samt 1912. Den lämnade efter sig ett gruvhål som var 45 meter 

långt, upp till 10 meter brett och 38 meter djupt. Utskeppning skedde vid 

ångbåtsbryggan. Totalt bröts 8 041 ton fältspat och 1 918 ton kvarts. 

Kross från gruvan kom till användning när vägarna anlades i området. De 

var så vackra, minns Karl Gustawsson, med sin blandning av röd fältspat 

och vit kvarts. På sina håll, t.ex. i Lerviksvägens gamla sträckning ner mot 

Gröndalsvägen, kan man ännu hitta grus från gruvan. Men det kunde vara 

tungt att dra en kärra på vägen berättar Karl. Som när han var till Lerviks 

gård för att hämta is från isstacken – det här var ju före kylskåpens tid. Det 

järnskodda hjulet på kärran grävde sig lätt ner i gruset. 

Gruvhålet var länge öppet, och Karl liksom arrendatorspojkarna i Brevik 

minns hur de som barn lekte där. Det hände aldrig någon olycka men 

dagens föräldrar är nog tacksamma för att det är helt igenfyllt. 

 
Arbetslag vid Lerviks fältspatsgruva, foto bröderna Harling 
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Gruvhål, foto bröderna Harling 

Jordbruksepoken närmar sig slutet 

Småbrukens tid är förbi 

Ännu på 1930-talet kunde man få statliga lån för ett jordbruksegnahem. 

Men de små jordbrukens bärkraft började alltmer att ifrågasättas. I en 

statlig utredning 1938 konstaterades att de små jordbruken visserligen var 

de mest produktiva, men att lönsamheten och levnadsstandarden mätt i vad 

man kunde konsumera var låg.  

När vi kommer in på 1950-talet märks de små barnkullarna från 1930-talet 

och industrin ropar efter folk i efterkrigstidens Sverige. Nu ville man styra 

om landsbygdsbefolkningen till städerna och deras växande industrier. 

Urbaniseringen tog fart, och drevs på från samhällets sida. Jordbrukets 

mekanisering och därmed minskande behov av arbetskraft ledde fram till 

en ny syn på hur stor en jordbruksenhet måste vara för att vara långsiktigt 

bärkraftig. Och det var betydligt större än de små gårdarna i Brevik och 

Lervik. När jordbruken avvecklades, och sommarstugorna tog över var det 

helt i linje med den nationella politik som rådde. De små jordbruken skulle 

bort och enbart bärkraftiga enheter skulle vara kvar. Det gamla Sverige 

skulle bli det moderna, rationella och storskaliga.  
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Brevik 

När det nygifta paret Senta och William (Wille) Ekström tog över arrendet 

på den ena av de båda Breviksgårdarna (nuvarande Roslags-Brevik) 1942 

kunde de inte ana att gården bara fem år senare skulle vara såld till ett 

styckningsbolag. Den sista ägaren, Tekla Andersson, avled 1946, och 

släktingarna sålde gården. En styckningsplan fastställdes 1947. 

Försäljningen av tomter påbörjades i början av 1950-talet. Jordbruket 

kunde dock leva kvar till 1954. Då var det oåterkalleligt slut, och djur och 

redskap såldes på auktion.  

När den kvarlevande av systrarna Sjöblom som ägde den andra gården, 

flyttade till ålderdomshemmet föreslog släktingarna att hon skulle sälja 

gården till sommarstugor men hon sa nej. När hon dött var släktingarna 

snabba med att sälja. Dalarö fastighetsbolag köpte för att exploatera. 

Arrendatorn, Arne Eriksson, skrev till jordbruksnämnden om att gården 

inte skulle få styckas. Svaret blev att den är ett ofullständigt jordbruk som 

det inte går att leva på. Vi tyckte att det gick riktigt bra berättade hans fru 

Birgit i en film med hennes och Arnes minnen.  Vi sålde mjölk och säd, Arne 

hade körningar, t.ex. sålde han mycket gödsel som han körde ut med häst 

och vagn. Vi hade kunnat ta ner skog. År 1957 avvecklades jordbruket.  

 

Auktion 1954, nu är driften av Breviks gård slut. Foto från Eddy Ekström 

Arne Erikssons far och mor, Rickard och Elsa Eriksson, kom från Husa gård 

via gården Sandviken till Brevik 1936 som arrendatorer. Arne och Birgit, 

tog över arrendet 1950. När hans far Arne köpte en traktor, frågade Rickard 

sonen ”varför då – du har ju två friska hästar?”. Det moderna började så 

sakta ersätta en uråldrig bondekultur. 
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Traktorn som farfar Eriksson tyckte var ett onödigt påfund när det finns hästar, 

sonen Arne harvar, foto från Arnes son Leif Erikssons familjealbum 

Men visst hade det varit slitigt. Arne minns att hans mor var ledsen när de 

flyttade till Brevik. Backe ner till ladugården, backe ner för att hämta 

vatten i den gemensamma källan, Pilpussen (nu på tomten Dalgången 36). 

Källans vatten behövdes för både hushåll och djur, och användes för att kyla 

mjölken.  

Det var ett slitsamt arbete att vara bonde. El fick man inte förrän 1948. 

Birgit berättade i filmen om henne och Arne hur hon sjöng när hon bar upp 

vattnet för att det skulle kännas lättare. Så mycket vatten vi bar upp för 

berget! Tvättade gjorde jag på en bänk utanför huset. Det var viktigt att allt 

som behövdes för mjölkningen var rent, annars fick man avdrag på 

betalningen från Mjölkcentralen. Men vi fick aldrig något avdrag sa Birgit 

stolt. Visst var det omodernt, men ändå trivdes vi i stugan. 

De hade sex kor och två hästar. Hästarna gick lösa, Birgit mindes att hon 

var så rädd för de stora hästarna att hon drog sig för att gå ut på dass. 

Korna betade gärna på ängen nere vid Kasen, då fick de sig också ett bad i 

den dyiga vassvik där kommunen nu gjort en sandstrand. När korna hade 

mjölkats höll katterna sig framme, de älskade den varma mjölken. 

Skinkan från grisen röktes i en tunna som stod i backen ner mot 

ladugården. Det var noga med att elden övervakades så att det blev rätt 

rökt. Så hängde vi köttet i en bod, och kunde ta lite av den och bräcka 

försiktigt. Gud vad gott det var berättade Birgit. Potatis, grönsaker och ägg 

hade vi ju. Och mjölet lät vi mala. Fast en dag var hönsen borta, Arne gick 

ut med bössan för att jaga räven, och fann räven med sina rävungar som 

lekte med fjädrarna som var kvar av de nio höns de tagit. De var ju så söta, 

rävungarna, det blev ingen räv skjuten, mindes Arne. 
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Sommargästerna kunde ta det lugnt när det var varmt, själva fick de slita 

med höskörden, volma hö, köra in och lassa upp på höskullen. Birgit stod på 

logvinden och tog emot och fördelade höet så det låg jämnt, att ta till korna 

under den långa vintersäsongen när korna inte kunde vara ute. 

Efter att Dalaröbolaget skänkt ängsmarken vid Kasudden till kommunen 

för att det skulle kunna bli ett kommunalt bad där beviljade kommunen 

snabbt tillstånd att stycka fastigheten enligt den plan exploatören tänkt sig. 

Sonen, Leif Eriksson, nu vägansvarig i vägföreningens styrelse, minns med 

saknad livet på gården, som att åka hölass och hoppa i höet. 

 
Senta och Wille Ekström sätter potatis där Tolvmansvägen nu går i dalgången mot 

Stensnäsvägen, sannolikt 1953, foto Per Anders Thunqvist 

Lervik 

Den siste arrendatorn i Lervik var Anders Ahlström, som 1948 tog över 

efter familjen Lindhagen. Alma Lindhagen var hans syster, Anders som 

yngsta syskon i en stor syskonskara var ofta hos dem och därför väl bekant 

med Lervik. Även om han innan han kom till Lervik arbetat med helt andra 

saker, bl.a. på brädgård och på Roslagsbanan, så hade han vuxit upp på en 

bondgård och lärt sig jordbruk från barnsben.  

Dottern Ragnhild berättar att de hade minst tio kor, höns och att de också 

hade haft får och en gris som en slaktare kom och slaktade till jul. Och 

katter förstås tillägger hon. De hade en traktor, och hästar. På vintern var 

det skogsarbetet som dominerade. Hästarna var överlägsna traktorn när 

man skulle dra fram träd ur skogen.  
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Eddy Ekström, arrendatorson i Brevik, minns hur Anders Ahlström 

undervisade honom i hur ett jordbruk sköts, t.ex. hur man kör en häst i 

skogen när man ska dra fram timmer. Vill hästen inte gå vidare är det 

kanske en orm som ligger där i gräset?  

När det var vinter och jag kom med bussen kunde pappa komma och hämta 

mig med häst och släde, berättar Ragnhild. Det var det som fungerade bäst 

på de osandade vägarna. Stig Larsson, arrendator på Margretelunds gård, 

hade visserligen hand om snöröjningen, men våra vägar var nog inte de 

mest prioriterade tror hon. Med häst och vagn körde pappa också varje dag 

mjölken i 50-liters kärl upp till Margretelundsvägen. Mamma och pappa 

hjälptes åt med mjölkningen, och mjölken kyldes i en brunn invid 

ladugården. Där kunde också vatten till djuren hämtas, men vi hämtade i 

en brunn som låg strax nedanför Solhagabacken. Det var två backar att gå 

när man bar hem vattnet.  

Britt Klint berättar i en artikel i Hembygdsföreningens tidskrift Milstolpen 

från sin barndom att ”vi barn tittade gärna på under mjölkningen och när 

mjölken ångande varm silades ner i en stor mjölkkanna”. Sommargästerna 

köpte sin mjölk på gården. ”När mjölken burits hem ställde mamma ner 

kannan i en djup grop, där den fick vara till morgonen, då grädden kunde 

skummas av. Det var vårt kylskåp, någon elektricitet fanns inte.” Så var det 

också på gårdarna i Brevik- och Lervik, allt fick skötas för hand, och 

fotogenlampor fick lysa upp husen. 

Barnen som hade gården som sin samlingspunkt såg förstås bara det som 

var spännande och roligt. Alla barn lekte här minns Karl, vi hoppade i höet. 

När vi blev lite större fick vi vara med i skördearbetet och ta hand om höet. 

Olle Ahlstedt, en annan av sommargästerna, minns också sådant som inte 

var lika trevligt, som när arrendator Lindhagen slaktade ungtuppar och 

höns eller när tjurkalvar slaktades – också det en naturlig del i livet på en 

dåtida bondgård. 

Midsommarfirandet var en höjdpunkt på sommaren. Barnen på området 

fick åka hästdagen blomstersmyckad skrinda till festplatsen intill med lekar 

och dragspelsmusik skriver Olle. 

Sommaren 1963, när jag var nio år, var det slut med jordbruket berättar 

Ragnhild. Det var nog värst för pappa, han var så förtjust i djur. Året innan 

hade familjen Gustavsson sålt gården till Hem på landet. I slutet av 1960-

talet styckade det företaget ängsmarkerna mot Ekhammar och skogarna 

norr därom. 

