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BAKGRUND ARKÖSUND 

 
                                                                                                      Fig. 40. Arkösund – Norrköpings semesterort vid havet. 

 
Inledande fakta: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortsnamnets ursprung 
Namnet ”Alreckisund” betyder från början ”en räcka av alar”, och syftar på alarna i sundet mellan Arkö 
och Hästö 179. Redan år 1231 finns ”Alreckisund” nämnt i beskrivningen av kung Valdemars segelled. 
År 1439 nämns ortsnamnet i samband med freden i ”Alraekiosund”.180  
 
 
 
                                                 
179 Håstad, 1978, s.8. 
180 Rylander, 1999, s.12. 

Arkösund har haft många olika namn och stavningar under seklens gång. Bland dessa kan nämnas:  
 
Alrecki  Ålreckia 
Alrekkyo  Ålrecken 
Alraekkio  Åålreckia 
Arkiöö  Ålreckiann 
Ålrecke  Åräckien 181

 
 

 

-  Är beläget på Vikbolandet – en udde som i norr avgränsas av Bråviken och i söder av  
   Slätbaken (se fig.6). 
- Avstånd till Norrköping 52 km. 
- Utgör en viktig basort för turism, handel och service. 
- Invånareantal (permanentboende) 175 personer. Var som mest 295 personer boende i  
   Arkösund, detta under 1940-talet. 
- Näringsliv som kretsar kring turismen och sommarsäsongen. 
- Närmaste skola finns i Kättinge en knapp mil från Arkösund (se fig.16). 
- Vårdcentral och annan basservice finns i Östra Husby, cirka 25 km från Arkösund. 
- Arkösund utgör kommunens enda större semesterort vid havet med ett högre antal 
   semesterboende och båtgäster än fast boende.  

Fig.41. Flygfotografi Arkösund centrala delen. 

 
Arkösundet 
Arkösundet är sundet mellan Arkö och fastlandet, i folkmun kallat Arködjupet. Förr hette detta Stora 
Arkösundet. ”Alrecki” var sundet mellan Arkö och Hästö-Humleholmen. Det kallas nu Lilla Arkösundet, 
i folkmun bara Sundet. Lagunen i Sundet kallas Djupa Hålet och var troligtvis ankarplats under den tid 
då sundet kunde användas av fartyg. I en karta från 1700-talet står anmärkningen ”Lilla Arkösund, förr 
segelbart med båtar”. Passagen mellan Krogholmen och Sundsholmen har sedan gammal tid kallats 
Gamla Arkösundet.182  

                                                 
181 Håstad, 1978, s.10. 
182 www.arkosund.se, 2003-08-02 
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Beskrivningar av Arkösund  
 
Arkösund har med sin skärgårdsnatur genom årtiondenas gång ofta lovordats av besökare.  
  
Så här träffande beskrev en besökare området kring 1930-talet:  
 
Arkösund och dess skärgård tillhöra Östergötlands vackraste och mest omväxlande kustområden. Icke 
utan skäl har det sagts, att Arkösund och dess omgivning representera en nationalrikedom i fråga om 
skönhet. Sällan möta hav och land varandra så vackert som där, och bägge i förening erbjuda de bästa 
tillfällen till avspänning och rekreation under oersättliga semesterveckor.  
 
Få platser i Sveriges land kunna mäta sig med Arkösund såsom den givna utgångspunkten för 
bekantskapen med havet, alltifrån de oändliga vidderna och de yttersta stenarna till de inre 
skärgårdarnas björkklädda holmar.  
 
Arkösund gästas årligen av Kungliga Flottan och flygvapnet; Arkösundsregattan har gamla traditioner, 
och i Arkösunds gästfria hamn fladdra ofta de mera kända yachtsällskapens standertar.183  
 
 

             
Fig. 42, 43. Arkösund – ”Norrköpings Trouville”. Närmar man sig Arkösund frän sjösidan ser man först flera ståtliga sekelskifteshus, som från Jaktskär till 
Beckmansviken bildar en fasad mot betraktaren. 

