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BAKGRUND VIKBOLANDET 
 

 
Fig.6. Vikbolandets avgränsning 

 
Arkösunds relation till Vikbolandet 
Arkösund ingår som en del av Vikbolandet. I syfte att förmedla en så heltäckande uppfattning som 
möjligt av Arkösund och dess förutsättningar måste man således utgå från det sammanhang i vilken 
orten inordnas. Vikbolandet bildar ramen kring Arkösund som samhälle. Arkösund och Vikbolandet bör 
inte ses som företeelser åtskilda från varandra, utan de skall betraktas som en enhet. Med utgångspunkt 
från denna föreställning skall därför i ett första moment Vikbolandet beskrivas. Tyngdpunkten kommer 
därefter uteslutande att ligga på Arkösund. 
 
 
 
 

 
 

 
Fig.7. Karta över Vikbolandet 

 
Vikbolandet – landet mellan vikarna 
Vikbolandet är en halvö i det nordöstra hörnet av Östergötland och är beläget öster om Norrköping. 
Vikbolandet är omgivet av vatten på tre sidor. På norra och södra sidan ligger Sveriges största havsvikar, 
Bråviken och Slätbaken och i öster ligger Östersjön.  
 
Det bor idag cirka 6800 personer1 på Vikbolandet fördelat på 14 församlingar eller 560 km2. 
Centralorten är Östra Husby. Längst ut på spetsen ligger semestersamhället Arkösund. 1974 infogades 
dåvarande Vikbolandets kommun in i storkommunen Norrköping.  

                                                 
1 Statistiska centralbyrån, utredning 2003:112 
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Vikbolandet är indelat i följande församlingar; Dagsberg, Furingstad, Häradshammar, Jonsberg, 
Konungsund, Kuddby, Rönö, Styrstad, Tingstad, Tåby, Å, Östra Husby, Östra Ny och Östra Stenby.  
Arkösund tillhör Jonsbergs församling (se fig.8). 
 

 
Fig.8. Karta över församlingsgränserna på Vikbolandet. 2

 
Vikbolandet är ett bördigt slättland som var bebott redan på stenåldern3 och vars lämningar fortfarande 
kan beskådas idag. Det är en kommundel som har ett såväl rikt som mångfasetterat kulturliv och ett 
skiftande näringsliv med några dominanter. Här finns ett stort antal slott och herresäten, hotell- och 
konferensanläggningar, restauranger och serveringar. Dessutom erbjuds goda rekreationsmöjligheter i 
form av till exempel golfbanor, cykel- och vandringsleder, marinor och skärgårdsturer.  
 

                                                 

                                                

2 Upptecknandet av församlingsgränserna har skett med utgångspunkt från kartorna i Norrköpings kommuns sockenarkiv.  
3 Lagerling, 1994, s.12. 

Vikbolandet följer den allmänna utvecklingen på landsbygden. Från att under 1950-talet ha varit starkt 
beroende av de areella näringarna jordbruk och fiske, baserat på familjeskötsel, har utvecklingen gått 
mot ett mer varierat utbud av arbetstillfällen. Detta ska också ses mot bakgrund av att fler kvinnor söker 
sig hel- eller deltidsarbeten utanför hemmet, bland annat som en följd av utbyggnaden av den 
samhälleliga omsorgen, butiksservice och så vidare.4  
 
Jordbruket på Vikbolandet har ändrat karaktär. Från att till största delen ha haft djurbesättningar, drivs 
lantbruken idag mestadels kreaturslösa i kombination med lönearbete, service, jakt och fiske.5  
 
Samtidigt är de större arbetsplatserna på Vikbolandet av vital betydelse. Ingen av dessa industrier har 
dock några tankar på att utvidga verksamheten. Snarare har de flesta en rationaliseringsplan liggande i 
skrivbordslådan.  
 
Pendlingen till framför allt Norrköping och andra närliggande större orter har markant ökat över tiden. 
Den demografiska profilen har förändrats och som en följd härav har rörligheten blivit större. Unga 
familjer har flyttat ut på Vikbolandet6. Några för att de har släktanknytning och ärvt en tomt, andra 
enbart för att de finner miljön attraktiv och bra att bo i.  
 
Vikbolandet har en betydande funktion att fylla som fritids- och rekreationsområde. Inte blott för sina 
egna invånare utan även för det rörliga friluftslivet från mer befolkningstäta områden.  
 
Det finns idag 2 005 bebyggda fritidsfastigheter7 inom kommundelen, ett antal campingplatser och nio 
småbåtshamnar. Därutöver finns även sju djuphamnar.  
 
En del markägare med strandtomter hyr ut brygg- och bojplatser som en extra inkomstkälla. Fritidslivet 
är av stor betydelse för den Vikboländska ekonomin. Utan sommarturister skulle Vikbolänningarnas 
vinterservice bli betydligt sämre än vad den är idag.  
 
Om man ser till kommunikationerna finns det en kollektivtrafik med bussar och kompletteringstaxi. 
Bussturtätheten bör utökas för att kunna konkurrera med privatbilismen. 

 
4 Larsson, 1990, s.32. 
5 Borgenhäll, 1998, s.54. 
6 Projekt Vikbolandet 1990, s.72. 
7 Angsmark, 1992, s.26. 
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Sociala förhållanden 
 
Vikbolandets demografi 

 
Fig.9. Karta föreställande befolkningsfördelning en på Vikbolandet.8
 
Befolkningens bosättning på Vikbolandet 
I ovanstående figur, som redovisar bosättningsmönstret som det såg ut år 1990, kan man se var folk i 
dagsläget bor på Vikbolandet. Befolkningen är spridd över i stort sett hela området och det finns zoner i 
de västliga delarna som har ett något högre bosättningsmönster. Dock är inte dessa förlagda kring 
tätorterna, utan där är bosättningsfrekvensen inte märkbart högre än i andra områden. I tätorterna är 
befolkningen mycket koncentrerad och exempelvis gör Östra Husby skäl för namnet 
kommundelscentrum.  
 
                                                 
8 Informationen i figur 9 baseras på uppgifter inhämtade från Statistiska centralbyrån, utredning 1987:65. 

 
 
 
Det förekommer vidare stora områden där det inte bor så många människor, främst på den sydöstra delen 
av Vikbolandet. Av den tillgängliga befolkningsstatistiken kan man se ett samband mellan dessa 
områden och var den största utflyttningen förekom under främst 1950- och 1960-talen. Församlingar 
längst från Norrköping hade stor utflyttning och de områden som ligger i de västliga delarna visar under 
dessa årtionden visserligen en utflyttning, men inte lika kraftig som i de östra delarna.  
 
Befolkningsflyttningar på Vikbolandet  
In- och utflyttningarna har präglat storleken på Vikbolandets folkmängd i hög grad och de 
migrationsflöden till och från området som har funnits under perioden 1950-1990, har ständigt 
förändrats. Även flyttningarna mellan områden på Vikbolandet är intressanta ur demografisk synvinkel.  
Att förmedla en fullständig bild över flyttningsmönstren för ett område av Vikbolandets storlek är 
mycket tidsödande. Dels är statistiken över flyttningar ofta svårbehandlad och ofullständig för längre 
perioder, dels kan en sådan beskrivning bli alltför ”grötig” med en mängd statistik och annan 
information. Följande beskrivning tar upp de stora flyttningsrörelser som förekommit på Vikbolandet, 
med undersökningar i delperioderna 1950-60, 1960-1970, 1970-1980 och 1980-1990.  
 
Det finns detaljerad och fullständig statistik från 1974 och fram till 1990 i Statistiska centralbyråns 
register. Dock har statistik före 1974 varit problematisk att insamla eftersom den måste passa in i 
redovisningshänseende med SCB:s sätt att redovisa. De flesta kyrkböcker har visserligen ofta detaljerad 
information, men har exempelvis inte samma kategorier och kan bara användas i vissa hänseenden och 
ger inte svar på de trender som en analys är intresserad av. Därför är denna demografiska beskrivning 
koncentrerad främst till förändringarna mellan 1970-och 1990-talet. En kortfattad redogörelse av 
föregående årtiondens flyttningar görs, men är av ovan nämnda skäl inte lika detaljerad. 
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Flyttningarna under 50- och 60-talet  
Flyttningsunderskottet under 50-talet var dominerande för samtliga delar av Vikbolandet och det var 
bara i Ljunga en högre inflyttning kan noteras. Flyttningsflödet var riktat i västlig riktning och främst  
in mot Norrköping.9  
 
I tabellen nedan redovisas hur stor del som flyttade till Norrköpings tätort mellan åren 1956 till 1965. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10. In- och utflyttning mellan Norrköpings stad och Östra respektive Västra Vikbolandet 1956-1965. 10

 

Tabellen visar att det inflyttningsöverskott som uppstod mellan Vikbolandet och Norrköping, med fler 
som flyttade till staden, kom att minska. Man ser att det var i de östra delarna som skillnaden mellan in- 
och utflyttning blev mindre och kring 1965 var förlusten ungefär hälften mot tio år tidigare. För de västra 
delarna var utvecklingen en annan eftersom det under perioden var ett tydligt flöde in till Norrköping 
utom under åren 1960 och 1961. Då ökade inflyttningen markant och var nästan lika stor som 
utflyttningen.  
 
Totalt så flyttade det ut 1603 personer fler än det flyttade in till Vikbolandet under 1950-talet och 
underskottet var störst i de östra delarna där befolkningen minskade med 933 personer på grund av 
flyttningar. Av samtliga församlingar var utflyttningen lindrigast i Dagsberg där församlingen endast 
tappade 17 invånare i flyttningsunderskott, mycket tack vare en stor inflyttning kring 196011 . 
 
Under 60-talet kom migrationsflödet att ändras något, men de negativa konsekvenserna av flyttningar var 
fortfarande en trend över stora delar av Vikbolandet.12  
                                                 
9 Statistik inhämtad ur kyrkböcker från Vikbolandets olika församlingar.  
10 Informationen i figur 9 härrör sig på uppgifter inhämtade ur kyrkböcker från Vikbolandets olika församlingar.  
11 Ibid 
12 Statistik inhämtad ur kyrkböcker från Vikbolandets olika församlingar 

Utflyttningsnettot var 678 personer under 60-talet och ett inflyttningsnetto kan endast skönjas i 
församlingarna Dagsberg och Östra Husby. Det är tätorterna som finns där som bidrog till denna 
avvikelse i flyttningsmönster som präglade 60-talet. Norrköping var ofta flyttningsmålet, men en ändrad 
flödesbild för de östliga delarna kan konstateras mellan 1960-1965. Fortfarande var utflyttningen stor 
från dessa områden, men det uppkom ett inflyttningsflöde till Östra Husby.13  
Åren mellan 1965 och 1970 har ett negativt flyttningsnetto för Vikbolandet utom år 1967, då det flyttade 
in 98 personer fler än det flyttade ut. Detta huvudsakligen in till tätortsområdena som år 1967 ökade 
kraftigt. Dagsbergs församling ökade exempelvis med 148 personer detta år och 142 stycken utgjordes 
av ett inflyttningsnetto. 14

Ö. Vikbolandet;   V. Vikbolandet;  
 
Antal som flyttade   Antal som flyttade  
          -till  –in från                                        -till   –in från 
från  
           Norrk.  Norrk.                                         Norrk.   Norrk.. 
år  
1956:  105       55                                               157        74  
1957:    88    35             108    58  
1958:  115       77             163        95  
1959:  103       41                  110        97  
1960:  124       34                                               173      158    
1961:  135       26                                               162      154  
1962:    91       22                                               143        96  
1963:    95       35                                               108        99  
1964:    80       50                                                 98        64  
1965:    69       44                                               101        59  

 
Flyttningarna under 70- och 80-talet  
Från 70-talets början inleds en process där många av områdena på Vikbolandet får ett ändrat 
flyttningsmönster. Mellan 1970 och 1975 var förändringarna små och ett mönster där tätorterna fortsatte 
att ha inflyttning fortsatte. För hela Vikbolandet fanns under 1970-talet ett flyttningsöverskott, men det 
är främst Östra Husbys inflyttningsnetto med 271 personer som är huvudorsaken att nettot i 
kommundelen var 186 fler inflyttade.15

  
Mellan 1975 och 1980 är flyttningarna allt större till Vikbolandet, men fortfarande är årsvariationen stor 
i många områden med ömsom positiva och negativa flyttningsnetton (se fig.11).  
 