Oskar Gustavsson var den siste Gustavsson som framträdde som ägaren till 

ett Lervik med fungerande jordbruk. Barnbarnet Birgitta Warholm berättar 

att när Oskar dog 1961 hade arvingarna svårt att enas och det ledde till 

försäljningen av gården. Under 1963 avvecklades jordbruket. En idyll 

försvann, konstaterar hennes kusin Karl Gustawsson.  

Den stora ladugården och en hel del småhus som varit uthyrda till 

sommargäster, revs, liksom smedjan och andra uthus som hör till en 
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bondgård. På den fastighet som idag är Lerviksvägen 27 ska man 

fortfarande kunna ana rester av gårdens stall, liksom dess jordkällare.  

 
Smedjan som hörde till Lerviks gård, foto bröderna Harling 

Alla tre arrendatorerna bodde kvar på tomter de köpte i Brevik, och var 

under några år de enda permanentboende hushållen i Brevik och Lervik. 

 
Arrendatorfamiljen Eriksson i Brevik på besök hos arrendatorfamiljen Ahlström i 

Lervik, i sparkstöttingen vägföreningens nuvarande vägansvarige Leif Eriksson. 

Foto okänd, från Österåkers Hembygds- och fornminnesförenings arkiv 
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Sommargästerna kommer 

Först ut är Stensnäs 

Vid sekelskiftet 1800/1900 börjar förändringarna så sakta. Kåludden, en 

udde väster om Lerviken, hade fångat två före detta företagares intresse. De 

båda var Axel Olsson och Erik Skoglund som startat gjuterifirman Skoglund 

& Olsson i Gävle, ett företag som tillverkade spisar, kaminer och trädgårds-

soffor. Gjuterifirman gick bra, och Axel Olsson, som kring förra sekelskiftet 

ensam drev företaget, kunde 1902 sälja det till ett mycket bra pris. Axel 

Olsson lät bygga ett hus på Östermalm och flyttade till Stockholm. Han 

saknade dock sitt sommarhus, Stensnäs, som låg i Norrlandet på ångbåts-

avstånd från Gävle. I stället köpte Axel och Erik Kåluddden, på 

ångbåtsavstånd från Stockholm. Och namnet var givet, också detta 

sommarhus skulle få heta Stensnäs. 

 

Köpeavtalet är undertecknat den 2 oktober 1903 av systrarna Edla och 

Johanna Sjöblom, ägare till den ena gården i Brevik. Det tog några år innan 

köpet formaliserades, först i november 1907 underställs köpet 

landshövdingen för godkännande; ”Härmed får jag vördsamt anhålla att 

konungens befattningshavande behagade fastställa afsöndring från 2/10 

mantal litt A Brevik i Åkers socken af den af mig därifrån inköpta 

lägenheten Stensnäs.”  

Båt var länge det mest naturliga sättet att ta sig dit, egen båt eller 

Vaxholmsbåten till Lerviks ångbåtsbrygga. Även bryggan vid Stensnäs 

kunde trafikeras av ångbåtarna. De byggde var sin liknande villa, den ena 

brann ner 1972, men det andra huset är kvar än idag. Stensnäs var 

privatbostad fram till 1943, då Stockholm-Roslagens järnvägar köpte 

Stensnäs som semesterhem för sin personal. När SRJ förstatligades kom 

semesterhemmet i SJ:s ägo.  

Olle Ahlstedt minns hur han och andra grabbar i Lervik gick dit när 

augustikvällarna var lagom mörka. Vi ringde i den stora ”vällingklockan” 

och blev jagade av arga pensionatsgäster som vi väckt. Förhoppningsvis 

kom man undan. 
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SJ sålde 1970 anläggningen till Syndikalisterna, som 1984 sålde vidare till 

Immanuelskyrkan, som hade den som församlings-, kurs- och konferensgård 

fram till 2011, då området började förvandlas till det bostadsområde det är 

idag. 

 

Stensnäs i början av 1900-talet, foto bröderna Harling 

Lervik 

Även Lerviks gård hade tidigt sommargäster, på gården fanns flera hus som 

hyrdes ut sommartid. Likaså fanns flera sommarhus i Fårhagen. I flera av 

dem bodde familjer som hörde till släkten Gustavsson. Oskar Gustafsson, 

som drev en mjölkaffär i Stockholm, lät bygga ett hus 1918, ”grosshandlar-

villan”, dagens Hamnvägen 10. På tomten intill, Hamnvägen 12, fick en 

dotter sitt sommarhus, byggt 1922. Redan 1910 bebyggdes det som idag är 

Fårhagsvägen 1, också det för en i familjen Gustavsson. Det första 

sommarhuset som byggdes av en ”utomstående” är det pampiga gula hus 

som man hittar på dagens Fårhagsvägen 8. Det byggdes 1926 av 

sotarmästare Svensson som sommarnöje. På det som nu är granntomten 

men med samma ägare, Fårhagsvägen 8 b, byggde han en lekstuga åt sina 

döttrar. 
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Sommarhusbebyggelsen startar 

Med 1930-talet kom sommarbebyggelsen på allvar till Brevik och Lervik. 

Först ut var Solhagaområdet. Redan 1929 hade en tomt sålts, nuvarande 

Solhagavägen 4, till en sotarmästare som bostad åt två sotarlärlingar. 

Margretelunds slott sålde sedan ytterligare ett tjugotal sportstugetomter 

som styckades av från Brevikstorp. Styckningsplanen godkändes den 28 

september 1931, och sannolikt såldes tomterna ganska snabbt därefter. 

Solhagavägen byggdes. Margretelunds slott, som sålde ut sin mark för att 

överleva ekonomiskt, försökte också sälja den resterande delen av 

Brevikstorp, men ett torp var inte attraktivt på 1930-talet, förknippat som 

torpen var med det gamla fattig-Sverige. Det såldes som sommarbostad 

först ett par år senare.  

I Lervik började också försäljningen av tomter komma igång på 1930-talet, 

först ut var Fårudden där det ju då redan låg några sommarhus. Den första 

tomten såldes till Davida och Olof Wiklund. Ytterligare en Wiklund köpte 

en tomt några år senare. Ett barnbarn, Cecilia Haage Lönn, berättar att 

hennes morfar fick mätpinnar av Gustavssons för att själv sätta ut var han 

ville ha tomtgränserna. Vilken Wiklund som gav namnet Wiklunds grund 

till grundet utanför Lervik är okänt.  

En avstyckningsplan godkändes den 28 mars 1934, och under andra halvan 

av 1930-talet såldes fler tomter på Fårudden och längs en förlängd 

Lerviksvägen längs kusten norrut från ångbåtsbryggan. Britt Klint, idag 

permanentboende i Lervik, berättar att hennes föräldrar på pingstaftonen 

1936 läste i morgontidningen att Stockholms läns Egnahem AB erbjöd 

tomter till försäljning ”på det gamla välkända Lervik”. Intresserade kunde 

ta ångbåten till Lerviks brygga där ombud skulle möta. Föräldrarna gav sig 

snabbt till södra Blasieholmskajen, åkte till Lervik, och fastnade för en tomt 

vid Djupviken, inte långt från ångbåtsbryggan.  

Närheten till ångbåtsbryggan gav goda kommunikationer till Stockholm. 

Några krav på bättre bilväg fanns nog inte. Arrendatorerna i Brevik och 

Lervik hade ju häst och vagn. Och barnen fick gå till fots, eller åka skidor, 

till Ljungsboda skola, som byggdes på Margretelunds bekostnad 1892 och 

ersatte en äldre skola. Huset finns kvar än idag som bostadshus på Gamla 

skolvägen. 

Ångbåtsbryggan 

Ångbåtsbryggan i Lervik kan ses som en förutsättning för den tidigaste 

sommarbebyggelsen i området. Ångbåtstrafiken på Lerviks brygga började 

tidigt på 1900-talet, möjligen ännu tidigare. Sannolikt användes bryggan 

också för utskeppningen av kvarts och fältspat från den närliggande 

gruvan.  
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Britt Klint berättar från barndomen under 1940-talet i Lervik att ”alla” gick 

ner till bryggan när Vaxholmsbåten kom, inte bara de som väntade gäster 

från stan. Klockan tolv var det alltid s/s Saxaren. Det var där man träffade 

sina grannar och berättade senaste nytt. På lördagen kom papporna ut och 

då var alla barn och mammor finklädda i ljusa sommarkläder. Papporna 

klev av båten och hade ofta en kartong med bakelser med sig. På 

Vaxholmsbåten kunde man också köpa dagstidningar av en tidningspojke 

som stod vid relingen i fören och levererade tidningar och växelpengar i 

expressfart. På sommarmorgnarna hämtade ofta Vaxholmsbåten de 

strömmingslådor som våra Lerviksfiskare hade ställt på bryggan för 

leverans in till staden. På söndagskvällarna när många skulle hem till stan 

igen kunde det bli riktigt trångt i det lilla vänthuset, särskilt när det 

regnade. När skolorna skulle börja i slutet av augusti och de flesta skulle 

återvända till stan kunde vi få vänta flera timmar eftersom båt efter båt 

ångade förbi fullsatta berättar Britt. 

 
Lerviks ångbåtsbrygga 1914, väntkuren hittar man där än idag, numera utan dörr, 

foto i Österåkers Hembygds- och fornminnesförenings arkiv 

Sommarminnen från Lervik 

Barbro Hildestrand har tillbringat alla sina somrar i Lervik. Min mormor 

och morfar, Davida och Olof Wiklund, köpte vår tomt i Fårhagen 1933 

berättar Barbro, och fortsätter, 

För att komma till tomten fick man fara på en slingrande väg med många 

grindar att öppna och stänga. Vägen gick genom Breviks gård och Lerviks 

gård vidare till Fårhagen. 

Lerviks gård var utarrenderad till familjen Lindhagen. De bodde i röda 

huset ovanför gården. På gården fanns kor, hästar, gris, höns och katter. På 
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1940-talet, när jag var liten, fick jag följa med morfar dit på kvällen, när 

korna mjölkades, för att hämta mjölk till oss. Man kunde också köpa ägg 

och höns. Jag minns hur mormor satt på en pall och plockade en höna och 

hur fjädrarna yrde åt alla håll. 

I vår källare hade vi ett isskåp (dåtidens kylskåp). Till det hämtades is från 

gårdens isstack. På vintern högg bonden upp stora iskuber av havsisen, som 

sen grävdes ner i en backe mot norr och täcktes med halm. Isen höll sig 

frusen hela sommaren. Då och då tog vi skottkärran och hämtade ett stort 

isblock, som lades in i isskåpet. Perfekt matförvaring! 

När höet skulle tas in från ängarna fick vi barn åka med på hölassen upp 

till gården. Det var jättekul och ännu roligare var det att hoppa i höet på 

höskullen. 

Gården blev en samlingsplats för alla barn. Vi kunde alla kossornas namn 

och tittade på hur man mjölkade m.m., men man fick se upp, så man inte 

var i vägen för de som jobbade där. 