 
Amadeus Bianchini var 1917 turist i Arkösund. På hösten 1919 gav han ut en 95-sidig resebeskrivning 
från Vikbolandet. Bianchinis skildring av Arkösund utgör, liksom ovanstående områdesbeskrivning, en 
god atmosfärsskildring som fångar platsens själ, ”genius loci” och den tid som flytt. I Bianchinis 
reseberättelse finns följande skrivet om Arkösund:  
 
Arkösund är ett tämligen nytt samhälle. För en trettio – fyrtio år sedan fanns det inte till. Platsen rar 
tom och öde, såsom den varit ”från begynnelsen”. Men sedan man byggt järnväg – det var under åren 
1892-1893 – dit ut och år 1894 fått hotellet färdigt, började också vid sidan av järnvägsbolagets 
hotellbygge – det är nämligen järnvägsbolaget som äger hotellet och restaurangen – den privata 
byggnadsverksamheten att komma igång. Man fann platsen tilltalande, man fann luften frisk och baden 
härliga, man fann, sedan tågförbindelsen var åvägabragt, att platsen var den vackraste, man kunde 
önska sig för sin sommarvistelse. Och så småningom uppstod den ena villan efter den andra. Nu ha vi 
icke mindre än ett fyrtiotal av dem. Ar det icke raskt marscherat? I skogens djup, på bergets topp, 
                                                 
183 Sjöberg, 1991, s.17. 

överallt finnas de, av alla slag äro de, och i alla stilar, stora och små, vackra och fula, banala och 
originella, sida vid sida ligga de i broderligt förbund.  
Arkösund är Norrköpings Trouville, Norrköpings Sandhamn. Dit far man ut på lördagskvällen. Det är en 
färd på ett par timmar på den smalspåriga Vikbolandsbanan. Eller är man ägare av en segelkutter, så 
hissar man sitt segel, ”krossar” Bråviken, som svenskamerikanarna säga, och sätta kurs dit. På 
restaurangen äter man sin middag, sköljd av skummande champagne, såvida man inte intar den i skötet 
av sin familj i den egna eller förhyrda villan. 
 
Vid Arkösund har Norrköpings segelsällskap sina regattor. Och de söndagar detta inträffar kan man 
vara säker om, att hotellet och restaurangen äro överfyllda.  
 
Arkösund är en gouterad badort. Många notabiliteter från Norrköping och Stockholm vistas där eller 
äga villor där. Bland de senare märkas justitierådet Grefberg från Stockholm, disponent Carl Wahren 
från Norrköping, bankdirektör Lind, rådman Beckman m.fl.. Bland mera celebra sommargäster i 
Arkösund märkas operasångerskan Matilda Jungstedt Reutersvärd, som under säsongen brukar hyra en 
villa på Hästö. Kall- och varmbadhus finnas och äro livligt frekventerade. Dessutom finnas svenne 
handelsbodar; konsumtionsföreningen med cirka 125 medlemmar och ”privathandlaren” Emanuel 
Björk. Dessutom finns ett bageri där man kan bli serverad kaffe.  
 
Missionshus och skola höra till de institutioner, som icke bruka saknas i ett modernt samhälle, och för 
nykterheten vakar i sitt ordenshus godtemplarlogen Sigurd Ring. 184

 

 
Fig. 44. Skärgårdslandskapet i Arkösund är hänförande. 

                                                 
184 Bianchini, 1919, s.47. 
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Samhället Arkösund grundades när järnvägen invigdes 
 
En vecka före midsommar, den 15 juni 1895, kunde rallarna i Arkösund torka svetten ur pannan. Den 
nya järnvägslinjen invigdes den dagen med pompa och ståt av Norrköpings justitieborgmästare C. A. R. 
Lothigius, tillika ordförande i Vikbolandets järnvägsaktiebolag. Den dagen grundades Arkösund.185  
 
En järnvägslinje från Norrköping till Arkösund diskuteras redan på 1870- talet. Mer fast struktur fick det 
med bildandet av ”Norrköping- Söderköping- Vikbolandets Jernvägsaktiebolag” år 1892.186  
 

    

 

   
Fig. 45, 46, 47, 48. Tillkomsten av järnvägslinjen Arkösund – Norrköping lade grunden till Arkösunds samhälles tillblivelse. 