Flyttningsflödet är starkt in till Östra Husby både från Norrköping, riket och utlandet. Från landsbygden 
flyttade 43 in till Östra Husby i flyttningsöverskott och den inflyttning som landsbygden fick kom i 
huvudsak från Norrköping.  
951 personer flyttade in från Norrköping och i motsatt riktning flyttade 786 personer, vilket gav ett 
tillskott till landsbygden med 165 personer.  
Antalet i flyttningsnetto mellan Östra Husby och Norrköping var 54 personer fler inflyttade och mellan 
Ljunga och Norrköping ett inflyttningsöverskott med 6 personer.  
 
Under 80-talet förändrades flyttningsmönstret och ett regionalt flyttningsmönster blev allt tydligare in på 
1980-talet. Rörelserna kom att få ett kretsloppsliknande utseende med ett antal grundläggande tendenser: 
  
- Inflyttning från både västra och östra delens glesbygd till Östra Husby och i viss mån Ljunga. 
- Utflyttning från Östra Husby till Norrköping.  
- Kraftig utflyttning från Norrköping till Vikbolandets glesbygdsområden.  

                                                 
13 Ibid 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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I figur 11 redovisas det totala flyttningsförhållandet mellan ovan nämnda områden och flyttningen till 
och från områden utanför kommunen.  
 

 
Fig. 11. Flyttningsmönster Vikbolandet 1975-1980. Nettostatistik (in-utflyttning). 16

                                                                                                                                                                         
Flyttningarna under 80- och 90-talet  
Noterbart är att det mellan Vikbolandet och områden utanför kommunen i flyttningshänseende endast är 
östra Vikbolandet som visar ett inflyttningsnetto. Båda tätorterna och västra Vikbolandet har större 
utflyttning än inflyttning. Under 80-talets inledning var utflyttningen från Ljunga till Norrköping något 
som i totalstatistiken inte kan konstateras, men en analys av flyttningsmönstret mellan 1985 och 1990 
påvisar detta. I figur 12 ser man dock att det under slutet av perioden uppkommit ett flöde till Ljunga 
från Norrköping och att det påvisar att det tidigare fanns ett motsatt flyttningsbeteende.  

                                                 
16 Informationen i figur 10 baseras på uppgifter inhämtade från Statistiska centralbyrån, utredningar mellan 1970 och 1980. 
 

 
Fig. 12. Flyttningsmönster Vikbolandet 1985-1990 Nettostatistik (in- utflyttning). 17

 
Det kretslopp som beskrevs på föregående sida bekräftas i denna analys och ett tydligt mönster med 
inflyttning till Norrköping från Östra Husby med 38 personer visar att det är under denna period 
kretsloppet är som tydligast. 
 
Mellan 1980 och 1990 var befolkningsförändringen en ökning med 493 personer och av dem stod 
flyttningsöverskottet för 295. Ser man till samma statistik mellan 1985 och 1990 är folkökningen 418 
personer och 249 av dessa är nyinflyttade.18 Jämför man de båda konstaterandena visar det sig att det är 
under den senare delen av 1980-talet som flyttningarna och befolkningen i stort har förändrats mest.  
Befolkningen har ökat från 6081 personer till 6499 stycken och 1988-1990 är orsakerna inte bara ett 
inflyttningsnetto som är avgörande för utvecklingen, utan även ett kraftigt födelseöverskott.  

                                                 
17 Informationen i figur 12 baseras på uppgifter inhämtade från Statistiska centralbyrån, utredningar mellan 1980 och 1990. 
18 Ibid. 
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Under 1990 hade Vikbolandet en inflyttning av 483 personer och en utflyttning av 407 stycken, vilket 
ger ett överskott på 76 personer. Av områdena utanför Vikbolandet var det bara i flyttningsflödet med 
övriga riket som negativ statistik finns.  
Från övriga områden flyttade folk till Vikbolandet och störst överskott kommer från Norrköpings tätort 
med 97 personer.  
 
Åldersstruktur och könsfördelning har av flera skäl inte analyserats. Främsta skälet är att statistiken inte 
följer samma indelning under perioden. Dessutom är en undersökning av dessa faktorer alltför 
tidskrävande och får närmast betraktas som ett projekt för sig.  
 
Socialtjänsten på Vikbolandet 
 

           
Fig.13, 14, 15. En väl fungerande socialtjänst är av stor betydelse för invånarna  
på Vikbolandet. 
 

Socialtjänstverksamheten på Vikbolandet har indelats i följande delar: 
 
- Äldre- och handikappomsorg 
- Barnomsorg 
- Individ- och familjeomsorg 
 
Äldre- och handikappomsorg 
 
De övergripande målen för verksamheten är att: 
- verka för att äldre och handikappade människor får möjlighet att leva och bo självständigt och ha en 

aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.  
- verka för att de med behov av särskilt stöd skall erbjudas bostäder med gemensam service.19  
 
Det utbud som finns på Vikbolandet för att nå dessa mål är bland annat hemtjänst, särskilda 
boendeformer i form av servicelägenheter, ålderdomshemmen Wijkagården och Åkerliden, anhörigvård, 
dagcentralverksamhet, trygghetslarm, lantbrevbärarservice, snöskottning, färdtjänst, gemensam kvälls- 
och nattpatrull tillsammans med primärvården.20  
 
 
 
 
 

                                                 

                                                

19 Projekt Vikbolandet 2000, s.73. 
20 Angsmark, 1992, s.88. 

På ålderdomshemmet Wijkagården med 51 stycken boendeplatser fördelade på fyra avdelningar har 
målsättningen varit att i samarbete med primärvården skapa en kvalificerad vårdenhet där strävan skall 
vara att undvika flyttningar av äldre, minska trycket på akutsjukvården och reducera behovet av 
sjukhemsplatser.21  
 
Medelåldern bland de boende är hög, cirka 85 år. Utmärkande för boendet är det stora 
omvårdnadsbehovet. Övervägande delen av de boende är ifrån eller har anknytning till Vikbolandet.22  
 
Under senare år har en markant förändring i vårdtyngd skett mot tidigare. I dag är pensionärerna som 
flyttar till Wijkagården äldre och också i de flesta fall ”skröpligare”. Rörelse- och funktionshinder samt 
demens är vanligt förekommande.23  
 
För Åkerliden har tidigare fattats beslut om avveckling av verksamheten. Beslutet fullföljdes då de sista 
boende lämnade Åkerliden i oktober 1991. Kvarvarande personal, anhöriga och boende befann sig i en 
svår situation då slutdatum för avvecklingen ej kunde fastställas. Detta på grund av givna löften i 
samband med avvecklingsbeslutet om att ingen av de boende mot sin vilja skulle behöva flytta ifrån 
Åkerliden. I dagsläget inryms inte någon form av äldreomsorg på Åkerliden.24

 
Hemtjänsten på Vikbolandet har indelats i tre hemtjänstområden. Tjänsterna ges till hushållen utifrån en 
behovsbedömning. Det finns tre servicenivåer i hemtjänsten beroende på hjälpinsatsens omfattning. Nivå 
3, det vill säga över 15 tim insats/mån är vanligast förekommande. Totalt förekommer insatser i cirka 
125 ärenden/mån. Antalet ärenden har i storlek under senare år varit konstant.25  
 
Barnomsorg  
 
De övergripande målen för verksamheten har varit att:  
- verka för att erbjuda barn i kommundelen barnomsorg. Plats skall beredas för barn i förskoleåldern 

till förvärvsarbetande och studerande föräldrar samt till barn som behöver särskilt stöd i sin 
utveckling. På sikt skall en öppen och strukturerad verksamhet erbjudas alla förskolebarn som inte 
har barnomsorgsplats. Målet är en barnomsorg för alla efter de behov som föreligger.26  

Sedan augusti 1991 gäller barnomsorgsgaranti i kommunen, vilket innebär att barn från 18 mån tom 6 år 
som efterfrågar barnomsorg är garanterade plats inom tre månader. Kommundelens dominerande 
barnomsorgsform utgörs av familjedaghem.27  
 
 

 
21 Projekt Vikbolandet 2000, s.76. 
22 Ibid. 
23 Ibid, s.77. 
24 Ibid, s.80. 
25 Ibid. 
26 Projekt Vikbolandet 2000, s.76. 
27 Angsmark, 1992, s.89. 
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Följande verksamheter finns:  
Ljunga – familjedaghem cirka 15 stycken, daghem 2 avdelningar, deltidsförskola, fritidshem. 
Kuddby – familjedaghem cirka 12 stycken, daghem 1 avdelning, deltidsförskola. 
Östra Husby – familjedaghem cirka 12 stycken, daghem 2 avdelningar, deltidsförskola, öppen förskola, 
fritidshem. 
Kättinge – familjedaghem cirka 15 stycken, deltidsförskola. 28

 
Under senare år har den markanta ökningen av småbarn på Vikbolandet lett till en ökad efterfrågan på 
barnomsorg. Organisationen har inte haft någon egentlig beredskap för denna ökade efterfrågan. Detta 
har lett till att förslag har givits om en utbyggnad. Olika utbyggnadsobjekt har angivits. Nya platser har 
tillkommit såsom ytterligare familjedaghemsplatser, ny två avdelningars förskola i Ljunga (2000), två 
avdelningar förskola i Kuddby (Åkerliden 2000). I februari 2004 tillkommer en avdelning 
föräldrakooperativ förskola i Furingstad.29  
 
Dock räcker detta ej för att tillgodose de behov som finns. Barnomsorgsgarantin i den egna 
kommundelen har ej kunnat tillgodoses varför en ytterligare utbyggnad krävs. Förslag till förskoleobjekt 
i bland annat Arkösund, Kättinge och Östra Husby har tagits fram. Det är för närvarande dock osäkert 
om dessa objekt kommer till stånd.30  
 
Anledningen till att förskolor (dagis) har förordats i utbyggnaden handlar dels om politiska prioriteringar 
och dels om att föräldrar vid förfrågan uttrycker önskemål om denna omsorgsform.31  
 
Likaså har behov av omsorg för skolbarn, främst för lågstadieelever på senare år framkommit. 
Skolbarnsomsorgen har dock fått stå tillbaka för utbyggnaden av förskolor. En fritidshemsavdelning 
tillskapades under år 2001 i Ljunga.32  
 
Samverkan och samarbete mellan förskola och skola förekommer i varierande omfattning. I Östra Husby 
har Önnemo förskola (deltidsgrupp och fritidshem) tillsammans med Östra Husbyskolan ett etablerat 
samarbete. Detta har under senare år intensifierats och fördjupats. Sedan höstterminen 1990 bedrivs 
förstaklassundervisning i fritidshemmets lokaler. Initiativtagare och drivande i utvecklingsarbetet är 
personalen själva med stöd av arbetsledningen.33  
 
Individ- och familjeomsorg  
 
Den övergripande målsättningen för verksamheten är att:  
- tillgodose invånarnas behov av sociala tjänster och social omsorg.34  
 

                                                                                                 
28 Projekt Vikbolandet 2000, s.79. 
29 En utredning av socialtjänsten på Vikbolandet, 2003, s.14. 
30 Ibid, s.16. 
31 Projekt Vikbolandet 2000, s.85. 
32 En utredning av socialtjänsten på Vikbolandet, 2003, s.17. 
33 Angsmark, 1992, s.93. 
34 Projekt Vikbolandet 2000, s.79. 