 

 
Korna betar i Lervik, i bakgrunden arrendatorsbostaden och ladugården, foto i 

Österåkers Hembygds- och fornminnesförenings arkiv 

Ägarna till gården, som ju var utarrenderad, var familjen Gustavsson. 

Oskar Gustavsson bodde i det stora röda huset ovanför stranden vid ”Röda 

Bergen”. Han var sträng och argsint, så honom var vi barn rädda för. 

I det röda huset vid gården bodde Oskars syskon, Emma och Gustav 

Gustavsson. De var så snälla. Man hälsade på i deras mysiga kök, när man 

var på väg till gården. Mormor blev god vän med ”Emma vid går´n”, som 

hon kallades. En dag, när Gustav var ute och högg ved, for en klabbe rakt i 



28 

 

huvudet på honom och han föll död ner! Ett fjärde syskon hette Hilda och 

hon bodde i Fårhagen. 

När mormor hade ”kafferep” var det dukat på gräsmattan med fina vita 

duken med blå broderier och sju sorters kakor. Då kom ”Hilda i Fårhagen”, 

”Emma vid går´n” och grannarna Inez Svensson från stora gula huset, vars 

man var sotarmästare och Rut Fintling från lilla gula huset och Elma 

Jernow, som bodde i huset bredvid ångbåtsbryggan. Elmas son Claes var 

flygkapten. Han flög ibland över Lervik och hälsade genom att göra 

dykningar och cirklar. Det tyckte vi alla var jättespännande och fantastiskt! 

  
Till vänster födelsedagskalas i Lervik, Österåkers hembygdsförenings arkiv, till 

höger okända i ägarfamiljen, ska kanske åka till kommunens centrum vid 

Åkerstorp? Foto från Lars Klints samling 

Det fanns ingen affär på Lervik. Behövde man handla, var det lättast att ta 

skärgårdsbåten till Waxholm. Det var högtidsstunder att få åka båt, men 

det bästa med Vaxholmsresorna var, att de alltid avslutades med saft och 

bakelse på Zanders konditori vid hotellet i hamnen. 

I slutet av 1940-talet fick vi en affär på Lervik. Familjen Stårner stängde 

under sommaren sin mataffär i sta´n och öppnade sommaraffären 

Solhagaboden i hörnet Lerviksvägen/Solhagavägen. Huset finns fortfarande 

kvar. Detta underlättade verkligen matinköpen för Lerviksborna. 

Om man inte fiskade strömming själv kunde man sätta in en pyts med 

pengar i boden vid Notbryggan. Strömmingsfiskaren tog upp sina nät på 

morgonen och hängde upp dem utmed Notbryggan, sen fraktades 

strömmingen till Waxholm. Först såg han dock till att alla, som hade satt 

ner sina pytsar och korgar i fiskeboden, fick den strömming som de lagt 

pengar för = 1.50 per kg. Aldrig blev pengarna stulna! 

På Midsommaraftons förmiddag plockade alla barn blommor och björkris, 

som man klädde Midsommarstången med. På eftermiddagen restes stången, 

sen dansade vi runt den och fick saft och bullar och hoppade ”säck” och lekte 

andra lekar. På kvällen var det vuxendans på gårdens loge, dit även barnen 

följde med.  
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Under många år hade Ingeborg Quick simskola vid badplatsen ”Plasket” 

Här samlades barnen för att lära sig simma och för att ta simmärken av 

olika svårighetsgrad. Simskolan hade högtidlig avslutning med promovering 

och utdelning av de avklarade simmärkena, allt under föräldrarnas 

applåder! 

Ett livaktigt båtsällskap, LBS = Lerviks Båtsällskap, bildades på 1960-talet 

av några av Lerviks segelkunniga ungdomar. Sällskapet hade seglarskola 

och höll i regattor och andra segeltävlingar. Många föräldrar var 

engagerade vid tävlingarna. Rundningsmärken skulle läggas ut, mållinjen 

noga bevakas, rapporter skrivas och inte minst korvförsäljningen måste 

skötas om. Under varje tävling var det en festkväll med dans till levande 

orkester på dansbanan vid Ångbåtsbryggan. Dansbanan låg där 

bilparkeringen ligger idag. 

Detta är de minnen som just nu kommer för mig. Det finns säkert mycket, 

mycket mer att berätta! Sommarloven på Lervik, när jag var barn och 

tonåring, är underbara minnen att spara i sitt hjärta. En idyll från en 

annan tid avslutar Barbro sin berättelse.  
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Sommarstugeepoken 

Under några decennier var Brevik och Lervik ett sommarstugeområde. 

Några enstaka fastigheter kom att bebos året om.  

I Brevik styckades Breviks gård av Stuvstabolaget, som i mitten av 1950-

talet byggde vägar, anlade pumphus och drog fram sommarvattenledningar 

till tomtgränserna. En tomtägareförening bildades, dagens Roslags-Breviks 

samfällighetsförening. 

 

 
Så här idylliskt kunde det fortfarande se ut en vårdag 1953, där nu Tolvmansvägen 

går ner mot Trälhavet som ett av de områden Stuvstabolaget styckade. Foto Per 

Anders Thunqvist 

Den andra Breviksgården styckades åren 1957–1959 av Dalaröbolaget, 

västra området tidigare än det östra. När den första tomten bebyggdes 

1958, Breviksvägen 8, var Breviksvägen inte klar utan fortfarande mer 

dimensionerad för korna än för bilarna. Brevikstorps tomtägareförening, nu 

samfällighetsförening bildades och fick liksom sin granne ansvar för 

gemensam mark, pumpar, sommarvattenledningar och bryggor. 

I Lervik var det Hem på Landet som i början av 1960-talet köpte de 

ostyckade delarna av Lerviks gård. Försäljningen av tomter skedde under 

den andra halvan av 1960-talet. 

Det var ännu inte så vanligt att ha bil. Stockholms läns omnibustrafiks linje 

22 förlängdes 1948 från Margretelund till Lerviksvägen, för att senare få sin 

sluthållplats i Härsbacka (linje 622 från 1959 när SJ tog över). Lerviks-

vägens busshållplats vid Margretelundsvägen var överfull på söndags-
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kvällarna vår och höst. Två bussar kunde komma, men ändå fick ofta en av 

bussarna åka tillbaka till Lerviksvägens hållplats från Åkersberga och 

hämta upp de som inte fick plats i första vändan. Vad jag kan minnas hann 

man ändå med tåget i Åkersberga – ett tåg med hur många vagnar som 

helst. Ståplats var det som gällde om man var skolungdom. Och när alla 

skulle på fyrans och femmans spårvagnar vid Östra station kunde det vara 

rätt kaotiskt. Särskilt om det också varit något evenemang på Stadion. 

Barnrikt 

Det var oftast barnfamiljer som köpte tomt och byggde små sportstugor. 

Området var barnrikt. Midsommarfesterna var en av höjdpunkterna i alla 

de tre tomtägareföreningarna. 

 
Midsommarfirande i Roslags-Breviks tomtägareförening på allmänningen vid 

Norrängsslingan, slutet av 1950-talet, foto Per Anders Thunqvist 

Solhagaboden 

Det fanns affärer lite runt om i kommunen. Den första, Stenhagens handel, 

öppnade 1856 och låg i det som då var kommuncentrum. Huset finns kvar 

än idag på Stenhagsvägen. Margretelundsboden, som låg i nuvarande 

korsningen Margretelundsvägen-Söralidsvägen öppnade 1930. Huset är 

nyligen rivet. Sommartid var det trångt i affären, glömde man något fanns 

det knappast plats att vända tillbaka och hämta det. När radhus och villor 

ersatte jordbruket i ”avgärdabyn” Tråsätra öppnades 1978 en modern 

livsmedelsbutik i Margretelund, Favoriten, som kom att ersätta 
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Margretelundsboden. Affärer fanns också vid järnvägsstationerna i 

Åkersberga och Österskär. 

I de nya sommarområdena växte det fram sommarbutiker, så också i 

Brevik. Äldste sonen i familjen Stårner, Björn, berättar om när hans familj 

startade sommarbutiken Solhagaboden. Den var gulmålad med stora 

fönster mot vägen. Fastigheten finns kvar, men är idag svartmålad. Den 

byggdes 1946 av plank som sågats efter att mina föräldrar fällt höga furor 

på tomten berättar Björn. Vi bodde i den röda villan ovanför butiken 

(”sotarlärlingarnas hus”).  Själv var jag då 10 år så jag kommer ihåg att jag 

var med och röjde massor av alar som stod i vägen för bygget. 

Mina föräldrar drev Solhagaboden på sommaren medan fruar och barn 

firade sommarlov. Deras män jobbade i stan och kom ut på lördagskvällen.  

När lovet var slut stängde vi butiken och mina föräldrar öppnade åter sin 

butik på Kungsholmen som hade varit stängd under sommarlovet. 

Som den äldste sonen av tre bröder blev det jag som hjälpte till i butiken på 

sommarloven och det gav ju en viss lärdom för framtida jobb. Dessutom 

körde jag hem varor åt många kunder. Affären erbjöd kött, färskt bröd, 

mjölk, frukt, dricka, frysta varor, tobak, kaffebönor som vi malde till kok- 

eller bryggmalet, hel islandssill som jag hämtade i en tunna i garaget, 

1:50/styck. 

 
Familjen Stårner framför sin sommarbutik, Solhagaboden, foto från Österåkers 

Hembygds- och fornminnesförening 

Efter en del år krävde Hälsovårdsnämnden att butiken skulle förses med 

kallt och varmt vatten med tillhörande avlopp. Med tanke på att butiken 

bara hölls öppen 2,5 månader om året så blev det en rätt stor kostnad men 

de ordnade det. Efter ytterligare ett antal år krävde samma myndighet 1970 

att butiken måste förses med vattentoalett med tillhörande avlopp och tank. 
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Det var inte ekonomiskt möjligt så det blev slutet för Solhagaboden som 

under åren försett många familjer med mat under en tid då de 

sommarfirande inte hade någon bil. 

Samma år stängde en annan liten butik i Brevik, Breviks mjölkbod på 

Lerviksvägen 14, som funnits sedan 1965. Under några år fanns det alltså 

två sommarbutiker i Brevik. Att de stängde 1970 kan nog också kopplas 

ihop med att allt fler sommargäster hade bil och lätt kunde ta sig till de 

större butiker som växt upp i Åkersberga under 1960-talet.  

På bilden nedan syns den lilla affären Breviks mjölkbod i mitten högst upp, 

på Lerviksvägens vänstra sida, i hörnan av Gammelstigen (f.d. 

Lerviksvägen) och Stensnäsvägen skymtar en telefonkiosk, behövlig för att 

ha telefon i sommarstugan var nog ännu rätt sällsynt. 