 
I samband med bildandet av ”Norrköping- Söderköping- Vikbolandets Jernvägsaktiebolag” hade 
Norrköpings stad tecknat aktier i bolaget, men redan tidigare hade projektarbete och 
kostnadsberäkningar gjorts och den 19 mars 1889 bildades en kommitté, med justitieborgmästare C. A. 
R. Lothigius som ordförande. De första planerna var att bygga en linje till Arkösund och en till 
Stegeborg, men ganska snart övergavs Stegeborgsalternativet för en linje till Söderköping, som till 
Kummelby fick samma sträckning som Vikbolandslinjen.187  
För Norrköping var intresset för en järnväg bundet till en önskan att kunna skaffa sig en uthamn, som var 
isfri längre tid än hamnen inne i staden. Transporterna skulle också bli säkrare och snabbare om man 
kunde undvika den långa vägen genom Bråviken och den besvärliga infarten till Norrköpings hamn. Det 
fanns också tidigt ett intresse från näringslivet att bland annat förlägga en kvarnrörelse i Arkösund, men 
industrimannen Pher Swarts fick, som tidigare nämnts, avslag på sin ansökan och i stället kom kvarnen 
att byggas vid Djurö.188  
 
I den ursprungliga planen var avsikten att förlägga hamnen utefter segelleden till Norrköping på Liss-
Lindö, mittemot Hästö tullstation, men detta gillades ej av lotsverket som ansåg att den förut trånga 
passagen genom Hästöströmmen ej fick göras trängre. Därför blev en mindre kaj byggd öster om 
järnvägsstationen.189  
 
Tanken på en uthamn och industrietableringar i Arkösund har återkommit i olika repriser. Ett förslag till 
uthamn i Arkösund är daterat till 1926. Då var förslaget att bygga två pirar, den ena där kajen nu ligger 
och den andra på den sydligaste av badholmarna, båda försedda med järnvägsspår. Mellan dessa skulle 

                                                 
185 Sjöberg, 1991, s.21. 
186 Rylander, 1999, s.16. 
187 Nordh, 1989, s.28. 
188 Håstad, 1978, s.16. 
189 Berg, 1982, s.7. 

en hamnbassäng på 140 x 60 meter finnas med ett djupgående av 8 meter. Senare var frågan uppe som 
ett alternativ till Lindökanalen och senast då utbyggnaden av Pampushamnen skulle beslutas.190  
 
Det har sagts att ett av skälen till att en hamnutbyggnad i Arkösund aldrig blev av, skulle ha varit att 
Norrköpings hamn fått en ny starkare isbrytare. Ett annat skäl som diskuterats är att samhället blev 
alltför populärt som sommarort för en stor del av Norrköpingssocieteten, då risken ansågs överhängande 
att en eventuell hamnutbyggnad skulle minska områdets värde som turistort.191  
 

                       
Fig.49. Aktiebrev Vikbolands-              Fig.50. Gravsten justitie-                  Fig.51. Vykort från Arkösund anno1903. 
banan.                                                    borgmästare Lothigius. 

 
Vikbolandsbanan fick tillstånd för byggnad 1891 och då drevs arbetet med upphandling av mark, 
projektering och anläggning med fart. Halva kostnaderna skulle betalas med statslån och resten skulle 
finansieras genom aktieteckning, vilket också skedde i huvudsak genom kommunala aktieteckningar. 
Aktier utgjorde också betalningsmedlet för den mark som exproprierades för banan och för 
stationsområden utefter sträckningen. Kostnaderna hade beräknats till 1.300.000 kronor.192  
Under tiden 1893 – 1895 färdigställdes Vikbolandsbanan i olika etapper och den 15 juni 1895 öppnades 
den sista delen till Arkösund. Järnvägen byggdes smalspårig med 891 mm bredd, och fortsattes med två 
spår ut på kajpiren med ett sidospår utefter den norra hamnområdesgränsen intill den så kallade 
Odénsvillan.193  
Det var önskvärt att kunna åka ut så långt som möjligt för att gods och varor lätt skulle kunna lastas över 
på fartyg. Den samtidigt med järnvägsbygget anlagda kajen gavs ett vattendjup av 7 meter.194  
 

 
Fig.52. Karta från år 1900 över järnvägens lokalisering i Arkösund. 