Det sociala utrednings- och behandlingsarbetet utförs av enhetens socialsekreterare och 
utredningsbiträde. I arbetet följs gällande lagstiftning och kommunens mål och riktlinjer.35  
I januari 1989 utgjordes arbetsenheten av 0,75 procent socialsekreterare och 0,50 procent 
utredningsbiträden. Dessförinnan fanns endast 0,75 procent socialsekreterare. I januari 2000 inrättades 
ytterligare en tjänst som socialsekreterare. Tjänsten tillsattes i november 2001.36  
 
Typer av ärenden med socialproblematik som förekommer på Vikbolandet är bland annat utredningar 
rörande barn och ungdomar, vuxna missbrukare, vuxna med psykiska problem, familjehemsplaceringar, 
institutionsplaceringar, radgivningsärenden, olika typer av yttranden, socialbidrag och handläggning.  
Antalet ärenden har under senare år ökat markant och uppfattningen är att tyngden och komplexiteten i 
de enskilda ärendena  idag är större än tidigare.37  
 
Ökningen och tyngden avser främst utredningar och placeringar rörande barn och ungdomar. 
Missbruksvården är förhållandevis liten vilket möjligen kan bero på att barn- och ungdomsarbetet ofta 
prioriteras.38  
 
Socialbidragshandläggningen är förhållandevis komplicerad och kräver för de flesta ärenden stor 
tidsåtgång. Flera av dessa ärenden rör människor med egna villor eller som hyr villor. Även egna 
företagare förekommer. Vanligt är att man vill avlägga personligt besök vid ansökan.39  
 
Under större delen av 1980-talet har arbetet inom individ- och familjeomsorg inte medfört några högre 
kostnader. Under senare år är kostnadsutvecklingen betydande med underskott i verksamheten som följd. 
Underskotten är främst att hänföra till placerings- och vårdkostnader för barn och ungdomar. Till viss del 
har även socialbidragskostnaderna ökat.40  
 
Anledningar och orsaker till den ökade arbetsbelastningen kan bland annat bero på:  
- Inflyttning av barnfamiljer till Vikbolandet. Flera av dessa har en förhoppning om att pågående 

socialproblematik skall lösa sig vid flyttning ut på landsbygd. Ofta kan resultatet bli det motsatta. 
- Arbetslöshet.  
- Upparbetade kontakter med andra sektorer, till exempel barnomsorg, skola, primärvård. Man har från 

dessa sektorer fått en ökad kunskap om hur och varför man skall vända sig till individ- och 
familjeomsorgen. 

- Ökade kunskaper hos olika personalkategorier om förekomsten av socialproblematik.41 
  
Historik angående vårdcentralen i Östra Husby  
Vårdcentralen var i början av seklet belägen vid Stegeborg intill Slätbaken. Den byggdes med denna 
lokalisering då man trodde att det skulle bli mycket stor båttrafik genom Slätbaken till Göta kanal, så 

 
35 Projekt Vikbolandet 2000, s.89. 
36 En utredning av socialtjänsten på Vikbolandet, 2003, s.21. 
37 Angsmark, 1992, s.99. 
38 Ibid. 
39 En utredning av socialtjänsten på Vikbolandet, 2003, s.28. 
40 Projekt Vikbolandet 2000, s.103. 
41 En utredning av socialtjänsten på Vikbolandet, 2003, s.62. 
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blev dock aldrig fallet och mottagningen låg alldeles för perifert och det var besvärligt för invånarna att 
ta sig dit från Vikbolandet, varför man 1958 började bygga en läkarmottagning i Östra Husby med 
intilliggande läkarbostad. Bygget blev klart under hösten 1959 och den totala kostnaden med inventarier 
blev 650 000 kronor. På mottagningen tjänstgjorde då en provinsialläkare och ett mottagningsbiträde. I 
en intilliggande lokal fanns apotek och en distriktssköterska. Det fanns ytterligare en 
distriktsskötersketjänst som var belägen i Kuddby som ansvarade för västra Vikbolandet. 
Distriktssköterskan i Östra Husby ansvarade för östra Vikbolandet. Provinsialläkaren och 
distriktssköterskorna svarade också för skolhälsovården samt även för mödravård, äldrevård på 
servicehus och barnavård.42  
 
1972 tillträdde Åke Johansson tjänsten som provinsialläkare, då fanns bara ovanstående personal i tjänst. 
Efter några år anställdes en sekreterare på deltid, senare utvecklades verksamheten så att man även fick 
en undersköterska och därefter har verksamheten successivt expanderat. Läkarmottagningen blev mycket 
snabbt alldeles för trång varför provinsialläkaren flyttade ur bostaden 1975 och den gamla läkarbostaden 
gjordes då om till distriktssköterskemottagningar, barnavårdscentral och mödravård. Lokalerna var dock 
avpassade för bostadsändamål och rummen blev mycket lyhörda.43  
 
1972 kunde man ta ett blodvärde, urinprov samt sänka på mottagningen. De patienter som behövde 
utredas vidare remitterades till lasarettet i Norrköping. När provinsialläkaren åkte på kurs så 
stängdes mottagningen 1-2 veckor och patienterna hänvisades till andra vårdinrättningar. Det fanns en 
ingående telefonlinje som sköttes av det mottagningsbiträde som också tog laborationsprover och 
ansvarade för verksamheten i övrigt.44  
 
Till området har fogats en sjukhemsavdelning i Söderköping med 22 platser. Vårdtyngden i hemmen och 
på servicehusen har successivt ökat. I ett samverkansprojekt med kommunen har man tillsatt 
underskötersketjänster dagtid, sjuksköterskor kvällstid och undersköterskor nattetid för att möjliggöra 
kvarboende i eget hem och på servicehus om patienten så önskar.45  
 
I dagsläget består personalen av ett 30-tal personer och 2,75 distriktsläkartjänster. En omfattande 
utredningsverksamhet kan bedrivas. Äldrevården fungerar idag utmärkt med två akutplatser på 
servicehuset Wijkagården och med akutplatser på sjukhemmet i Söderköping.  
Personalen på vårdcentralen har blivit alltmer intresserad av förebyggande vård och arbetar aktivt för att 
minska sjukligheten i hjärt- och kärlsjukdomar på Vikbolandet.46  
 
Sommaren 1990 började man att bygga en ny vårdcentral i Östra Husby, alldeles intill servicehuset 
Wijkagården. Året därpå slogs portarna upp och i denna byggnad samlokaliserades - vid sidan av läkar- 
och distriktssköterskemottagning - apotek, tandvård, sjukgymnastik och arbetsterapi.47

 

                                                 
                                                

42 Angsmark, 1992, s.106. 
43 Ibid. 
44 En utredning av socialtjänsten på Vikbolandet, 2003, s.41. 
45 Ibid, s.42 
46 Ibid. 
47 Ibid. 

Skolverksamheten på Vikbolandet  
 
Skolutvecklingen på Vikbolandet under perioden 1950-1990 
  
I Furingstad inrättades en skola för undervisning av två grupper barn i slutet av 1700-talet. I Östra 
Stenby startades en skola år 1794 möjliggjord genom en donation av överläkare Hunter. I Östra Ny 
startades en skola 1760 och omkring 1780 organiserades undervisning i Östra Husby.48  
 
Från 1950 och framåt sker stora förändringar på det kommunala planet. Sockenorganisationen upphör 
och en ny kommunindelning införs. Vikbolandet indelas i Östra och Västra Vikbolandet. Detta får också 
till följd att stora förändringar sker på skolområdet. Under 1950-talet uppförs ett antal nya skolor och 
många mindre skolor läggs ned. 49

 
Östra Stenby skola byggs under åren 1953-1955, Kuddby skola stod färdig 1953 och Östra Husby skola 
1952. Kättinge skola byggdes och togs i bruk 1956. Dessa skolor samt två äldre skolhus, Tåby byggd 
1920 och Dagsberg byggd 1925, är fortfarande i bruk och undervisar i dag elever på låg- och 
mellanstadiet. Östra Ny skola är den sist nedlagda skolan. Detta skedde 1982.50  
 
I och med beslutet om införandet av den 9-åriga grundskolan 1964, uppstod behov av att bygga en 
högstadieskola. Denna placerades i Östra Husby och gavs namnet Vikbolandsskolan. Undervisningen 
startade höstterminen 1966 med den första årgången i årskurs 7.51  
 
Under perioden 1970-1990 har antalet elever växlat och därmed vissa år skapat lokalproblem. Under 
1970-talet var barnkullarna i högstadieåldern stora. Dessutom undervisades barn från Kvarsebo på 
högstadiet mellan åren 1973 och 1981. Behovet av undervisningslokaler i Vikbolandsskolan ökade. För 
att råda bot på detta flyttades kommunbiblioteket från skolan till kommunalhuset, som blivit utrymt i 
samband med kommunreformen 1974, och två nya salar kunde iordningställas.52  
 
Under 1970-talet och i början av 1980-talet byggdes Östra Isby samhälle ut i mycket snabb takt. Många 
barnfamiljer flyttade dit, vilket gjorde att Östra Husby skola blev för liten. Olika lösningar tillämpades. 
En del barn bereddes plats vid Kättinge skola, som då hade ett relativt lågt barnantal.53  
 
Vissa perioder undervisades elever i klassrum i högstadieskolan. Någon klass från Östra Husby 
undervisades också i Östra Stenby skola. Under några år användes Östra Husbys gamla ålderdomshem 
som undervisningslokaler.54  

 
48 Persson, 1991, s.6. 
49 Angsmark, 1992, s.37. 
50 Ibid, s.39. 
51 Persson, 1991, s.11. 
52 Angsmark, 1992, s.39. 
53 Persson, 1991, s.11. 
54 Ibid, s.17. 
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Mot slutet av 1970-talet minskade antalet elever i Östra Ny lågstadieskolas upptagningsområde och 
diskussioner om nedläggning upptogs. Skolan behölls dock några år i en något udda skolform där 
årskurserna 1-3 undervisades i samma klass. 1982 nedlades dock skolan. Eleverna placerades i Tåby och 
Kuddby skolor.55  
 
Fyra ”skolområden” har utvecklats (se figur 16).  
 