 
Korsningen Lerviksvägen–Stensnäsvägen i augusti 1967, pilarna pekar mot Breviks 

mjölkbod och mot telefonkiosken, foto Per Anders Thunqvist 
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I slutet av 1950 talet var den dalgång där Tolvmansvägen går inte potatisåker 

längre, utan hade bebyggts, husen var ofta enkla, foto Per Anders Thunqvist 
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Byns ansvar för vägarna 

Från medeltid till 1800-tal 

I Sverige har det av hävd varit de som har mest intresse av en väg som 

också ska bekosta den. Bönderna ansågs vara de som hade störst behov av 

vägarna, och de fick därför skyldighet att underhålla vägarna. Ju mer mark 

bonden ägde, ju mer väg att sköta om. Av de medeltida landskapslagarna 

framgår att varje by skulle inom sitt område hålla med väg och bygga broar 

där så behövdes, ”… alla skola bygga broar och röja vägar, så den som 

mindre äger i by som den vilken mera äger, var efter sina ägor” kan vi läsa i 

Södermannalagen från omkring 1325. Vägarna var en del av byns 

allmänna, gemensamma, egendom och ansvar. 

I 1734 års byggningabalk stadgas att ”Farväg till och från by, så ock till 

åker och äng, kyrka och kvarn, bör läggas i oskifto sex alnar bred [drygt 3,5 

meter], och dessutom två alnar [knappt 1,2 meter] å vardera sidan till dike 

om så tarvas”. Ansvarsfördelningen mellan markägarna förblev samma som 

under medeltiden, med skillnaden att med 1734 års lag, liksom sedermera i 

1891 års väglag, fastighetens bärighet skulle vara grund för fördelning av 

ansvaret. Även de som drev rörelse (t.ex. en kvarn) blev medansvariga. I 

huvudsak torde underhållet ha skötts genom att markägarna gjorde arbetet 

själva, enskilt eller gemensamt. Där vägarna bara behövdes för den lokala 

befolkningen var det inga problem att de slingrade sig fram i åkerkanterna, 

som var den mark bönderna kunde släppa till som gemensam för vägar. 

Nya tider, ny lagstiftning 

År 1907 kom en lag om enskilda vägar. Där reglerades det gemensamma 

ansvar, som innan storskifte och laga skifte naturligt legat på byalaget. 

Bl.a. infördes möjlighet till att utse en särskild person att hålla uppsikt över 

väghållningen i byn. För en liten by som Brevik torde det dock inte ha 

ändrat på hur ansvaret fördelades, här behövdes ingen ”vägfogde”, och i 

Lervik fanns bara en gård. Ingen att träta med om ansvaret således. Lagen 

gav möjlighet att bilda en vägsamfällighet, men så skedde inte i Brevik-

Lervik.  

Även i den nya lag om enskilda vägar som kom 1926 gavs två möjligheter 

för skötsel av enskilda vägar, gemensamt med utdebitering enligt andelstal 

eller naturaprincipen, att var och en sköter vägen på sin mark. Inte heller 

den lagen innebar någon förändring i Brevik-Lervik. 

Med 1939 års lag om enskilda vägar kom ett tydligt krav på att enskilda 

vägar ska förvaltas gemensamt genom en vägsamfällighet. Begreppet 

vägförening förbehölls de enskilda vägar där det fanns en tätare bebyggelse, 

ofta med en antagen byggnadsplan. I Brevik-Lervik dröjde det till 1954 

innan en förrättning påbörjades för att bilda en vägförening.  
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Vägarna 

Fram till 1950-talet började Lerviksvägen vid nuvarande Gröndalsvägen, 

och gick sedan över gårdsplanen till dagens Lerviksvägen 1.  

 
 

 
Fram till mitten av 1950-talet gick Lerviksvägen över gårdsplan på den ena 

Breviksgården, nu Lerviksvägen 1. Skulle man vidare mot Lervik fick man öppna 

den välmålade vita grinden. Barnen, på fotot äldste sonen Ekström, Örjan, med en 

kamrat, lekte till synes tryggt precis intill Lerviksvägen. Foto från Eddy Ekström. 
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Kom man med bil så måste man stanna, öppna en grind tvärsöver vägen, 

köra in och stänga grinden minns Björn Stårner. I andra änden av 

bondgården fanns en likadan grind och samma öppning/stängning fick man 

göra där berättar han. Från farstubron klev man rakt ut på vägen. Eddy 

Ekström, som är barnfödd på gården, visar bilder i fotoalbumet där hans 

bror leker precis bredvid vägen. Han minns inte det som något problem, och 

trafiken var ännu gles. Och ingen kunde ju undgå att upptäcka att man 

körde in på en gårdsplan när man fick kliva ut och öppna en vacker 

trädgårdsgrind för att kunna passera. 

Lerviksvägen fortsatte sedan i den sträckning som idag kallas 

Gammelstigen vidare till gränsen för byn, där Lerviks gårds mark tog vid i 

backen ner mot Lerviks gärde. Vägen gick i en brant backe upp till gården, 

idag stickväg, Lerviksvägen 25–37, och följde sedan åkerkanten och över 

bergknallarna till Lerviks gruva och brygga. Det fanns också möjlighet att 

ta sig upp till Flaxenvik på vad Karl Gustawsson minns som en kostig som 

gick ungefär i den sträckning Ekhammarsvägen har idag. Inte heller 

Lerviksvägen var av så hög standard. Olle Ahlstedt skriver i sin berättelse 

om sin barndoms Lervik att den var mer anpassad för häst och vagn än för 

bilar, och hade en hög gräsklädd ås i mitten. 

Vid förrättningar 23 mars 1931 och 19 oktober 1935 ålades Lerviks gård 

väghållningsansvaret för vägen från Lerviks stall till ångbåtsbryggan. 

Enligt köpekontrakten skulle de sommarboende betala 25 kr/år till Lerviks 

gård för vägunderhållet. De som köpte tomter på Oranieholmen slapp 

undan med 10 kr. 

Delar av vägnätet återfinns redan i kartor från 1700- och 1800-talet. På 

kartan från laga skiftet 1790 finns dock ingen väg markerad till Lervik, och 

dagens Breviksvägen går bara ner till sjövistet som låg där Brevikstorps 

samfällighetsförenings västra brygga nu ligger. På kartan från det slutliga 

laga skiftet 1815 är inritad väg till Lervik, och väg till ett då nytt sjöviste på 

Kasudden (nuvarande Breviksbadet). På häradskartan 1903 (se sidan 56) är 

Lerviksvägen utritad till ångbåtsbryggan och till det torp som låg vid 

notbryggan, ”kostigen” mot Ekhammar är också markerad som väg medan 

nuvarande Breviksvägen ner till sjöbodarna och Stensnäsvägen ner till det 

då nybyggda Stensnäs är markerade som stigar.  

De vägar som fanns var de som behövdes för att ta sig till och från gårdarna 

och för jordbruket. Standarden var den som krävdes för att kunna komma 

fram med häst och vagn. Vägen ner till dagens Breviksbadet höll, som 

framgår av fotot nedan, knappast några sex alnar, så bred var den inte ens 

på 1950-talet när exploateringen tog sin början. Det behövdes ju inte för att 

häst och vagn skulle kunna ta sig fram, eller korna vallas ner till betet på 

ängarna vid Kasudden (dagens Breviksbadet). Det är väl inte så säkert att 

det som nu är Lerviksvägen heller höll det mått som stadgats i laga skiftet. 
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Här delar sig vägarna mot Kasudden (nuvarande Breviksbadet) och mot den ena 

Breviksgårdens ladugård, sett från nuvarande Breviksvägen 36 mot Brevikstorp 

mitten av 1930-talet, foto Erik Wånell 

 
och här har man kommit fram till ladugården, tröskningsgrupp, 

arrendatorsbostaden i bakgrunden, foto bröderna Harling 
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Vägföreningen bildas 

Exploatören av det område som blev Roslags-Brevik, Stuvstabolaget, anlade 

nya vägar, och såg då behovet av att det bildades en vägförening. Bolaget 

ansökte om förrättning, som påbörjades hösten 1954. Första förrättningen 

genomfördes den 19 oktober 1954. De tre tomtägareföreningar som då 

fanns, Lervik, Solhaga och Roslags-Brevik var på plats liksom representant 

för ägarfamiljen Lerviks gård, den då ostyckade gården i Brevik och ägaren 

till Brevikstorp. Stensnäs som då ägdes av SJ företräddes av baningenjör 

Landin.  

Alla deltagarna var ense om att väghållningsproblemen borde lösas genom 

att bilda en vägförening. När det gällde områdets avgränsning föreslog 

Oskar Gustavsson, Lerviks gård, att även Älgö och Mjölkö borde tas in. 

Förrättningsmannens utredning visade dock att dessa öars nyttjande av 

vägen var för litet för att det skulle vara aktuellt. Älgö tomtägareförening 

hade dessutom överenskommit med Vaxholmsbolaget om utökad trafik. Att 

Oranieholmen skulle ingå var däremot givet, men tomtägarna på 

Oranieholmen ville ha nedsatt avgift, eftersom de vanligen tog sig med båt 

mot Vaxholm eller Österskär. Tomterna på Oranieholmen var avstyckade 

från Lervik. Ett par år senare, 1958, träffades en överenskommelse med 

Älgö tomtägareförening om att de som använde Lerviksvägen skulle betala 

viss avgift för det. Den överenskommelsen sades upp 1970, eftersom Lerviks 

tomtägareförening vägrade att upplåta parkeringsplatser åt Älgöborna. 

Den 25 mars 1955 fastställde den av Länsstyrelsen förordnade 

förrättningslantmätaren bildandet av Brevik-Lerviks vägförening. Den 

dagen kan alltså ses som vägföreningens födelsedag. Huvudvägarna skulle 

ha en bredd om 3,5 meter, övriga vägar 3 meter, med mötesplatser om 6 

meter på lämpliga avstånd. Förrättningsmannen förordade att vägarna 

skulle dimensioneras för ett axeltryck om max 1 500 kg, med möjlighet att 

ge dispens för tyngre fordon, t.ex. varutransporter till sommarbutiken 

Solhagaboden. Övervägmästaren hade rekommenderade fem ton. 

Axeltrycket sattes till fyra ton på huvudvägarna och två ton på övriga 

vägar. Antalet mötesplatser skulle hållas lågt, och de trafiksäkerhetsrisker 

det medförde kunde, menade man, kompenseras genom låg hastighet, 

lämpligen max 30 km/timmen.  

Behovet av parkeringsplatser dryftades, särskilt i de branta delarna av 

Lervik längs kusten där det är svårt att få plats med parkering på 

tomterna. Förrättningsmannen pekade på möjligheter bl.a. vid Lerviks 

brygga och vid Uddvägen – platser där det några decennier senare anlades 

parkeringsplatser. En enklare parkeringsplats iordningställdes på 

allmänningen vid ångbåtsbryggan. 

Vägarna i Brevik 

Vägen från Margretelundsvägen och fram till Stuvstabolagets mark skulle 

bekostas av vägföreningen, Stuvstabolaget skulle under 1955–56 rusta 

vägarna inom sitt område. Bolaget byggde nya vägar och drog om 
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Lerviksvägen över gärdena i stället för den gamla sträckningen i 

åkerkanten (nuvarande Gammelstigen). Vägföreningen skulle överta 

nyanlagda vägar vartefter de hade besiktigats och godkänts. Ägaren till 

Stensnäs skulle svara för byggandet av Stensnäsvägen, från den så kallade 

kärleksgrinden till Stensnäs. Solhagavägen bedömdes vara i gott skick, 

eventuell upprustning fick Solhaga tomtförening svara för. Vägen fram till 

Lerviks ägor skulle vägföreningen ställa i ordning.  