                                                 
190 Nordh, 1989, s.31. 
191 Rylander, 1999, s.19. 
192 Berg, 1982, s.9. 
193 Håstad, 1978, s.16. 
194 Ibid, s.17. 
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Hamnen fick dock aldrig den kommersiella roll som många hoppats på, men var trots allt utlastningsplats 
för malm från Dalmyra gruva samt för jordbruksprodukter och ved.195  
 
Resan till Norrköping tog cirka 3 timmar den första tiden och kostade 2,25 kronor tur och retur. Senare 
kortades tiden och priset ökade så att det 1933 för en resa till Norrköping tur och retur kostade 5 kronor. 
1950 hade bolaget ökat priset till cirka 10 kronor, vilket minskades till cirka 8 kronor när Statens 
Järnvägar, SJ, hade blivit huvudägare. Resan Arkösund – Norrköping tog under den sista tiden något mer 
än en timme.196  
 
Under första världskriget gjorde järnvägsbolaget goda vinster, vilket placerades i investeringar genom 
inköp av bland annat Fallingebergs gård i Ringarum med en rik grustäkt, som kunde försörja bolagets 
eget behov men senare såldes vidare med stor förtjänst.197  
Jonsbergs gård köptes in 1921 och likaså ägde bolaget redan från starten stora delar av det centrala 
Arkösund, bland annat det område söder om centrum som nu kallas Världens Ände.198  
 

 
Fig.53. Stationsbyggnaden i förgrunden och restaurangen på berget under uppförande. 
 
Under det andra världskriget hade järnvägen en död period. 1937 hade ångloken kompletteras med 
rälsbussar, som bidrog till snabbare förbindelser och lägre driftkostnader. De intjänade vinsterna 
användes till upprustning av spår och byggnader men under senare tiden av 1940-talet blev konkurrensen 
från landsvägstrafiken för stor och lönsamheten uteblev. Biljettpriserna blev nödvändiga att höjas, så att 
de översteg SJ:s.199  
 
I tekniskt avseende torde det ha varit ett företag i gott skick som övergick från lokalt till centralt ägande. 
Men ekonomiskt är det tveksamt om det i lokalt ägo skulle ha förutsättningar att leva längre än det 
gjorde. Det kan nämnas att Norrköpings kommun 1936 efterskänkte ett lån på 150.000: kronor som 
järnvägsbolaget inte kunde betala och tidigare hade ett statslån på 600.000 kronor avskrivits.200  

                                                 
195 Rylander, 1999, s.20. 
196 Sjöberg, 1991, s.23. 
197 Berg, 1982, s.10. 
198 Håstad, 1978, s.19. 
199 Sjöberg, 1991, s.24. 
200 Rylander, 1999, s.21. 

På 1950-talet förstatligades de flesta mindre lokala järnvägsbolag och därvid också Vikbolandsbanan. 
Den ekonomiska situationen hade de sista åren blivit allt sämre. Bilismens snabba tillväxt och det 
ändrade livsmönstret bland människor bidrog till järnvägens sämre lönsamhet. Detta kunde inte ens 
staten ändra på, snarare var det så att den stelbenta taxepolitiken som SJ förde, bidrog till att göra de 
olönsamma järnvägarna än mer olönsamma. 1960 var tiden ute för Vikbolandsbanan och den 31 augusti 
var det många Arkösundsbor som såg en del av en epok gå i graven, som på så många andra platser i 
Sverige. Då gick det sista tåget.201  
 
När trafiken hade lagts ner revs banan, räls och annat användbart materiel såldes eller skrotades. 
Byggnader och mark såldes till kommuner och till de som varit ägare då banan byggdes. Vid tiden innan 
försäljningen av Vikbolandsbanan till SJ hade en del attraktiva områden och mark kring Arkösund sålts, 
bland annat hamnen, Världens Ände, Badholmarna och Restaurangberget. En del av den marken har 
senare kunnat övertas av kommunen och sköts nu i stor utsträckning av kommunen och föreningen Fritid 
Arkösund.202  
 
Öster om gamla lokstallet står idag minnesstenen över järnvägens grundare, borgmästaren C A R 
Lothigius. Han betraktas även som Arkösunds villasamhälles grundare, och var järnvägsbolagets 
styrelseordförande och verkställande direktör åren 1892 till 1905.203

 

           
Fig.54. Första tåget från Arkösund (1896).                                           Fig.55. Sista tåget från Arkösund (1960). 
 