1. Dagsberg/Östra Stenby  
Lågstadiet har undervisats i Dagsbergs skola och mellanstadiet i Östra Stenby skola. Under vissa 
perioder har mellanstadieklass varit placerad i Dagsberg. Upptagningsområde har varit och är 
Dagsbergs, Konungsunds och Östra Stenby församlingar.  
2. Tåby/Kuddby 
Lågstadiet har undervisats i Tåby skola och mellanstadiet i Kuddby skola. Upptagningsområde har varit 
och är Furingstad, Tåby, Kuddby, Ä och från 1982 Östra Ny församlingar.  
3. Kättinge 
Låg- och mellanstadieskola. Upptagningsområde har varit och är Häradshammars, Jonsbergs och Rönö 
församlingar. Barn från Aspöja, tillhörande Söderköping, har undervisats vid Kättinge skola sedan 1960-
talet.  
4. Östra Husby 
Låg- och mellanstadieskola med Östra Husby församling som upptagningsområde.  
5. Vikbolandsskolan 
Därutöver tillkommer högstadieskolan Vikbolandsskolan med hela Vikbolandet som 
upptagningsområde. 56

 
I och med nedläggningar av de små skolorna och sammandragning av elever till färre skolor blev 
avstånden från hemmen till skolan betydligt längre för många elever. Dessutom beslutade riksdagen att 
elever har rätt till skolskjuts om avståndet överstiger vissa gränser, 2 km för lagstadiebarn, 3 km för 
mellanstadiebarn och 4 km för högstadiebarn.57  
Eftersom Vikbolandet geografiskt sett är ett stort område och bebyggelsen är spridd över hela ytan utan 
större utpräglad tätort, har ett omfattande nät av skolskjutslinjer organiserats. I dagsläget går ungefär 60 
turer varje dag och kostnaden är cirka 4 500 kronor per elev och år. Dessutom går ett antal turer med båt 
till öarna Aspöja, Arkö, Hästö och Gränsö.58  
 
Elevutvecklingen inom det närmaste decenniet är positiv. Ökningen är särskilt påtaglig i områdena 
Dagsberg/Östra Stenby, som ökar med 45 procent och Tåby/Kuddby, som ökar med 64 procent under 
2004. Totalt är ökningen för Vikbolandet 26 procent. Detta kommer att ställa stora krav på 
organisationen och lokalsituationen de närmaste åren.59

 

                                                 
55 Projekt Vikbolandet 2000, s.48. 
56 Persson, 1991, s.7. 
57 Projekt Vikbolandet 2000, s.52. 
58 Ibid. 
59 Ibid, s.53. 

 
Fig.16. Skolornas lokalisering på Vikbolandet.60

 
Kyrkoverksamheten på Vikbolandet 
Från och med 1 januari 1989 utgjorde Östra Husby, Häradshammar, Jonsberg, Östra Ny och Rönö 
församlingar en total ekonomisk samfällighet. På samma sätt blev Kuddby, Å, Östra Stenby, 
Konungsund och Furingstad en sådan. Samfälligheten är huvudman för all personal.61  
 
Kort tillbakablick  
Fram till 1950-talet var Ö Husby, Häradshammar och Jonsberg ett eget pastorat med egen kyrkoherde. 
Östra Ny och Rönö ar ett eget pastorat. Varje församling ansvarade för sin kyrka och kyrkogård och 
eventuella församlingsbyggnader (församlingshem).  
1962 genomfördes den så kallade pastoratsindelningen. Östra Vikbolandets fem församlingar blev ett 
pastorat med en kyrkoherde, en komminister och en delad kyrkoadjunkttjänst (delad med Kuddby 
pastorat). Pastoratet övertog då ansvaret för prästerna och kantorna. Prästlönefonden räcker för 
närvarande till pastoratens prästlöner. Samma förändring skedde med resterande församlingar.62  

                                                 
60 Informationen i figuren baseras på uppgifter från publikationen Studium av Vikbolandets skolor, 1991, Persson. 
61 Lagerling, 1994, s.112. 
62 Angsmark, 1992, s.59. 
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Verksamhetsförändringar sedan 1950-talet  
Kyrkans enda sätt tidigare att få barnkontakt var genom söndagsskolan. Den skolformen har numera 
upphört. Idag tar kyrkan i stället aktiv del i samhällets ungdomsarbete genom kyrkans barntimmar, 
öppen förskola och fritidsverksamhet för de lite äldre barnen. På samma gång har man förlagt sin 
verksamhet till veckans vardagar. Aktiviteterna har dessutom ändrat karaktär och blivit mer 
hobbyinriktade. Den tidigare tyngdpunkten på religionsunder- visning har man släppt. Exempelvis har 
kyrkan hand om den kommunala fritidsgården en dag i veckan. I sitt ungdomsarbete samarbetar kyrkan 
med EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen).63  
 
Kyrkokörerna  
En annan del av den kyrkliga verksamheten som har utvecklats mycket är körverksamheten. Både barn- 
och vuxenkörerna har blivit fler och större. Den sakrala repertoaren har utökats och kompletterats med 
profan musik. Instrumentalister engageras och kyrkorummen upplåtes till olika musikgrupper och andra 
typer av framträdanden.64  
 
Övrig verksamhet  
En ny verksamhet är den för daglediga. Människor, som inte är yrkesarbetande på dagarna, är välkomna 
att besöka kyrkans lokaler någon gång i månaden. Det dricks kaffe och ofta anordnas föredrag, musik 
och liknande.65  
Så kallad uppsökande verksamhet bedrivs av diakoniassistenter. Människor, som kanske inte kan eller 
vill komma ut och söka egna kontakter, får besök av diakoniassistenten och därmed en individkontakt 
med yttervärlden.66  
 
Studiecirkelsverksamheten på Vikbolandet 
Studiecirkel- och kursverksamheten på landsbygden har och har haft en mycket stor uppgift att fylla. 
Många människor boende på landet har inte mer än sexårig folkskola, nu har de förmånen att få lära 
bland annat språk. Lantbrukarna träffas och läser växtodling, skogsskötsel, företagsekonomi, 
skattefrågor och mycket mera som är angeläget för denna yrkesgrupp. Det är också ett bra sätt att umgås 
och lära känna varandra.67  
 
Studiecirklarna startades på 1940 talet, några tidigare. De första cirklarna var ofta korrespondenscirklar 
där deltagarna kom överens om ett gemensamt svar som sändes till korrespondensinstituten Hermods 
eller LTK för rättning. Om det var något som var oklart kunde cirkeldeltagarna skriva tillbaka och fråga. 
Exempel på ämnen som studerades på detta sätt, var Blommor i kruka och vas, Vår trädgård, Dukning 
och servering, Rätt vara rätt pris och många andra. Under 1950 var det aktuellt med ämnen som 
Främmande vardag. Då fick deltagarna lära sig hur folk har det i andra länder, deras kultur med mera.  
 
Numera har cirkel- och kursverksamheten delvis ändrat karaktär, även om mycket fortfarande är sig likt. 
I nedlagda skolor anordnas vävkurser, ett mycket populärt ämne där många står i kö för att få vara med. 
                                                 
63 Angsmark, 1992, s.61. 
64 Ibid. 
65 Projekt Vikbolandet 2000, s.115. 
66 Ibid, s.116. 
67 Borgenhäll, 1998, s.31. 

Flera boende på Vikbolandet har tillgång till båt. Idag kan båtägare gå på kurs och lära sig navigering för 
att bli duktiga och ansvarskännande båtförare.68  
 
Föreningslivet på Vikbolandet 
Vikbolandets föreningsliv är för dagen aktivt. Där finns hembygdsföreningar, idrottsföreningar, 
pensionärsföreningar, och ett antal andra intresseföreningar. Man ägnar sig åt olika slags aktiviteter inom 
sin intressesfär, till exempel forskning, dokumentation utflykter, projekt och information till samhället 
om sin verksamhet.69  
 
Tankar har funnits på att låta föreningslivet ta hand om en större del av ungdomsverksamheten. Det är 
dock svårt att binda upp föreningsmedlemmarna och att få kontinuitet i verksamheten. 70

 
Porträtt av levnadsförhållandena på Vikbolandet med utgångspunkt från intervjuer 

    
Fig.17. Fisket utgör fortfarande ett        Fig.18. Skärgårdsbon  
viktigt inslag i skärgårdsbornas             – en överlevnadskonstnär. 
tillvaro. 
 

Levnadsförhållandena på Gränsö 
Ett liv som ensam familj på en ö. Man och hustru samt två hemmaboende skolbarn. Levebrödet består av 
fiske, fårskötsel och arbete med miljövård.  
 
1974 flyttade familjen ut till Gränsö. Skälet var att ett barn var starkt allergiskt och föräldrarna upptäckte 
att barnet mådde betydligt bättre i den friska luften i skärgården. Den försörjningsmöjlighet, som stod till 
buds, var fiske och djurhållning.  
Mannen fiskar huvudsakligen ål med ålbottengarn, samt en del fjällfisk. Hustrun sköter lammen och 
vidareutvecklar produkten genom att sy västar och jackor av skinnen. Medverkan i Nola-projektet 
inbringar cirka 45 000 kronor/år. Projektet innebär att man håller öppen mark i skärgården for det rörliga 
friluftslivet. Projektet bekostas av länsstyrelsen.  
 
Problemet för åretruntfamiljen är den bristande tillgången på mark för djur och bete. Man försöker 
arrendera mark av sommargästerna, men det blir då mestadels på så kort tid som mellan 1 till 5 år. 
Investeringar i fårhus och liknande blir osäkra med så liten möjlighet till framförhållning. Blir någon 
gård eller mark till salu, blir priserna i regel alldeles för höga, för att någon fastboende ska kunna köpa.  

                                                 
68 Borgenhäll, 1998, s.32. 
69 Ibid, s.34. 
70 Ibid. 
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Samma problem finns även när det gäller arrende av fiske- vatten. Många av de sommarboende är 
ovilliga att arrendera ut fiskevattnen.  
Skolskjutsen fungerar väldigt bra för barnen. Båten hämtar och kör till Arkösund, där sedan buss tar vid 
och kör barnen vidare till lågstadieskolan i Kättinge. Det blir rätt långa resor för barnen, så en 
lågstadieskola i Arkosund vore till fördel. Kanske kunde den integreras med en förskola.  
 
Ett önskemål är en regelbunden postgång varje dag. För närvarande kommer posten med skolskjutsen 
varannan dag. Är barnen sjuka kommer inte skjutsen alls och utan den inte heller posten.  
 
Levnadsförhållandena på Aspöja  
Aspöja är en relativt stor ö med 55 invånare uppdelade på cirka 20 åretrunthushåll. De flesta är bosatta 
på jordbruksfastigheter.  
 
Administrativt tillhör ön Söderköpings kommun, men alla dagliga kontakter sker via Arkösund och 
Vikbolandet känns för invånarna som den naturliga förbindelselänken till service och Norrköping.  
 