När Stuvstabolaget byggde ut vägarna insåg de att de planerade sträckorna 

som skulle förbinda området vid Utsikten med omvärlden, Skogsstigen ner 

till Tolvmansvägen (då hette vägen Dalgången) och en förlängning av 

Trollstigen mot Stensnäsvägen, var svåra med hänsyn till den branta 

terrängen. De ersattes med det som är dagens Åkervreten över den lilla 

åkervret som låg på granngårdens mark.  

Dalarö fastighets AB som var exploatör av den andra Breviksgården (Brevik 

1:2, nu benämnd Brevikstorps samfällighetsförening) byggde under åren 

1958–1959 vägarna i sitt västra område och 1959 påbörjades vägarna i östra 

området. I avtal daterat 11 november 1960 övertog vägföreningen ansvaret 

för vägarna från Dalarö fastighets AB. Dalarö fastighets AB undvek dock en 

formell förrättning varför detta inte kom att formaliseras förrän i samband 

med förrättningen för nya andelstal 2001. Lantmäteriet konstaterade då att 

det aldrig varit någon förrättning om dessa vägar, men att vägföreningen 

skött dem ändå.  

Vägarna i Lervik 

När förrättningen genomfördes var Lerviksvägen förlängd i hela sin 

nuvarande sträckning fram till Ekhammar. Merparten av Fårhagsvägen 

var också byggd. De som köpt tomter av Lerviks gård hade sedan början av 

1930-talet betalat 25 kr (de boende på Oranieholmen 10 kr) till ägarna på 

Lerviks gård. Vid förrättningen hävdade de att trots denna betalning hade 

så gott som inget underhåll förekommit. När detta hävdades hade dock 

Oskar Gustavsson gått hem och kunde inte genmäla står det i förrättnings-

protokollet. Tomtägarna hävdade därför att upprustningen av vägarna helt 

skulle bekostas av Lerviks gård. Beslutet blev en kompromiss, där vissa 

vägar blev ett gemensamt ansvar mellan Lerviks gård och tomtägarna. 

Anläggandet av parkeringsplatser på grönområden i Lervik skulle bekostas 

av vägföreningen. 

I Lervik skulle vägen förbi Lerviks gård läggas om, och förläggas över 

åkermarken mot Lerviken. Dock ändrades sträckningen så att vägen drogs i 

åkerkanten för att inte inkräkta på åkermark och för att få mer fast mark 

under vägbanan. Vägbredden som 1935 fastställts till 3 meter ökades till 

3,5.  

När jordbruket i Lervik avvecklats byggde exploatören, Hem på landet, 

under åren 1967–1968 Ekhammarsvägen ned bivägar och de intogs efter 

beslut i Länsstyrelsen i vägföreningens ansvarsområde.  
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När Ekhammarsvägen nådde fram till gränsen mot Ekhammar var också 

Flaxenviks vägförening klar med sin väg på andra sidan fastighetsgränsen. 

Flaxenviks vägförening ville att vägen mellan områdena skulle vara öppen 

för trafik. Det ville inte de Lerviksbor som bodde där, de satte upp en egen 

avspärrning. Det ledde till en decennielång rättslig tvist mellan de båda 

vägföreningarna. Flaxenviks vägförening hänvisade bl.a. till planförslaget 

för Lervik 1:1 att den genomgående vägen från Brevik och upp genom 

Ekhammarsområdet var tänkt att erhålla en sådan standard att den skulle 

medge busstrafik. Tvisten varade under hela 1970-talet, och vandrade 

mellan förhandlingar mellan föreningarna och rättslig behandling hos både 

Länsstyrelse och Kammarrätt. Brevik-Lerviks vägförening vann tvisten, 

Ekhammarsvägen förblev avstängd mot Ekhammar. En permanent 

avstängning lät dock vänta på sig till 1986. 

Efter denna utökning av vägnätet i Lervik var vägarna i Brevik och Lervik i 

stort sett utbyggda.  

Trafiksäkerheten tidigt på dagordningen 

Den nybildade vägföreningen gick i oktober 1955 in med en ansökan till 

Länsstyrelsen om en hastighetsbegränsning till 40 km/timmen, en hastighet 

som sedan var skyltad fram till millennieskiftet då Österåkers kommun 

påpekade att det var en hastighetsgräns som inte fanns i dåvarande 

vägförordning. Trafiksäkerheten ansågs dock låg av en del medlemmar. 

Förbättringen av vägnätet hade en baksida, högre hastigheter. På de gamla 

vägarna, som beskrevs som ”synnerligen dåliga”, var det nog krypfart som 

gällt.  

I verksamhetsberättelsen för 1959 framhåller styrelsen ”i avseende på 

fartbegränsningen är styrelsen på förekommen anledning angelägen att 

rikta en allvarlig maning till medlemmarna att åtlyda gällande 

bestämmelser”. Styrelsen konstaterar att man ”icke kan bereda sig någon 

nämnvärd tidsvinst genom att framföra sitt fordon med otillåten hastighet 

inom ett område med uteslutande fritidsbebyggelse”. Vid årsmötet 1960 fick 

styrelsen uppdrag att ”verka för ökad trafiksäkerhet genom att låta 

uppsätta ytterligare fartbegränsningsskyltar samt varningsmärken rörande 

lekande barn å därför lämpliga platser efter genomfartsvägen till Lerviks 

ångbåtsbrygga”.  

Finansiering 

För den nybildade vägföreningen var upprustningen av vägarna ekonomiskt 

betungande. Trots att vägföreningen fick statsbidrag krävdes ett banklån. 

Lånet beviljades först efter det att vägföreningen fått stöd av Riksförbundet 

enskilda vägar.  

En ansökan sändes också till Österåkers kommun med motiveringen att 

kommunen borde ha intresse av att vägarna i området blev trafiksäkrare. 

Motiveringen räckte inte, kommunen sa nej. Ett nej som kommunen stod 

fast vid i åtskilliga decennier, även när det blev aktuellt med att rusta upp 

Breviksvägen till badet. Kommunen betalade inte ens någon avgift till 
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vägföreningen, detta beroende av att andelstalen sattes efter 

taxeringsvärde, och taxeringsvärdet på Breviksbadet var 0. Detta trots det 

avtal som tecknades när marken överläts till kommunen. I överlåtelse-

kontraktet mellan Österåkers kommun och Dalarö Fastighets AB om 

fastigheterna Brevik 1:150 och 2:10, dvs. skogs- och ängsmarken mot 

Kasudden, undertecknat den 16 juni 1955 står i § 7:  

”Kostnader för erforderligt underhåll av tillfartsvägar till strandområdet 

skall bestridas av kommunen till skälig del med hänsyn till vägarnas 

användning av dem, som besöka badplatsen och icke äro bosatta inom 

planområdet. Om överenskommelse ej kan träffas om fördelning av 

underhållskostnaderna, skall förrättning enligt enskilda väglagen 

verkställas.” 

Att andelstalen beräknades efter taxeringsvärde ifrågasattes vid flera 

tillfällen under de kommande decennierna av fastighetsägare, som framhöll 

att deras nytta av vägen inte var större bara för att de t.ex. hade en 

strandtomt jämfört med grannen på andra sidan vägen som inte hade det. 

Detta ledde dock aldrig till någon fördjupad utredning om beräkningen av 

andelstalen skulle ske på annat sätt. Det motiverades främst med de höga 

kostnader en ny förrättning skulle innebära. Först 2001, beroende av ny 

lagstiftning, ändrades andelstalen att vara efter nyttjande av vägen, med 

olika andelar för permanentboende, fritidsboende och boende på 

Oranieholmen. 

Busstrafik önskades och beslutades 

I april 1957 skrev vägföreningen till Stockholms läns omnibus AB (SLO) 

med en begäran om daglig busstrafik sommartid på Lerviksvägen till 

ångbåtsbryggan. I skrivelsen framhåller styrelsen att det är två kilometer 

från ångbåtsbryggan till busshållplatsen på Margretelundsvägen. SLO 

ställde sig positiv till detta och hemställde hos Länsstyrelsen att utöver 

busstrafiken Åkersberga station-Härsbacka också få trafikera sträckningen 

till Lerviks ångbåtsbrygga. Länsstyrelsen gav SLO tillstånd till busstrafik 

på Lerviksvägen fram till ångbåtsbryggan – en busstrafik som dock ännu 

idag inte blivit verklighet. De bussar som då trafikerade linje 22, 7,5 ton 

tunga och 2,4 meter breda, var också mer anpassade till vägarna i Brevik 

och Lervik än dagens bussar. 
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Från sommarstuge- till 
omvandlingsområde 

I mitten av 1970-talet var tio procent av fastigheterna bebodda permanent, 

för att tio år senare ha ökat till 15 procent. Vid en genomgång av 

fördelningen mellan året runt boende och fritidsboende som vägföreningen 

gjorde 1994 konstaterades att var femte bodde året runt för att i början av 

2000-talet ha stigit till en tredjedel.  

Ökad trafik, ökade krav på vägarna 

Trafiken ökade snabbt under 1960-talet, särskilt sommartid. Vid 

månadsskiftet augusti/september 1970 var det i medeltal 870 fordon per 

dygn som trafikerade vägarna. Vid en trafikräkning sommaren 1985 var 

snittet vid Lerviksvägens början 1 215 fordon per dygn med en topp den 

varma helgen 6–7 juli med 2 066 fordon per dygn. Det ställde ökade krav på 

väghållningen. De som bodde längs de mest trafikerade vägarna, 

Lerviksvägen och Breviksvägen till badet, upplevde att de levde i ett 

ständigt dammoln från grusvägarna. Behovet av förbättringar av vägarna 

blev alltmer påtagligt i takt med den ökande trafiken. 

Från ett styrelseprotokoll sommaren 1973 läser vi att saltningen av vägarna 

diskuterades, den varma sommaren och att vägföreningens saltförråd hade 

tagit slut hade inneburit att ”dammplågan varit besvärande”. Vid årsmötet 

den 28 maj 1973 var ett av ärendena beläggning av Lerviksvägen. Det var 

aktuellt med både breddning av vägen och beläggning på sträckan mellan 

Margretelundsvägen och Ekhammarsvägen, ett arbete som planerats sedan 

1968. 

Nästa väg att beläggas var Breviksvägen sträckan till Breviksbadet. I 

december 1974 sändes en skrivelse till Vaxholms kommun (Vaxholm och 

Österåker var då en kommun) om bidrag med 40 000 kr till beläggning av 

Breviksvägen. Under flera år fördes förhandlingar med kommunen, och vid 

årsmötet 1977 föreslog några upprörda medlemmar att vägföreningen skulle 

stämma kommunen för dess vägran att bidra. Först under 1979 fattade 

Vaxholms kommun beslut om ett anslag om 7 125 kr samt att gå i borgen 

för lån. Vägen belades i augusti 1979.  