            
Fig.56. Banvallen före 1960.                                                                 Fig.57. Samma vy 1995, nu utan banvall och räls. 

                                                 
201 Sjöberg, 1991, s.25. 
202 Ibid. 
203 Berg, 1982, s.11. 
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Befolknings- och bebyggelseutvecklingen i Arkösund 
 
Arkösunds äldsta bosättning fanns på torpet Norrudden. Redan 1805 bodde där en man som hette Nils 
Eriksson tillsammans med hustrun och deras sex barn. Med övrigt husfolk var man elva personer.204 
Torpet är den första byggnad som uppförts i Arkösund samhälle. Den finns, till allmän beskådan, 
fortfarande kvar vid Lindövikens strand (se fig.59).205

 
Vid inledningen av år 1896 bodde i Arkösund totalt 17 personer.206  
Under perioden 1896 – 1904 skedde följande befolkningsförändringar:207  
 
  
 
 
 
 
 
Därefter steg befolkningstalen kontinuerligt och blev som mest 1941 då det i själva villasamhället bodde 
295 personer (se fig.61). Idag, 2004, uppgår befolkningsantalet till 175 personer. 

       
Fig.58. Arkösundsbröder.              Fig.59. Norrudden – Arkösund samhälles första               Fig. 60. Motiv från ett borgerligt hem i Arkösund  
                                                       byggnad.                                                                            år 1909. 
 
Bebyggelseutvecklingen i Arkösund har varit som mest omfattande under perioderna 1900 – 1910, 1940 
– 1950 och 1980 – 1990 (se fig.61). 
 
Med ledning av figur 61 kan ses att den första toppen har samband med att Vikbolandsbanan byggdes, 
den andra står i förbindelse med den tid då fiskerinäringen var som mest lönande och den tredje 
sammanfaller med 1980-talets byggboom. Svackan efter den andra bebyggelsetoppen sammanfaller med 
den första kommunsammanslagningen, som skedde 1952. Därefter har befolkningstalen sjunkit i takt 
med att försörjningsmöjligheterna minskat, statliga verksamheter upphört och kommunala uppgifter 
centraliserats. Samtidigt med befolkningsminskningen har många fastigheter övergått från att vara 
åretruntbostäder till att endast utgöra sommarnöjen.208

                                                 

                                                

204 Håstad, 1978, s.25. 
205 Berg, 1982, s.6. 
206 Sjöberg, 1991, s.32. 
207 Ibid. 
208 Nordh, 1989, s.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.61. Befolkning och bebyggelse i Arkösundsområdet under perioden 1890-1990. 

Mantalsskrivna år 1896                      17 personer 
Födda                                    17  -   ”   - 
Inflyttade                                          106  -   ”   - 
Utflyttade                                       -44  -   ”   - 
Avlidna                    -6  -   ”   - 
Folkmängd 31/12 1904                       90  -   ”   - 

 
Tidigt kom ett missionshus till förverkligande i Arkösund, och det har sin speciella förklaring. 1891 
bildades nämligen en frikyrklig förening i skärgården. Medlemmarna var till största delen lots- och 
tullfamiljer. Sammankomsterna hölls i hemmen.209  
Konventikelplakatet var upphävt och predikanten P. P. Waldenström hade kommit och inspirerat till ett 
mer demokratiskt gudstjänstfirande. Allt fler sökte sig till den nya föreningen och det blev så småningom 
trångt i de små stugorna. Det behövdes en större samlingslokal och därför uppkom idén om ett 
missionshus i Arkösund.210

 
Ortsborna fick tidigt reda på att man planerade en järnväg till Arkösund och de förstod att samhället 
skulle växa. Nu gällde det att snarast få tag på en tomt till bygget. Redan 1 mars år 1895 gjorde man 
således en förfrågan till Nordanskogs ägare om att få köpa tomtmark. Köpet beviljades. Därefter bildades 
en styrelse som skulle leda bygget. Där ingick lotsar, tullare, en byggmästare, en handlare och två 
lantbrukare. Senare kom även en fyrmästare, en båtbyggare och en sjöman in som suppleanter.  

 
209 Berg, 1982, s.14. 
210 Ibid. 
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