Huvudförsörjningen får man genom fiske, snickeri och djurhållning. Några av hushållen består av 
pensionärer. Medelåldern rör sig annars om 37 år. 11 barn är i skol- och förskoleåldern.  
Sysselsättningsmässigt försörjer sig 6 personer på fiske, då främst ålfiske. Fisken lämnas till Östersjöfisk 
förening i Arkösund, som ombesörjer vidare transport och försäljning. Omkring 90 procent av fisken går 
på export till Tyskland och andra europeiska länder. Detta gör det möjligt för fiskarna att få ut ett 
betydligt högre pris för fisken än vad man skulle få om man enbart var hänvisad till den svenska 
marknaden. Förekomsten av ål minskar dock på grund av den allt större föroreningen i Östersjön. 
Laxfisket har minskat på grund av bristande lönsamhet. Norge kan sälja sin lax till ett betydligt lägre pris 
än de svenska fiskarna kan. Även Kanada bidrar med en stor konkurrensskapande försäljning.  
Problemen med fiskevatten finns även runt Aspöja och i en än högre grad längre söder ut i skärgården. 
Många sommarboende är mycket måna om sina vatten, även i de fall man inte fiskar själv.  
Några av dem, som sysslar med hantverk, hyr sommartid en bod av kommunen i Arkösunds hamn. Här 
säljer man vinterns arbeten till turister. 
I övrigt förekommer arbete med legoarbeten, någon typ av svetsning av finmekanik och liknande. Med 
förekomsten av den utvecklade tekniken kan man förvänta sig att arbetsmöjligheterna av datastyrd 
verksamhet ökar i framtiden.  
 
Transporterna för barn och post fungerar väl. Vill barnen syssla med fritidsintressen kvällstid på 
fastlandet kan de i regel övernatta hos någon kamrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Näringsliv 
 

                                                 
Fig. 19, 20, 21, 22. Näringslivet på Vikbolandet spänner över ett vitt spektra av verksamheter   

 
Större arbetsplatser på Vikbolandet 
 
Marvikens kraftverk 
Marvikens kraftverk byggdes i mitten av 1960-talet som atomkraftverk. Den tekniska utformningen med 
tungvatten var redan vid byggnationen gammal, varför den raskt byttes ut mot teknik passande för 
fossilbränsle, tjockolja. I dag fyller inte driften med tjockolja de skärpta miljökraven, så enda 
möjligheten för Marviksverket att överleva är att bränslet byts ut mot villaolja. Kostnaderna för denna 
förändring beräknas till cirka 10 miljoner kronor.71

Kraftverket är ett spetslastverk, det vill säga verket används som reserv vid belastningstoppar. Det ska 
också utgöra ersättare om något kärnkraftverk skulle få störningar i driften.72  
Intill kraftverket ligger en djuphamn som tar emot tankbåtar med oljan för verket. Storleken på dessa kan 
uppgå till hela 3 000 ton. Kapaciteten vid full drift är 200 MW elektrisk bruttoeffekt.73  
Inom kraftverkets ram drivs också en utbildnings- och konferensdel. Framför allt avsedd för anställdas 
fortbildning från olika delar av Vattenfalls verksamhetsområden, men även externa konferenser 
förekommer.74 Antalet anställda är för närvarande 64 personer. Av dessa arbetar periodvis några vid 
kraftverket i Västervik.75  
Den framtida utvecklingen för Marvikens kraftverk är i dock mycket oviss. För Vikbolandets del är en så 
pass stor arbetsplats, som kraftverket utgör, av stor vikt. Arbetsmöjligheterna på Vikbolandet är 
begränsade och dessutom ska invånare och arbete passa varandra.76  
Nyligen minskades kraftverkets personal med ett 20-tal personer. Ytterligare nedskärningar befaras. 
Tillstyrkes inte omläggningen av bränsle kommer verket på grund av de hårdare miljölagarna att läggas 
ner helt.77  
 
Kriminalvårdsanstalten Skenäs  
Skenäs är en öppen kriminalvårdsanstalt för enbart män med 75 anställda personer. Man har 72 öppna 
platser, 6 slutna och 2 sjukplatser. På anstalten bedrivs ett relativt stor jordbruk med bland annat 50 kor, 
trädgårdsskötsel, skogsbruk, olika grundskoleutbildningar samt AMU-verksamhet.78  

                                                 
71 Lagerling, 1994, s.53. 
72 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.18. 
73 Ibid, s.19. 
74 Lagerling, 1994, s.55. 
75 Djurberg, 1992, 31. 
76 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.18. 
77 Ibid. 
78 Larsson, 1990, s.71. 
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Anstalten är för närvarande föremål för omorganisation både vad beträffar vårdideologi och drift. Några 
personella förändringar hoppas man dock kunna undvika.79  
Klientelet omspänner alla kategorier i olika faser av strafftiden.80  
 
Vikbolandets kommundelsnämnd  
Kommundelsnämnden är den i särklass störste arbetsgivaren på Vikbolandet med sina 236 anställda. De 
flesta, cirka 150 personer, arbetar inom socialtjänsten. Övriga inom skolan.81  
 
Inom kommunen pågår för närvarande en omorganisation, som har som mål att minska personalen. Det 
är i skrivande stund inte klart hur detta kommer att påverka kommundelsnämndens anställda, men någon 
ökning av personalstyrkan är under nuvarande premisser knappast trolig.82  
 
Breviks Kurs- och lägergård  
Gården är en skola och institution för barn mellan 7 och 18 år. De 9 elever man har plats för är alla barn 
med särskilda behov. Personalen uppgår till 13 personer.83  
Eftersom det är kö av barn med behov av denna skolform, har man haft funderingar på viss utbyggnad, 
men det är för dagen inte beslutat om någon förändring.84  
 
Saab-Scania i Ljunga  
Saab-Scania i Ljunga är en, för Vikbolandets förhållanden, stor arbetsplats. Man tillverkar framkroppar 
till flygplanstyperna Saab 340 och 2000.85  
Personalen består av 87 personer. Dock endast ett fåtal vikbolänningar. De flesta pendlar från 
Norrköping, Finspång. Gusum och Söderköping.86  
Någon utbyggnad av verksamheten är inte aktuell om inte någon ny flygplanstyp konstrueras. Det troliga 
är i stället att man successivt minskar antalet anställda.87  
 
Angland Electronics AB  
Angland är ett företag, som inledde sin verksamhet på Vikbolandet i början av 60-talet. Man köpte en 
gammal ledlagd skola för slumppris och startade tillverkning av industrimätesteknik för användning 
inom olika produktionsföretag. Försäljning sker direkt till företag eller genom grossist i Stockholm.88  
Efterhand har företaget växt och man har byggt ut sin skola två gånger. Personalstyrkan består av 36 
anställda. Ledningen anser företagsstorleken vara lagom och man har ingen tanke på att varken utöka 
eller minska produktiviteten.89  
Småföretagandet på Vikbolandet 
                                                 
79 Projekt Vikbolandet 2000, s.31. 
80 Larsson, 1990, s.71. 
81 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.6. 
82 Djurberg, 1992, 17. 
83 Borgenhäll, 1998, s.78. 
84 Projekt Vikbolandet 2000, s.36. 
85 Djurberg, 1992, 25. 
86 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.19. 
87 Ibid, s.20. 
88 Djurberg, 1992, 27. 
89 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.24. 

 

             
                                                                                                                                                                                                                                          Fig. 23, 24. 

Förändringar mellan 1950 – 1990  
Efter kriget och fram mot mitten av 1950-talet fanns en rik och omväxlande småskalig företagsamhet på 
Vikbolandet. Förutom ett blomstrande jord- och skogsbruk fanns många speceri- och diversebutiker. En 
av de största och mest kända var Ahlbergs Eftr i Östra Husby, vars innehavare var Erik Appelgren. 
Butiken såldes senare till Torsten Gröndahl. Idag innehas butiken av Bo Axelsson som i olika etapper 
renoverat och utökat lokalerna. I Arkösund hade Konsum en diverseaffär som en tid hade filial vid 
Jonsbergs station. I mitten av 1980- talet lades Konsum Arkösund ner. Ivan Pettersson KB i 
Häradshammar var en butik med stor kundkrets. Omkring 1950 fanns fyra diversebutiker i 
Häradshammars socken. I de flesta andra socknarna fanns en eller flera välsorterade diversebutiker, 
eftersom det på den tiden såldes allt som behövdes i ett hushåll. Fanns det inte hemma så beställdes 
varan från Norrköping eller Söderköping.90  
 
I Östra Husby fanns en mindre elfirma som under Gustaf Lundgrens ledning växte fram till ett 
storföretag som senare överläts på andra innehavare som numera har flyttat verksamheten till 
Norrköping. Stenbergs Bil- och Smidesverkstad skodde även ortens hästar. Östgöta lantmännens 
Centralförening, numera Odal, hade under många år filial i Östra Husby till sin stora anläggning i 
Färjestaden. Östra Husby Kvarn hade en omfattande verksamhet omkring 1950. Kvarnverksamheten 
bedrivs numera i mindre omfattning men en viss återförsäljning av foder sker. En viss legosågning 
förekommer även. Helge Anderssons Rörledningsfirma i Östra Husby är välbekant för många. I 
Karlsborg i Östra Stenby drev Evert Johansson en snickeriverkstad, Bror Örnerdahl Hansro, Östra 
Stenby, drev en smides- och mekanisk verkstad, men verksamheten är numera nedlagd.91   
 
I Arkösund, som var många Norrköpingsbors sommarparadis, fanns både hotell och restaurang. 
Gillesstugans Konditoriservering är välkänd. Arkösunds båtvarv liksom Hästö Slip- och båtvarv är de 
mest kända varven. Där fanns en stor byggfirma, Algot Johanssons Byggfirma, som senare övertogs av 
sönerna som senare delade på sig och drev var sin firma i byggbranschen. Gunnar Perssons Plåtslageri, 
som senare innehades av Edvin Persson, utförde många plåtarbeten i bygden. Riddartorps före detta 
skola i Jonsberg inköptes av Knut Angland på 1950-talet. Han startade där en firma för elektronik. Han 
konstruerade en rad olika elektroniska detaljer och chips för en rad olika användningsområden. Idag 
drivs firman av sönerna och levererar produkter till länder i hela världen.92  

                                                 
90 Larsson, 1990, s.41. 
91 Djurberg, 1992, 20. 
92 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.12. 
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Förutom i Östra Husby bedrevs kvarnrörelse i Södermem, Ribbetorp, Jonsberg, Gisselö, Dagsberg och 
Djurön. I Häggebo fanns en väderkvarn som sedermera flyttades till Arkösund. Kvarnen har tyvärr 
brunnit ner. Från början var även kvarnen i Södermem en väderkvarn. Dagsbergs kvarn fanns kvar in på 
1980-talet då den måste rivas i samband med att Kungsängens flygplats utvidgades. Vid Djurön har den 
mest omfattande kvarnverksamheten bedrivits. I början av seklet byggde JG Swartz en kvarn vid Djurön. 
Egentligen ville Swartz bygga kvarnen vid Arkösund men med det kravet att Vikbolandsbanan skulle 
byggas om till en bredspårig järnväg. Då detta inte beviljades byggdes kvarnen vid Djurön istället. 
Kvarnrörelsen är numera avvecklad men en siloanläggning i stor skala är uppförd på området, som 
numera ägs av ODAL.93  
 