Under 1980-talet belades fler av de mer belastade vägarna. Det fanns dock 

medlemmar som gärna behöll grusvägarna. Beläggningen av 

Tolvmansvägen ledde till protester från några av de som bodde längs den 

vägen. De ville behålla den lantliga karaktär grusvägen gav. Vid årsmötet 

1989 diskuterades styrelsens förslag om att belägga vissa vägar ”mycket 

engagerat”. Oro fanns för att det skulle leda till högre hastigheter, medan 

styrelsen redovisade sitt motiv som att vägunderhållet blir billigare med 

belagda vägar. 
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Vinterväghållningen 

I förrättningen 1955 slogs fast att föreningens vägar skulle 

vinterunderhållas. Under vägföreningens första decennier var behovet av 

att ploga bort snö och sanda dock begränsat. I takt med att fler började bo 

året runt, de som köpt sommarstugor blivit pensionärer och åkte ut mer 

året runt och Stensnäs blivit kursgård ökade trycket på 

vinterväghållningen. 

Under många år var styrelsens inriktning att vara restriktiv med 

halkbekämpning. Av styrelseprotokoll från 1982 framgår att 

halkbekämpning bara skulle ska ske vid exceptionell halka, i övrigt 

hänvisade styrelsen till de sandlådor som köpts in. Vid årsmötet 1984 

klagade en del medlemmar på den bristfälliga sandningen. Årsmötets beslut 

blev dock att vara återhållsam med sandningen. Först under 1994 tog 

styrelsen beslut att höja ambitionsnivån vad gäller vintervägunderhållet, 

detta bl.a. efter kritik från Lerviks tomtägareförening. Från slutet av 1990-

talet har vägföreningen haft samma ambitionsnivå som den gängse hos 

kommunerna vad gäller när snöröjning och halkbekämpning ska ske och 

föreningen har skärpt kraven på hur snabbt det ska utföras. De vägar som 

trafikeras mest och vägar med branta backar har prioritet ett.  

Vägarnas bärighet och viktbegränsning 

Vägarna anlades i en annan tid, när antalet bilar var få, sopor togs om hand 

på tomten Den bristande bärigheten, fyra respektive två ton, har blivit ett 

växande bekymmer. När det blev vanligt att de ursprungliga sportstugorna 

ersattes med villor försökte styrelsen på olika sätt att skydda vägarna, vars 

bärighet inte alls var tänkt för den tunga trafik som nu började bli vanlig. 

Vägföreningen begärde, förgäves, av kommunen att få del av ansökningar 

om byggnadslov, för att kunna känna till om byggnation skulle ske längs 

vägföreningens vägar. Kring millennieskiftet ville styrelsen också införa 

viktbegränsningar på vägarna vartefter de nyasfalterades. Det föll dock på 

kompakt motstånd från de som bodde längs dessa vägar.  

Ångbåtsbrygga, en del av en väg? 

Är en ångbåtsbrygga en del av en väg? Ja den frågan har inte varit helt lätt 

att besvara. Av en utredning som gjordes 1980 om ångbåtsbryggan framgår 

att det får antas att bryggan ingår i de vägar som vid förrättningen 1955 

lades in i vägföreningens ansvarsområde. Av Enskilda väglagen (EVL) 2 § 

framgick att ”lika med väg anses till väg ansluten brygga”. Förrättningen 

var dock inte helt tydlig på denna punkt, varför Lerviks tomtägareförening 

redan 1956 ställde en fråga till den ansvarige lantmätaren, som svarade att 

bryggan enligt EVL ingår i vägföreningens ansvar. Att frågan behövde 

behandlas i den promemoria som upprättades 1980 visar dock att frågan 

fortsatte att vara tvistig. Av ett brev till Länsstyrelsen från Lerviks 

tomtägareförening och vägföreningen framgår att tomtägareföreningen pga. 

oklarheter om ägandet av bryggan utfört visst underhållsarbete under åren. 
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Utredningen 1980 var föranledd av bryggans dåliga skick. Det hade 

uppmärksammats 1975. Vägföreningen och Lerviks tomtägareförening 

ansökte 1977 gemensamt om statsbidrag, vilket beviljades för åren 1980/81, 

då bryggan rustades upp av vägföreningen. Den investeringen var dock inte 

okontroversiell. Diskussionen vid årsmötet 1980 blev så lång att det fick bli 

en extra stämma. Lika viktig som ångbåtsbryggan varit 40 år tidigare, lika 

oviktig tyckte en del att den var nu. När det kom till omröstning var 

majoriteten för att rusta bryggan så stor att rösträkning enligt röstlängden 

inte behövdes. 

En del närboende var oroliga att en upprustad brygga skulle medföra mer 

trafik och att Vägverket skulle kräva iordningsställande av 

parkeringsplatser. Något sådant villkor fanns dock inte med anslaget. 

Ordningen på och kring ångbåtsbryggan har dock varit ämne för många 

diskussioner under årens lopp. Vid årsmötet 1983, t.ex. så uppstod enligt 

protokollet ”En livlig diskussion … angående biltrafik på Lerviks brygga, 

olovlig parkering där och bekymmer med sopor. Styrelsen fick i uppdrag att 

undersöka hur man kunde komma till rätta med problemen.”  

Under sommaren 1984 anställdes en ungdom för att hålla rent kring 

ångbåtsbryggan. 

Väntkuren 

Det har nog nästan från begynnelsen funnits en väntkur vid bryggan, med 

ungefär samma utseende som dagens (se fotot sid 27). Det har dock inte 

varit glasklart vem som har ansvaret för den. När ångbåtsbryggan hösten 

1980 var klar och besiktigad konstaterade styrelsen att bryggan ägs och ska 

underhållas av vägföreningen. Styrelsen antecknade samtidigt att 

väntkuren vid ångbåtsbryggan tillhör Lerviks tomtägareförening. Först 

1997 tog vägföreningens styrelse ett beslut att vägföreningen var villig att 

ta över skötseln av väntkuren. Vid förrättningen 2001 tydliggjordes att 

väntkuren ingår i vägföreningens ansvar för ångbåtsbryggan. Den rustades 

upp under 1998. En större upprustning lät dock vänta på sig.  

Vid årsmötet 2007 aktualiserades behovet av upprustning av väntkuren vid 

ångbåtsbryggan. Den är en omistlig del av områdets historia framhöll flera, 

och pekade på att den haft oförändrat utseende sedan 1900-talets början.  

Styrelsen bedömde då dock att det räckte med att byta skylten med ”Lervik” 

på taket och en del sönderslagna sittbräder. Kraven på en mer omfattande 

upprustning fortsatte dock. Den mest aktive medlemmen gjorde en 

namninsamling för att visa på att det fanns ett brett stöd för en 

upprustning. Lerviks samfällighetsförening tryckte på, och menade att 

mycket av arbetet kunde göras av frivilliga.  

Efter olika turer med flera som var villiga att rusta huset beslutade 

styrelsen att så antikvariskt som möjligt rusta den gamla väntkuren. Under 

hösten 2011 genomfördes en genomgripande upprustning. Huset blev som 

nytt, och samtliga berörda uttryckte att de så till sist var nöjda. 
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Väntkuren vid ångbåtsbryggan när den var nyupprustad 2011, foto i 

vägföreningens arkiv. 

Parkeringsplatser 

Parkeringsfrågorna kom att bli ett hett ämne på många årsmöten under 

1980- och 90-talen. Fler bilar, smala vägar och det faktum att inga 

ordentliga parkeringsplatser ställts i ordning så som förrättningen hade 

förutsatt var en del av bakgrunden. Varma sommardagar var det inte givet 

att de som bodde längs Breviksvägen kom ut från sina tomter när badsugna 

Åkersbergabor parkerade där det fanns plats. När det var valborg och 

midsommar fylldes Stensnäsvägen ner mot Stensnäs – Immanuelkyrkans 

församlingshem. Störst bedömdes dock problemen vara vid ångbåtsbryggan. 

Under 1959 hade en enkel korttidsparkering anlagts vid ångbåtsbryggan, 

men först 1975 anlades en mer ordnad parkering vid Lerviks brygga, dels 

för boende på Älgö, dels för vägföreningens medlemmar på Oranieholmen. 

Ett avtal träffades mellan Lerviks tomtägareförening och vägföreningen om 

skötseln. Detta avtal var sedan föremål för många konflikter mellan 

vägföreningen och Lerviks tomtägareförening. Konflikter som varade fram 

till 1996 då ett avtal träffades mellan vägföreningen och Lerviks 

tomtägareförening om nytt andelstal för parkeringen vid Lerviks brygga och 

vid Uddvägen, som med utökning av P-platserna vid Uddvägen från åtta till 

38 blev totalt 61 p-platser. I december fastställde Länsstyrelsen det 

överenskomna andelstalet. 

Parkering för de som kom ”utifrån” och skulle åka med Vaxholmsbåten var 

länge ett problem, som väckte många heta känslor hos närboende 

Lerviksbor, ”parkeringseländet” som det kallades. Medlemmar i Lervik 

önskade att kommunen skulle ordna med annan brygga än Lervik för 
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kommuninnevånare som vill ta Vaxholmsbåten. Österåkers kommun, 

Lerviks tomtägareförening och vägföreningen kunde 1990 enas om att 

kommunen skulle anlägga en parkeringsplats om cirka sex platser vid 

ångbåtsbryggan. Parkeringsplatsen skulle upplåtas för allmänheten och 

övervakas av kommunen. Vägföreningen skulle ombesörja skötsel och 

underhåll, så att parkeringsplatsen kunde användas hela året. Kommunen 

beslutade att maximal parkeringstid skulle vara tolv timmar. 

Krav på gupp 

Den ökande trafiken ledde till att trafiksäkerheten ånyo började diskuteras. 

Detta stärktes av upplevelsen att framförallt ”utsocknes”, dvs besökande till 

badet respektive Stensnäs kursgård, körde alldeles för fort. Mest 

synpunkter på brister i säkerheten kom från de som bodde längs 

Breviksvägen ner till badet. De ville ha gupp sommartid. Efter flera års 

diskussion mellan styrelsen som var avvisande och de som bodde längs 

Breviksvägen prövades sommaren 1986 med gupp som lades ut under den 

period då trafiken till badet var som störst. De visade sig dock inte vara 

trafiksäkra, och var inte de som Vägverket rekommenderade. 

Missnöjet fanns kvar. Till årsmötesprotokollet 1989 lades en skrivelse från 

Brevikstorps tomtägareförening med kritik mot styrelsens motstånd mot 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Breviksvägen till badet och 

Stensnäsvägen till Stensnäs kurs- och församlingsgård. Styrelsen anförde i 

sitt svar att den följt de råd styrelsen fått från Österåkers kommuns 

trafikingenjör. Vid årsmötet 1990 svarade styrelsen på frågor om bl.a. 

farthinder att vägföreningens ansvarsområde är begränsat till väghållning 

varmed avses byggande och underhåll av väg och vinterväghållning. Först 

1998 anlades väggupp på Breviksvägen enligt Vägverkets 

rekommendationer. Samma år anlades två väggupp på Stensnäsvägen i 

samband med att den vägen rustades upp. Också Ekhammarsvägen försågs 

med ett väggupp några år senare. 

Vägarna byggda för låga hastigheter 

Vid förrättningen 1955 konstaterades att trafiksäkerheten kunde 

säkerställas genom att hastigheten begränsades till 30 km/timmen. De 

nyupprustade vägarna inbjöd dock till högre hastigheter. Som vi sett dröjde 

det bara något år efter förrättningen när de första klagomålen på för höga 

hastigheter kom, och de har sedan fortsatt. Vid årsmötet 1970 efterlystes en 

större respekt för hastighetsgränsen, ”eftersom man på landet inte räknar 

med att i lika hög grad som i stan vara uppmärksam på trafiken” som det 

står i protokollet. Vid årsmötet 1976 föreslogs att vägföreningen skulle sätta 

upp fler skyltar med 40 km/timmen, och eftersträva 30 km/timmen. På 

ansökan av en enskild fastighetsägare, tillstyrkt av vägföreningen, 

beslutade Länsstyrelsen i maj 1980 att Breviksvägen fram till badet skulle 

ha hastighetsbegränsningen 30 km/timmen. För övriga vägar var skyltad 

hastighet 40 km/timmen, den stadgade hastigheten var dock 70 km/timmen.  

Under 1997 skrev Österåkers kommun till vägföreningen och erinrade om 

att den stadgade hastigheten 70 km/timmen var för hög. Styrelsen beslöt då 
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att ansöka om att 50 km/timmen skulle vara högsta hastighet, men att skylt 

skulle sättas upp att rekommenderad hastighet är 30 km/timmen, samt 

varning för trafikhinder i området. Österåkers kommun beslutade 1998 att 

50 km/timmen skulle vara stadgad hastighet, styrelsen beslutade att 

rekommenderad hastighet skulle vara 30 km/timmen. De gamla skyltarna 

med 40 km/timmen togs bort. Kommunen satte i samband med detta upp 

nya vägskyltar vid Margretelundsvägen. 

Mörka vägar 

Första gången frågan om belysning togs upp var redan vid årsmötet 1971. 

Det kom dock att dröja till 1984 innan frågan upplevdes mer aktuell. Då 

behandlades en motion vid årsmötet med förslag att vägbelysning skulle 

sättas upp på strategiska platser, bl.a. vid korsningen Margretelunds-

vägen/Lerviksvägen. Fram till 1999 delade Brevik-Lerviks vägförening och 

Kungsbackens samfällighet på kostnaden för den belysningen. Vid årsmötet 

nästa år kom föreslag om ytterligare vägbelysning. Styrelsen anförde att 

vägbelysning inte ingår i vägföreningens ordinarie arbetsuppgifter utan 

föreslog att frågan skulle föras vidare till tomtägareföreningarna. Årsmötet 

1986 gick dock på motionärens linje. Fyra belysningspunkter skulle sättas 

upp på Lerviksvägen vid korsningarna Breviksvägen, Stensnäsvägen och 

Ekhammarsvägen samt vid parkeringsplatsen vid ångbåtsbryggan.  

Brevlådor vid varje tomt 

Under många år var brevlådorna samlade till stoppställen. När det blev allt 

fler permanentboende framförde en boende i området till posten att 

brevlådan borde få sättas vid tomten. Till hans förvåning sa posten 1992 ja 

till detta. Vid årsmötet det året kunde vägföreningen informera att posten 

skulle börja delas ut i brevlådor vid varje tomt. 
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Från sommarområde till villaområde 

Andelen permanentboende har ökat i snabb takt under 2000-talet. År 2017 

var nästan sex av tio fastigheter permanentbebodda mot tre av tio 15 år 

tidigare. Om hänsyn tas till att en av fastigheterna, Brf Stensnäs, har 46 

lägenheter, varav merparten är permanentbebodda och enbart fastigheter 

på fastlandet räknas med, var andelen permanentbebodda 

fastigheter/lägenheter det året uppe i cirka 70 procent. 

Den snabba förändringen till att nu de permanentboende är i klar majoritet 

har inneburit en omfattande byggverksamhet. De enkla sommarhusen har 

ersatts med nya villor. Slitaget på vägarna, dimensionerade för två 

respektive fyra ton, har förstås varit betydande.  

Stora planer inför millennieskiftet 

År 1996 sände Österåkers kommun ut underlag till handlingsprogram för 

förnyelseområden, en benämning på sommarstugeområden som fick allt fler 

permanentboende. I planen redovisas olika scenarier som alla för Brevik och 

Lervik innebar en förtätning och att områdena skulle bli mer ”villalika”. Ett 

centrum skissades mitt i Brevik, ungefär där Breviks mjölkbod 

Lerviksvägen 14 legat några decennier tidigare.  

Vägföreningen tog inte ställning till dessa olika scenarier men framhöll i 

sitt svar att en majoritet av markägarna, dvs. tomtägare och samfällighets-

föreningar, synes föredra 0-alternativet (inga större förändringar av 

tomtstorlekar och användning av de gemensamma områdena). Det 

alternativet hade bara belysts knapphändigt i kommunens förslag. Som stöd 

för sin ståndpunkt hänvisade vägföreningen bl.a. till en enkät om belysning 

på Lerviksvägen, där en stor majoritet även av de permanentboende hade 

svarat att belysning skulle förstöra områdets karaktär. Vägföreningens 

bedömning var därför att planeringen av vägar inte kan utgå från planens 

intentioner om förtätning utan från den mer troliga att det sker en fortsatt 

permanentbosättning på befintliga tomter. Dock framhöll vägföreningen att 

kollektivtrafiken måste förbättras i takt med att allt fler bor permanent. I 

ett första steg skulle en servicelinje kunna vara en möjlighet. 

I remissvar året därpå på Österåkers kommuns förslag till handlings-

program för förnyelseområdena framhöll vägföreningen att VA-frågan 

måste få en snar lösning, eftersom det är avgörande för vägföreningens 

planering av upprustning och underhåll av vägarna. Vägföreningen 

betonade också att föreningens medlemmar önskar behålla områdets 

karaktär och struktur och slog vakt om vägföreningens självbestämmande 

vad gäller vägstandard. Det är, skriver vägföreningen också, önskvärt med 

en busslinje i området. De investeringar som skulle krävas för en sådan ska 

tas av kommunen, inte vägföreningen framhöll vägföreningen. 
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I remiss 2001 på kommunens trafikplan påtalade vägföreningen att målet 

att närmaste busshållplats inte ska överstiga 400 meter inte alls uppnås. 

Dock redovisades att varken Roslags-Breviks eller Lerviks tomtägare-

föreningar på den tiden önskade busstrafik i området. Som alternativ 

pekade vägföreningen på en servicelinje som skulle kunna försörja Brevik-

Lervik-Flaxenvik. I remissvaret efterlyste vägföreningen också en 

cykelparkering vid busshållplatsen och den sedan tidigare utlovade 

cykelvägen längs Margretelundsvägen. Detta upprepades i ett remissvar till 

kommunen 2008, men dröjde ytterligare sex år innan det förverkligades.  

Försiktighet med fortsatta investeringar i vägarna 

Osäkerheten om när området skulle detaljplaneläggas och byggas ut med 

VA-ledningar gjorde att styrelsen upphörde 2004 med att vid ombeläggning 

använda asfalt. Kommunens inriktning var att Brevik och Lervik skulle få 

kommunalt vatten och avlopp i mitten av 2010-talet. När enklare 

beläggning valdes blev kostnaden en tredjedel mot asfalt, men med risk för 

kortare livslängd. Eftersom antagandet var att vägarna skulle grävas upp 

för VA-ledningar inom en tioårsperiod betydde det inte så mycket. Ett stort 

problem för styrelsen har dock varit att tiden för när området ska 

detaljplaneläggas och förses med kommunalt VA hela tiden förskjutits 

framåt. Det som sedan 1980-talet alltid varit inom cirka tio år beräknas 

enligt nu gällande planer (2018) ske inom 10–20 år, sannolikt först under 

2030-talet. 

Denna nya insikt ledde till att valet föll på en mer slitstark beläggning när 

Lerviksvägen lades om 2015, trots prislappen. Detta arbete samordnades 

med beläggning av Stensnäsvägen. När Genova bostad köpt Stensnäs för att 

bygga bostäder träffade vägföreningen avtal med byggherren, som innebar 

att byggherren åtog sig kostnaden för breddning och asfaltering av 

Stensnäsvägen inklusive att anlägga mötesplatser samt slitageersättning 

för Lerviksvägen. Vissa medlemmar kritiserade att styrelsen tecknade avtal 

med Genova bostad eftersom de bedömde att det kunde underlätta för 

Genova att få bygglov. De krävde extra stämma. Kompromissen blev att 

styrelsen godkände det slutliga avtalet först efter ett extra föreningsmöte i 

februari 2014. 

Trafiksäkerhet en allt hetare fråga 

I takt med ökande trafik har krav på bättre trafiksäkerhet kommit från allt 

fler medlemmar. Under 2000-talet har det skett en kraftig omsvängning i 

opinionen. Ännu kring millennieskiftet dominerade åsikten att vägarna var 

till för bilarna och att framkomligheten för dem skulle prioriteras. I takt 

med att allt fler barnfamiljer bosatt sig permanent i området har insikten 

vuxit att vägarna är till för alla, och att det är de oskyddade trafikanterna – 
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gående och cyklister – som måste skyddas och därmed prioriteras i 

planeringen. Vägen dit har dock varit fylld med många hårda ord. 

Hastigheten  

I en enkät till fastighetsägarna 2002 svarade 75 procent att de ville ha en 

hastighetsbegränsning till 30 km/timmen. Det är Länsstyrelsen som tar 

beslutet för områden som vårt som en kommun inte förklarat för tätbebyggt 

enligt trafikförordningen. Länsstyrelsen har varje gång sagt nej, och 

huvudargumentet har varit att så låg hastighet ska undvikas i ej 

tätbebyggda områden. Men vårt område är ju tätbebyggt, menar styrelsen. 

Flera gånger har styrelsen därför begärt att Österåkers kommun ska 

besluta att Brevik och Lervik är tätbebyggt. Vid det senaste tillfället har 

kommunen svarat att ett sådant beslut inte blir aktuellt förrän området 

detaljplaneläggs. Kommunen har dock uttalat att den är beredd att stödja 

en ny hemställan till Länsstyrelsen om 30 km/timmen. 

Gupp, blomlådor och chikaner 

Vid årsmötet 2001 ifrågasatte en medlem behovet av fler väggupp. Andra 

talade om behovet av att få ned hastigheterna. Flera medlemmar förordade 

väggupp på Lerviksvägen på flera ställen i Brevik. Diskussionen blev tidvis 

hetsig. För att pejla vad medlemmarna vill sände styrelsen ut en enkät till 

alla fastighetsägare. Av de 216 som svarade ansåg två av tre att 

fartdämpande åtgärder behövs. Med detta i ryggen hade styrelsen flera 

kontakter under 2001 med kommunens trafikingenjör, som föreslog en form 

av mjuka väggupp. När detta blev bekant för vägföreningens medlemmar 

lämnades en protestskrivelse med 106 namnunderskrifter till styrelsen. 