Ivar Franssons Stenhuggeri var det sista företaget i branschen och var beläget vid Svenneby där numera 
sedan några år tillbaka Göinge Stenindustri bryter stenblock för leverans till granstenshuggerier både 
inom och utom landet.94  
 
Under årens lopp har det funnits flera målarmästare i de olika socknarna. Den mest kände målarmästaren 
Ragnar Stagnborg i Östra Ny, som bland mycket annat gjort arbeten med marmoreringar och ådringar av 
allehanda träslag, främst ek och teak. Han har även renoverat möbler. Numera bedrivs verksamheten av 
sonen Per Stagnborg.95  
 
En mängd olika åkerier har funnits på Vikbolandet. De flesta har varit enbilsföretag men äldst och störst 
var Ragnar Anderssons Åkeri i Tåby. Ett av de äldre kvarvarande åkerierna är Lambert Anderssons 
Åkeri AB i Konungsund, som bedriver både lastbilsåkeri och entreprenadrörelse med fem lastbilar och 
fem grävmaskiner. 1 april 1992 är det femtio år sedan företaget grundades av Lambert Andersson. 
Rörelsen bedrivs idag av sonen Leif Andersson.96  
En del lastbilsåkerier bedrev samtidigt taxirörelse. Idag finns Arkösunds Buss och Taxi, Östra Husby 
Taxi, Vikbolandstaxi med flera. AK-Buss och Bussåke samt Lindkvist Taxi är kända företag som utför 
skolskjutsar samt teater- och turistresor.97  
 
Av figur 25 framgår tydligt att näringslivsverksamheten, baserat på antalet småföretag och arbetsplatser, 
på Vikbolandet generellt sett var betydligt större på 1950-talet jämfört med 1990-talet. Som illustrerande 
exempel på detta kan tas Jonsbergs församling, i vilken Arkösund ingår, som på 1950-talet hade goda 
tider i samband med det synnerligen gynnsamma sillfisket. Detta gav grogrund för ett väl fungerande och 
bärkraftigt näringsliv i området.  
Nedgången i aktivitet i näringslivet på Vikbolandet under 1990-talet jämfört med 1950-talet är intimt 
förknippad med att järnvägsförbindelsen med Norrköping lades ner slutgiltigt år 1960. Detta hade 
konsekvenser för Vikbolandet i sin helhet och innebar ett epokskifte för området. I en del församlingar 
försvann näringslivsverksamheten fullständigt mellan 1950 och 1990. En sådan utveckling kan påvisas i 
församlingarna Östra Stenby och Furingstad.  

                                                 
93 Djurberg, 1992, 22. 
94 Angsmark, 1992, s.43. 
95 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.12. 
96 Djurberg, 1992, 19. 
97 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.14. 

Det förekom dock församlingar som avvek från den generella nedgången i näringslivet på Vikbolandet 
under perioden 1950-1990. Dessa församlingar var Östra Husby och Konungsund som alltså kunde 
påvisa en större aktivitet i näringslivet under 1990-talet jämfört med 1950-talet. 
 
 

 
Fig. 25. Näringslivet på Vikbolandet 1950 resp. 1990.98

 

                                                 
98 Informationen i figur 25 är baserad på uppgifter från källan Företagandet på Vikbolandet- en studie,1992, Djurberg. 
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Förteckning över företag på Vikbolandet åren 1950-1990 
                    

 
                                                       Fig.26. 

 
Nedan följer en förteckning på den företagsamhet som förekommit och förekommer på Vikbolandet.99  

                                                  

NAMN OCH FÖRETAGSTYP            ORT  
Breviks Lägergård                             Stegeborg   
Stegeborgs Ungdomsgård                 Stegeborg   
Butiken All import                              Östra Husby    
Dure Elteknik                                    Häradshammar 
Kvarnbergets Marin                 Arkösund   
Kalles Maskinservice                         Konungsund   
Månssons Skärgårdservice                Arkösund   
Olgas Kiosk                                       Svenneby   
Vikbolandets Taxi                              Östra Husby   
Zon Trading                                       Östra Husby   
Sussis Trädgård  Tåby  
Dagsbergs Kvarn                Dagsberg  
Djuröns Kvarn                                 Dagsberg  
Gisselö Kvarn                                 Kuddby  
Jonsbergs Kvarn                              Jonsberg  
Rippetorps Kvarn                            Häradshammar   
Södermems Kvarn                           Östra Ny  
Östra Husby Kvarn                         Östra Husby 
Östgöta Lantmännens förening       Östra Husby  
Arkösunds Båtvarv                          Arkösund  
Hästö Slip och Båtvarv                    Arkösund  
Kågmans Båtbyggeri                       Arkösund  
Solvikens Båtvarv                            Arkösund  
Algot Johansson Byggnadsfirma     Arkösund  
Ivar Karlsson Byggnadsfirma          Arkösund  
Bröderna Huld Byggnadsfirma       Arkösund  
Björkdahls Måleri                            Östra Husby  
Arvid Janssons Måleri                     Svenneby  
NAMN OCH FÖRETAGSTYP            ORT 
                                                 
99 Företagsförteckningen är baserad på uppgifter inhämtade från källorna Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, 
samt   
   Företagandet på Vikbolandet- en studie,1992, Djurberg. 

Stagnborgs Måleri                           Östra Ny  
Ivar Franssons Stenhuggeri             Svenneby  
V. Olssons Bilverkstad                    Östra Husby  
V. Rydbergs Bilverkstad                 Arkösund  
Stenbergs Bil & Smidesverkstad     Östra Husby  
Ströms Mekaniska verkstad             Arkösund  
Åstrandens Industrier   Kättinge  
Evert Andersson Speceri & div.affär  Dagsberg  
Åke Eriksson Speceri & div.affär Å 
Gunnar Karlsson Speceri & div.affär Tåby  
Birger Carlsson Speceri & div.affär Östra Stenby  
Sten Lejdebrink Speceri & div.affär Åsvittinge  
Nils Lindqvist Speceri & div.affär  Konungaund  
Ljunga Livs Speceri & div.affär  Dagsberg  
K. Israelssons Eftr. Speceri & div.affär  Kuddby  
Ingvarssons Speceri & div.affär  Kättinge  
Arkö Livs    Arkösund  
O.A. Anderssons Speceri & div.affär  Svenneby  
Helge Gustavsson Speceri & div.affär  Rönö  
Torsten Gröndal Speceri & div.affär  Isnäs  
Kungsbergets Speceri & div.affär  Arkösund  
Evert Hansson Speceri & div.affär  Svenneby  
Göran Olin Speceri & div.affär  Rönö  
Georg Pettersson Speceri & div.affär  Rönö  
Marby Mjölk, Speceri & div.affär  Dagsberg  
S.A Sundström Speceri & div.affär  Kuddby  
B. Svenssons Eftr. Speceri & div.affär  Kuddby  
Matnära Speceri & div.affär  Östra Husby  
Geda G Servering Speceri & div.affär  Östra Husby  
Ica Bo Axelsson Speceri & div.affär  Östra Husby  
Ivan Petterson & Co AB    Häradshammar  
Gunnar Perssons Plåtslageri  Arkösund  
Erland Anderssons Plåtslageri  Kättinge  
Helge Anderssons Rörledning AB  Östra Husby  
Gustav Lundgrens Elinstallationer  Östra Husby  
Edvin Lundgrens Smidesverkstad  Rönö  
Edvin Anderssons Smidesverkstad  Östra Husby  
Kurt Anderssons Smidesverkstad  Östra Ny  
E. W. Svenssons Smidesverkstad  Tåby  
Gustav Johanssons Smidesverkstad  Kuddby  
Nils Lundells Smidesverkstad  Kättinge  
Svenneby Motor & Smidesverkstad  Svenneby  
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NAMN OCH FÖRETAGSTYP            ORT 
Östra Stenby Mekaniska verkstad  Östra Stenby  
Konungsunds Mekaniska verkstad  Konungsund  
Sindbergs Bilreparationer   Tåby  
Fristads bilreparationer   Tåby  
Hilding Fyhr Cykel och sportaffär  Kuddby  
Evert Johanssons Snickeri   Östra Stenby  
Konungsunds Träprodukter  Konungsund  
Konungsunds Motorverkstad  Konungsund  
Per Lundbergs Handelsträdgård  Arkösund  
Konungsunds Trädgårdsservering  Konungsund  
Arkösunds Hotell   Arkösund  
Arkösunds Restaurang   Arkösund  
Gillestugans Konditori   Arkösund  
Anglands Elektronic AB  Kättinge  
SEBE Maskinfabrik   Dagsberg  
Beatelunds Tegelbruk   Tåby  
Vikbolandets Elektriska kraft AB  Konungsund  
Odenstomta Grustag   Kuddby  
R. Anderssons Åkeri & Motorverkstad  Tåby  
L. Andersson Åkeri & Motorverkstad  Konungsund  
I. Andersson Åkeri & Motorverkstad  Å  
K. Augustsson Åkeri & Motorverkstad   Tåby 
C. Brattlund Åkeri & Motorverkstad  Kuddby  
Bröd. Carlsson Åkeri & Motorverkstad  Kuddby  
N. Coursell Åkeri & Motorverkstad  Östra Husby  
A. Johansson Åkeri & Motorverkstad  Östra Ny  
P.G. Persson Åkeri & Motorverkstad  Östra Ny  
L. Holmberg Åkeri & Motorverkstad  Östra Stenby  
N. Pettersson Åkeri & Motorverkstad  Östra Ny  
Henry Nyman Åkeri & Motorverkstad  Kättinge  
Elis Stagnborg Åkeri & Motorverkstad  Östra Stenby  
Karl Svensson Åkeri & Motorverkstad  Rönö  
Rudolf Åberg Åkeri   Jonsberg  
Yngve Pettersson Åkeri   Isnäs  
Roland Nyman Åkeri   Östra Husby  
Gunnar Bergström Djurtransporter  Konungsund  
Bröd. Asplunds Buss och Drosktrafik  Kättinge 
(ombildades 1982 till lastbilsåkeri,  
verkstad- och bensinstation under  
namnet AK Busstrafik)    
 
 
Postens utveckling på Vikbolandet 

 
Posten på land  
Postverkets etablering på Vikbolandet skedde 10 december 1855. Det blev Östra Husby, som fick det 
första postkontoret. Efter hand tillkom fler, men i dag är cirkeln åter sluten med endast ett kvarvarande 
postkontor, sedan 1967 benämnt Vikbolandet beläget i Östra Husby.100  
 
De kontor, som endast blev ett mellanspel, var belägna i Arkösund (1895-1972), Dagsberg (1915-1951), 
Furingstad (1904-1957), Häradshammar (1892-1960), Höckerstad (1905 -1957), Jonsberg (1875-1960), 
Kuddby (1875-1967), Kummelby (1894-1957), Kättinge (1895-1967), Mem (1884-1950), Rönö (1875-
1972), Svenneby (1915-1960), Å (1875-1876), Åsvittinge (1894-1960), Öbnebo-Gottenvik-Isnäs (1919-
1954), Östra Stenby (1895-1960).101  
 
Som en ersättning för de nedlagda kontoren finns i dag lantbrevbärarna. Deras service motsvarar 
postkontorens och är på vissa linjer utbyggda med ytterligare servicemöjligheter.102  
 
Sjöposten  
Åren 1877-1935 fanns det ångbåtsexpedition. Det innebar att ångbåtslinjen skötte posttrafiken i Bråviken 
och skärgården. I Bråviken med linjen Norrköping-Grensön 1877-1878 därefter Norrköping-Nävekvarn 
1879-1929. Skärgårdslinjen gick Norrköping-Gryt 1880-1883, Norrköping- Gryt/Valdemarsvik 1884-
1908 och Norrköping-Valdemarsvik 1909-1935. Efter 1935 fick skärgårdsbefolkningen själva hämta sin 
post på postkontor på land. För Vikbolandets del var det då till Arkösund de flesta berörda kom.103  
 
1960 introducerade man i Vikbolandets skärgård sjöposten, det vill säga en posttjänsteman kommer med 
båt till vissa bryggor och ger då samma service som lantbrevbärarna. Ett litet rum för postsorteringen 
disponeras på baksidan av affären i Arkösund. Brevbäraren håller sig med egna båtar som han får 
milersättning för, precis som lantbrevbäraren för sin bil. Postutbärningen sker tre dagar i veckan vintertid 
plus att dagstidningar körs ut lördagar. Sommartid sker utbärning varje arbetsdag.104  
Under  vintermånaderna rör sig antalet hushåll om 35, på sommaren stiger siffran till cirka 250 105.  
 