Styrelsen beslöt då att inte utföra några farthinder utan fortsätta samrådet 

med medlemmarna.  

Vid årsmötet 2002, som torde vara det mest turbulenta i vägföreningens 

historia, var en majoritet emot alla former av hinder för bilarna, och de i 

styrelsen som förordade olika former av trafiksäkerhetsåtgärder avsattes.  

Opinionen börjar vända 

”Mammorna får väl se efter sina barn” motiverade en av de drivande i 

motståndet mot väggupp det. Viljan, särskilt hos nyinflyttade barnfamiljer, 

att med olika hinder få ned hastigheterna var dock starkare än de äldre 

männens åsikt att bilar måste få köra obehindrat på vägarna.  

Redan 2003 drev årsmötesdeltagarna igenom ett uppdrag till styrelsen om 

en rad hastighetsdämpande åtgärder, bl.a. att utreda fler väggupp. 

Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp för att ta fram förslag på farthinder. 

Möten skedde på nytt med kommunens trafikingenjörer. Arbetsgruppen 

föreslog en inriktning mot mjukare hinder – blomlådor och chikaner. Den 

föreslog också att en trafikdelare sätts upp i korsningen med 

Norrängsslingan och att utreda en avsmalning av Lerviksvägen genom att 

måla en gångbana en bit in på vägen mellan Breviksvägen och 

Gammelstigen.  
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Blomlådorna tillverkades av en medlem i området och styrelsen satte ut 

dem våren 2005. Styrelsen kunde i sin utvärdering av försöket det första 

året rapportera omfattande skadegörelse på blomlådorna, men ansåg 

annars att försöket med blomlådor fallit väl ut. 

Som en påminnelse om att hålla nere hastigheten målade några 

styrelseledamöter sniglar, bollar och liknande sommaren 2004 på flera 

ställen längs Lerviksvägen och Ekhammarsvägen, något som sedan 

upprepades flera år. 

 
Sniglar målades på vägarna av några konstnärligt lagda i styrelsen, ett 

humoristiskt sätt att få alla att sänka farten. Foto Cecilia Haage Lönn 

Chikaner kompletterar blomlådorna 

Vid årsmötet 2010 hade styrelsen tagit fram en trafiksäkerhetsplan, som 

årsmötet ställde sig bakom. I den konstaterades att säkerheten är låg pga. 

avsaknad av trottoar och belysning. Trottoarer och belysning bedömdes 

kunna bli aktuellt först i samband med detaljplaneläggningen av området, 

som då ännu antogs skulle ske om några år, mitten av 2010-talet. I 

avvaktan på detta skulle olika enkla sätt att få ned hastigheterna 

prioriteras. Främst då ”mjuka” hinder som blomlådor och så kallade 

chikaner (hinder som innebär sidoförskjutning av trafiken och som bör 

placeras ut flera i rad), men även gupp där så krävs.  

Chikanerna togs inte emot så väl av alla, protesterna var så höga att 

styrelsen avvaktade med att sätta ut dem året därpå till dess att också det 

årets årsmöte fått säga sin mening. Från en del Lerviksbor hävdades att 

Lerviksvägen är en genomfartsväg och då är 30 km/timmen för sakta. De i 

Brevik som bor längs Lerviksvägen hävdade tvärtom att den är en 

bostadsgata. Beslutet vid årsmötet 2011 blev med stor majoritet att de 

skulle sättas ut.  

Belysning 

Vid årsmötet 1997 informerade styrelsen att en översyn av vägbelysning i 

området pågick och en enkät hade delats ut under månaden med tre 

alternativ – inga fler ljuspunkter, utökning med tio ljuspunkter och 

sammanhängande vägbelysning Lerviksvägen fram till Ekhammarsvägen. 

En tydlig majoritet av såväl permanent- som fritidsboende förklarade att de 

inte ville ha belysning, så det blev bara en sjunde vägbelysning som 1998 

sattes upp i korsningen Stensnäsvägen/Åkervreten. Vägföreningens överlät 
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befintliga stolpar till Graninge energi (sedan köpt av EON) som betalade 

10 000 kr för dem.  

Enligt trafiksäkerhetsplanen 2010 skulle belysning anstå till att området 

var detaljplanelagt, och arbetena samordnas med kommunens arbete att 

gräva ner rör för vatten- och avlopp. Arbetet att hitta provisoriska lösningar 

fortsatta dock. Det visade sig svårt att hitta form för belysning till en rimlig 

kostnad. Olika lösningar prövades där det inte skulle vara nödvändigt att 

gräva ned elledningarna, t.ex. genom att använda solceller, men inte heller 

det visade sig kostnadseffektivt. Lösningen blev att ordna med belysning 

samordnat med att göra en gångbana längs Lerviksvägen. 

Trottoarer 

Trottoarer har diskuterats sedan början av 2000-talet. En översiktlig 

utredning gjordes 2003, och en mer fördjupad 2011. Kostnaden bedömdes då 

uppgå till cirka 2,7 mnkr inkl. belysning. Då hade eventuell intrångs-

ersättning på tomtmark inte räknats med. Styrelsen gick ut med en enkät 

till medlemmarna med förslag på åtgärder i tre olika nivåer, alternativ 1 

trottoar och belysning Lerviksvägen fram till Tolvmansvägen, alternativ 2 

utökad belysning denna sträcka och alternativ 3 ingen åtgärd alls. 

Resultatet av enkäten om trottoar/belysning blev att cirka två tredjedelar 

motsatte sig trottoar. Däremot föreslog flera att styrelsen borde fortsätta att 

utreda belysning längs denna sträcka. 

Styrelsen fortsatte arbetet med att hitta mer kostnadseffektiva lösningar. 

Hösten 2015 redovisade vägansvarig en plan för gångväg och belysning 

längs Lerviksvägen, till en betydligt lägre kostnad än tidigare. Avstämning 

skedde med kommunens trafikingenjör och senare under hösten samrådde 

styrelsen med de tre samfällighetsföreningarna samt med Solhaga 

tomtförening och Brf Stensnäs. Förslaget utgick från att bredda vägrenarna 

genom att lägga igen dikena med singel och lägga fint grus längst uppe.  

Under 2016 samrådde styrelsen med Österåkers kommun och 

Roslagsvatten för att se om någon del skulle kunna samordnas med 

utbyggnad av VA-nätet i vårt område. Eftersom Roslagsvatten inte visste 

om det i en framtid blir en detaljplan som tillåter förtätning eller en plan 

som utgår från dagens situation var det inte möjligt för Roslagsvatten att 

bedöma dimensionering av nätet. Därför blev svaret nej på vägföreningens 

fråga. 

Efter godkännande av årsmötet 2017 startade samma höst första etappen, 

fram till Breviksvägen. Under 2018 har gångbanan förlängts fram till 

Ekhammarsvägen, förutom sträckan som täcks av Gammelstigen som hör 

till Roslags-Breviks samfällighetsförening, som vill fortsätta att sköta denna 

gång- och cykelväg. Övergångsställena har gjorts upphöjda för att öka 

säkerheten.  

Flera av vägkorsningarna har också upplevts farliga, särskilt korsningen 

Lerviksvägen/Stensnäsvägen. Flertalet, men inte alla, upplever 

Lerviksvägen som huvudled. Kan vi inte få skylta så, föreslog vägföreningen 
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till Länsstyrelsen, som dock ansåg att högerregeln ska gälla. Teoretiskt ja, 

tänkte vägföreningens styrelse, men stämmer inte med hur de flesta gör. 

Lösningen blev att göra korsningen upphöjd för att få ner hastigheterna och 

minska risken för krockar. 

Vägföreningens löpande arbete 

Skötseln av vägarna är ju vägföreningens centrala och egentligen enda 

uppgift. Styrelseprotokollen vittnar om allt arbete som under åren lagts ner 

på vägunderhållet. Vägarna dimensionerades för helt annan trafik än 

dagens, och de har fått breddas och beläggas, vilket varit betungande 

utgifter för vägföreningen och gett den ideellt arbetande styrelsen mycket 

arbete. Det årliga underhållet, vinter som sommar, är omfattande. Att hålla 

diken och vägtrummor i skick är en basal del i vägunderhållet.  Upprepade 

gånger konstaterar styrelserna att mycket tid får läggas på siktröjning även 

på platser där fastighetsägarna själva ska röja. Vägskyltarna är ett 

ansvarsområde som kan synas marginellt, men skyltarna behöver tvättas 

av med jämna mellanrum, och ibland bytas. Och de är inte få, bara under 

2011 behövde 35 skyltar bytas. 

Årsmötena har sällan lockat några större skaror – och det var inte ”bättre 

förr”. Några toppar har det varit när det funnits konflikter, som när beslut 

skulle tas om att rusta upp ångbåtsbryggan vilket kom att kräva två 

stämmor i följd. Det kom ovanligt många när revisorerna 1987 blåste till 

strid mot styrelsen för hur vägföreningen skötte parkeringarna vid bryggan, 

56 medlemmar deltog. Året därpå kom bara 23 medlemmar. 

Framtiden 

Vägföreningen kom till vid den första stora förändringen av Brevik och 

Lervik, från jordbruksbygd till sommarstugeområde. Den nuvarande 

omvandlingen från sommarområde till glest villaområde leder in i en för 

vägföreningen ny tid. Den dag i en ännu ej tidsbestämd framtid när det blir 

dags att detaljplanera området lär det också bli aktuellt med att åtgärda 

vägarna så att busstrafik blir möjlig och trafiksäkerheten höjs. Vatten och 

avloppsledningar ska grävas ner. Det medför stora och samtidiga 

investeringar såväl för vägföreningen som för dess medlemmar, 

fastighetsägarna. I Svinninge, som genomlevt denna process, hade 

samfällighetsföreningarna möjligheter att finansiera upprustningen av 

vägnätet genom att sälja gemensam mark till tomter. I Brevik och Lervik 

sitter tomtsamfälligheterna på denna guldgruva, vägföreningen äger ingen 

mark. När vägföreningen bildades 1955 var finansieringen av 

upprustningen av vägarna en svår nöt att knäcka, morgondagens 

finansieringsproblem är ännu svårare. Hittills har dock styrelsen i varje ny 

tid hittat kreativa lösningar, och det lär säkert den styrelse som då har 

ansvaret också göra.  
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Eddy Ekström, son till siste arrendatorn Breviks gård 
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Pär Blomkvist, Om förvaltning av gemensamma resurser. Enskild 
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hembygds- och fornminnesförening  
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Foton 

Per Anders Thunqvist, med tillstånd av sonen Tore Thunqvist 
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Alla hjälpte till vid höskörden, bilder från Breviks gård kring 1950. Den som på 

fotot överst stolt styr sin häst hem mot gården är arrendatorn Wille Ekström 