Själva postmängden har ökat under de senare åren, särskilt paketen, på grund av att en viss 
småföretagsamhet ökat i skärgården. Några arbetar med elektronik för företag i Stockholm, andra med 
egen tillverkning och så vidare. Alla dessa kategorier är mycket beroende av en fungerande postgång.106  
 
Kostnadsmässigt kan man jämföra det tätbebyggda områdets kostnad, som uppgår till cirka 600 kronor 
per hushåll. För ett skärgårdshushåll räknar man med en kostnad av ca 15 000 kronor.107  

                                                 
100 Lagerling, 1994, s.82. 
101 Angsmark, 1992, s.73. 
102 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.44. 
103 Angsmark, 1992, s.75. 
104 Ibid. 
105 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.45. 
106 Angsmark, 1992, s.75. 
107 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.45. 
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Den möjlighet som står till buds för att kunna uppnå en kostnadssänkning är en samverkan med annan 
offentlig och privat verksamhet. Både landsting och privat trafikbolag har diskuterat samarbetsformer 
med postverket, men ännu inte kommit fram till något realiserbart förslag.108  
 
Lantbruket på Vikbolandet 
 

         
Fig.27, 28, 29. Lantbruket utgör en viktig inkomstkälla på Vikbolandet 

 
Lantbrukets utveckling på Vikbolandet under perioden 1950-1990 
Den agrara utvecklingen på Vikbolandet skiljer sig inte mycket från den i övriga Östergötland. 
Vikbolandet kan betraktas som ett koncentrat av länet i övrigt. Området har vatten runt tre fjärdedelar av 
halvön med möjlighet till fiske. De flesta gårdarna består av såväl åker som skogsbruk och på 50-talet 
hade de mjölkdjursbesättningar i mindre eller större omfattning.109  
 
Runt kusten har man haft ett specifikt lantbruk genom att man delat sin arbetsinsats mellan lantbruk, 
skog och fiske. Mindre gårdar, som inte låg vid kusten, bar sällan en heltidsarbetande lantbrukare. Där 
kompletterade man med arbete hos grannarna, på allmänningen eller hittade arbete av helt annat slag. På 
de mindre gårdarna har denna blandsysselsättning varit en möjlighet till fortlevnad.110  
 
1950-talet  
1950-talet var ett mycket händelserikt årtionde. Hästar och hästredskap byttes ut mot traktorer och 
traktorredskap. Skördetröskorna blev allt vanligare. Halmen brändes, vilket medförde att jorden gick 
miste om erforderligt mulltillskott och då särskilt märkbart på de gårdar, som gått över till kreaturslöst 
lantbruk. Detta ändrades sedan man insett de negativa effekterna och skördetröskorna försetts med 
halmhack.111  
Alltefter som mjölkdjursbesättningarna försvann, ersattes vallarealen med bland annat höst- och vårraps 
och rybs. Höstvete har varit den ledande grödan på Vikbolandets styva lerjord medan vårvetet gick bättre 
på lättare jordar.112  
I samband med övergången från häst till traktordrift, blev merkostnaden för traktorer och traktorredskap 
ej avdragsgill i deklarationen enligt den så kallade kontantprincipen, varför flera grannar gick ihop, 
bildade bolag och köpte in nya maskiner på kredit såsom till exempel skördetröskor. Bolaget deklarerade 
enligt bokföringsmässiga grunder, och kostnaderna för amorteringar motsvarades av avskrivningar för 
samma belopp, vartill kom eventuella reparations,- försäkrings- och räntekostnader. Totalkostnaden 

                                                 

                                                

108 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.45. 
109 Asp, 1992, s.17. 
110 Larsson, 1990, s.64. 
111 Angsmark, 1992, s.13. 
112 Borgenhäll, 1998, s.18. 

fakturerade bolaget ut på delägarna som maskinhyra. Härigenom deklarerade bolaget ett nollresultat, 
medan delägarna fick avdrag för maskinhyran.113  
 
1960-70-talen  
Allt fler lantbrukare övergick under denna period till ett kreaturslöst jordbruk. När tillfälle väl gavs köpte 
en del bönder upp granngårdar för att utöka arealen. Andra arrenderade jorden på mindre, ej bärkraftiga, 
gårdar.114  
Med en ständigt ökande modernisering av traktorer och redskap, följde löpande prisstegringar på såväl 
inventarier som övriga förnödenheter för driften. Dessa kompenserades med högre avkastning per 
hektar.115  
Med hjälp av den intensiva forskning, som bedrevs genom lantbruksorganisationerna, fick man fram mer 
högavkastande sädessorter, man erhöll information om gödningsgivor, bepudrings- och 
besprutningsmedel samt brukningsråd. Avkastningen steg därigenom till en nivå, som medgav att 
lantbruksdriften ekonomiskt kunde bära sig.116  
Från och med 1 januari 1980 infördes deklarationsbestämmelser, som innebar att samtliga lantbruk 
skulle redovisas enligt bokföringsmässiga grunder. När detta beslut togs cirka 5-6 år tidigare, var det 
många (främst större gårdar), som med då gällande övergångsbestämmelser utnyttjade denna 
möjlighet.117  
 
1980-talet  
Under 1980-talet fortsatte utvecklingen mot allt större brukningsenheter genom köp eller arrenden i 
likhet med tidigare år. Större arealer medförde att större och dyrare moderna traktorer, skördetröskor och 
övriga redskap har tvingades inskaffas för att man ska kunna hinna med att tillreda jorden på våren och 
få in skörden så snabbt den var mogen och vädret tillät.118  
 
Decenniet var gynnsamt rent avkastningsmässigt. Priset på mellan 1,40-1,50 kronor per kilogram 
medfört ett gott nettoresultat. Ökade utgifter, som till exempel ökade räntekostnader, täckdikning, dyrare 
drivmedel och i övrigt höjda priser på jordbruksinventarierna, resulterade dock i att det ekonomiska 
resultatet ej blev det förväntade.119  
 
Husdjursskötsel  
Som nämnts tidigare, hade de flesta gårdar under 1950-talet mjölkdjursbesättningar. Det fanns även 
ardennerhästar, hushållsgris och höns på de flesta såväl stora som små gårdarna. Får fanns då endast på 
ett fåtal gårdar.120  

 
113 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.31. 
114 Lagerling, 1994, s.29. 
115 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.32. 
116 Asp, 1992, s.20. 
117 Larsson, 1990, s.66. 
118 Angsmark, 1992, s.15. 
119 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.34. 
120 Ibid. 
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Kreatursbesättningar  
Mjölkdjursbesättningarna, som på 1950-talet var så gott som allmänt förekommande på Vikbolandet, har 
därefter stadigt reducerats.121  
I slutet på 1950-talet och början på 1960-talet sjönk mjölkpriset, vilket medförde en stark minskning av 
besättningarna och då främst på de medelstora och större gårdarna. I slutet på 1970-talet, i samband med 
övergången till bokföringsmässig redovisning, kom nästa stora avveckling av mjölkdjursbesättningar. 
Många mindre och ett antal medelstora gårdar med bra betesmöjligheter behöll sina mjölkproducerande 
besättningar och under slutet på 1970- och större delen av 1980-talet gav kombinationen 
mjölkdjursbesättningar och spannmålsodling ett bättre resultat än kreaturslösa lantbruk, även om detta 
skedde med en allt större arbetsinsats från lantbrukarens sida.122  
Alltjämt fanns ett antal mjölkbesättningar kvar, men mejeribolaget Arla hade meddelat att det nu blivit så 
långt mellan vissa mjölkproducerande gårdar att de ej kunde garantera leveranserna på grund av 
kostnadsskäl, varför man nu kunde befara ytterligare nedskärningar.123  
 
Mjölkning av korna skedde förr i tiden för hand. På gårdar med ett fåtal kor fortsatte detta även in på 
1950-talet. De flesta gårdarna hade dock mjölkningsmaskiner av olika lag. Mjölken samlades i 20-liters 
mjölkspannar, som sedan tömdes via sil ner i 50-liters mjölkflaskor. Dessa kyldes ner för att kommande 
morgon hämtas av mjölkbil och transporteras till mjölkcentralen i Norrköping.124  
 
Under senare år har det blivit vanligt med så kallade reliseranläggningar där mjölken förs via speciella 
glasrör direkt från kon till en kylanläggning med inbyggd, elektriskt styrd, termostat. Från 
kylanläggningen hämtas mjölken av Arlas isolerade tankbilar för transport till Arlas central i 
Norrköping.125  
 
Avkastningen per ko har haft en stegrande utveckling från 1950-talet till 1990-talet. Genom intensiv 
forskning kring utfordring och högavkastande raser, samt inte minst genom seminföreningarnas 
forskning och anskaffande av allt bättre tjurar för inseminering, har avkastningen ökat.126  
 
På 1950-talet låg avkastningen i medeltal på cirka 3- 4 000 liter per ko och med en fetthalt runt 3,6 
procent medan den i slutet av 1980-talet och början på 1990-talet låg på 7- 8 000 liter per ko med en 
fetthalt kring 4,2 procent, det vill säga en fördubbling av avkastningen med bättre fetthalt.127  
 
På gårdar, som avvecklat mjölkdjursbesättningarna och har naturliga beten på ängs- och hagmarker, har 
flera lantbrukare övergått till göddjursbesättningar av olika raser, i vissa fall med amkor och kalvar.128

 
 

                                                 

                                                
121 Asp, 1992, s.25. 
122 Angsmark, 1992, s.16. 
123 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.36. 
124 Larsson, 1990, s.70. 
125 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.37. 
126 Asp, 1992, s.39. 
127 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.37. 
128 Larsson, 1990, s.71. 

Hästar  
Arbetshästarna såldes till största delen under 1950-talet. Gummihjulstraktorerna tog över dragkraften. De 
sista hästarna användes främst för skogskörslor på de mindre gårdarna och var helt borta i slutet på 1960- 
eller början på 1970-talet. När arbetshästarna avyttrades på 1950-talet började det bli populärt med 
ridhästar i stället och då främst på de större gårdarna. Denna utveckling fortsatte därefter fram till 1990-
talet med olika storlekar och raser och då även på mindre gårdar.129   
 
Hönsskötsel  
På 1950-talet fanns hönsgårdar med många höns på de flesta gårdarna, men de är till största delen helt 
borta på 1990-talet. I samband med att mjölkkorna avyttrades fanns det dock några lantbrukare som 
började med hönsskötsel i större skala, men man upphörde med denna verksamhet efter några år.130

 
Hushållsgrisen  
Hushållsgrisen var mycket populär under 1950-talet, men på 1990-talet är det endast ett fåtal, som har 
den kvar. När korna såldes var det en del lantbrukare som övergick till uppfödning av smågrisar och 
gödsvin i större omfattning. I flera fall byggdes ladugårdar om till svinhus, andra byggde separata 
moderna anläggningar. Prisutveckling och fläsköverskott har dock gjort att det i dag endast finns ett fåtal 
uppfödare kvar.131  
 
Fårskötsel  
Även om det funnits en del lantbrukare, som ägnat sig åt fårskötsel, så har det varit, och är, i liten 
omfattning på Vikbolandet.132  
 
Skogsbruk 
Skogen har i långliga tider varit en värdefull del av en komplett gård. Där har man tagit sitt 
reparationsvirke och sin ved för uppvärmning, stolpar till stängsel med mera. Vid missväxt på grund av 
vädrets makter, har skogen många gånger fått hjälpa upp ett dåligt skördeår. På många gårdar har skogen 
skövlats, men genom forskning, information, kurser och skogsplaner har intresset för skogens framtid 
åter väckts. Skogspriserna har varierat sedan 1950-talet och är på 1990-talet långt ifrån de bästa.133   
 
Fiske  
Under 1950-talet och in på 1960-talet fanns några lantbrukare, som ägnade sig åt bland annat så kallat 
notfiske. Detta för att ha en biinkomst till jordbruket. Mer eller mindre är har man upphört med detta. 
Någon fiskodling, husbehovsfiske och i övrigt fritidsfiske är det enda som finns kvar inom lantbrukens 
ramar.134  

 
129 Asp, 1992, s.41. 
130 Angsmark, 1992, s.18. 
131 Larsson, 1990, s.74. 
132 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.39. 
133 Angsmark, 1992, s.22. 
134 Asp, 1992, s.37. 
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Jakt och fiske på Vikbolandet  
 
Jakt 

  
Fig. 30. 
 
Liksom på landsbygden i övrigt är jakt ett viktigt inslag i livsföringen för många människor på 
Vikbolandet. Idag främst som intresse och fritidssysselsättning, även om det ekonomiska värde som 
viltet representerar också är en viktig faktor. Vikbolandet består till övervägande delen av enskilt ägda 
jordbruksfastigheter. Flertalet gårdar utnyttjar själva jakträtten på sina marker. Dessutom är det 
huvudsakligen jordbrukarna själva som arrenderar jakten på de samägda markerna, till exempel 
häradsallmänningarna.135  
 
Vikbolandets lokala jaktvårdsförening organiserar för närvarande cirka 390 jägare. Föreningen har 
jaktskyttebanor för övning och tävling med hagel- och kulvapen. Klubbhus och skjutbanor är belägna vid 
Svenneby i Häradshammars socken.136  
 
Inom viltforskningen brukar man indela landet i olika biotopregioner. Fullåkersbygden i den västra delen 
av Vikbolandet kan enligt denna indelning hänföras till den syd- och mellansvenska jordbruksregionen 
och den östra delen till kustregionen. De biotopiska förutsättningarna är emellertid tämligen likartade på 
den fem mil långa halvön, dels på grund av att slättbygden i väster är förhållandevis omväxlande med 
skogspartier mellan åkrarna och dels på grund av att Bråviken och Slätbaken ger en närhet till havet 
långt in i landet. Variationer i faunan förekommer dock givetvis. Skogshare, skogsfågel och älg 
förekommer till exempel i tätare stammar på östra Vikbolandet, som är mera skogrikt.137  
 
Trots utökad jakttid och ökad licenstilldelning under de senaste åren, anses älgtätheten vara god och 
ligga på en stabil nivå på större delen av Vikbolandet. Stora delar av Östergötland, liksom många andra 
områden i Syd- och Mellansverige, redovisar en nedgång i älgtätheten. Under år 2002 uppfylldes 
licenskvoterna till 92 procent på Vikbolandet, vilket är en jämförelsevis hög nyttjandeprocent. 
Medeltalet för Norrköpings jaktvårdskrets var 70 procent. Totalt fälldes 325 älgar på Vikbolandet under 
föregående säsong. Jaktåret 2003 pågick älgjakten mellan den 14 oktober – 31 november. Inom denna 
tidsperiod finns olika specialbestämmelser beroende på typ av licens med mera.138  
Rådjurstätheten på Vikbolandet har varit mycket hög under många år. De senaste årens milda vintrar har 
dessutom inneburit en ytterligare ökning av rådjursstammen. Rävstammen ligger däremot fortfarande på 
en mycket låg nivå på grund av rävskabben. Detta har i sin tur gynnat rådjuren och inte minst fasaner och 
harar, vars popularitet ökat betydligt. Andra, oftast inte lika uppskattade, djurarter som ökat är vildgäss 
                                                 

och mink. Grågås, sädgås och i viss mån kanadagås rastar i mycket stora skaror i Bråvikens inre delar. I 
samband med fodersök på åkrarna kan dessa åstadkomma omfattande skador på grödan. Minken, som 
finns runt hela Vikbolandskusten och i de flesta inre vattendragen, gör stor skada på sjöfågelbeståndet.

135 Lagerling, 1994, s.32. 
136 Ibid, s.33. 
137 Borgenhäll, 1998, s.24. 
138 Jägareförbundets statistik för 2002 och 2003 avseende Vikbolandet. 

139

 
Svensksundsviken, som är naturreservat, är en av de viktigaste rastplatserna för grågäss i södra Sverige. 
Här stannar även stora mängder vadarfåglar och änder under vår och höst. Viken är också ett viktigt 
häckningsområde för flera fågelarter. Totalt har cirka 175 olika arter observerats i Svensksundsviken. I 
skärgården utanför Broxvik och Arkösund finns dessutom flera fågelskyddsområden. Sjöfågelbestånden 
runt Vikbolandets kuster har under de senaste åren varit relativt små och ur jaktsynpunkt dåliga.140

 
Fiske 

 
Fig.31. 

 
Fisket i vattnen runt Vikbolandet har haft stor betydelse för befolkningen. Då gårdarna var små, var det 
fisket som gav största inkomsten. I Bråviken fanns det på 1930-talet omkring femtio yrkesfiskare, i dag 
endast två. Under krigsåren steg intresset för fiske, för att efter kriget åter gå tillbaka.141  
 
Strömmingen är och har varit den viktigaste fisksorten. 1950-talet blev en nedgångsperiod för 
fiskerinäringen på grund av låg prissättning. Tillgången på fisk minskade och kundernas intresse för 
olika fisksorter sjönk. Under perioden 1968-72 fick man endast fiska ål och strömming, men efter 1972 
fiskades det mycket gös och strömming. I slutet av 1980-talet och åren 1990 och 1991 finns det knappast 
någon gös och gädda kvar i Bråviken. Däremot ökar abborren.142  
 
Det är svårt att bedriva yrkesfiske i Bråviken idag. Det finns tyvärr alltför många sportfiskare, som inte 
respekterar villkoren för det fria handredskapsfisket. Alltför ofta finner yrkesfiskarna sina redskap 
förstörda.143  
 
Havsfisket bedrivs liknande det i Bråviken, men med den skillnaden att man använder sig av större båtar 
och redskap. Sedan 1956 har endast ett fåtal fiskare fått sin utkomst genom enbart fiske tills i slutet 
av1960-talet, då strömmingen kom åter och kusten blomstrade på nytt. 1984 blev det dock åter slut på 
strömming och fiske. År 2000 fanns det endast fyra fiskare kvar.144  

                                                 
139 Borgenhäll, 1998, s.24. 
140 Ibid 
141 Angsmark, 1992, s.20. 
142 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.39. 
143 Ibid. 
144 Ibid, s.40. 
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Infrastruktur och teknisk försörjning 
 
Vägnätet på Vikbolandet  
Vägnätet på Vikbolandet har genomgått en stor förvandling och utveckling de senaste fyrtio åren. Från 
att 1950 inte och ha haft någon väg med beläggning, utan endast grusvägar och åkervägar, hade man 
1983 15,4 mil belagd väg och 13,9 mil grusväg. Den sammanlagda längden av allmänna vägar är idag 
29,3 mil, enskilda vägar med statsbidrag är 22 mil. 1950 var statsbidragsberättigade vägar endast 10 mil. 
1991 har det belagda vägnätet ökat till 18,5 mil, det vill säga 64 procent av vägnätet, samt grusvägarna 
till 10,8 mil, det vill säga 36 procent av vägnätet.145

 
Personalmässigt har det skett en minskning sedan 1950- talet. Maskinerna har blivit effektivare och tagit 
över de tyngre och tidskrävande arbetsmomenten. Därav att man trots större vägnät behöver ett mindre 
antal personal och maskiner än tidigare. 1950 hade Vägverket exempelvis 3 arbetsledare, 37-39 övrig 
personal – inklusive färjepersonalen vid Skenäs – anställda. Idag finns fortfarande 3 arbetsledare, 11 
färjepersonal och 10 vägarbetare anställda. Då har dessutom färjan vid Stegeborg tillkommit. Vad gäller 
arbetsfordon och maskiner fanns på 1950-talet lastbilar och 4 väghyvlar. I dagsläget har man 2 lastbilar; 
2 väghyvlar och 2 lastmaskiner.146

 
Vägnätet kommer antagligen att byggas ut ytterligare efter hand, men det kommer att ske i långsam takt 
och utan ökning av befintlig personalmängd, om inte en markant ökning sker av invånarantalet eller av 
industrietableringar.147   
 
VA-anläggningar på Vikbolandet  

                          
Fig. 32, 33, 34, 35. Vattentillgången är av central betydelse för Vikbolandet 

 
Östra Husby  
År 1952 byggdes den första kommunala VA-anläggningen för Östra Husby samhälle med avloppsstation 
nedanför nuvarande ICA-affären, samt utsläpp i Vara-ån nedanför Mysinge. Vattentäkt upptogs på 
Glädingstad jämte vattenverket på orten. Genom samhällets utbyggnad blev vattentillgången otillräcklig 
och samma sak med avloppsstationen. På 1960-talet anlades ny vattentäkt vid Mastad som 
sammankopplades med den gamla vattentäkten och vattenverket. Nytt höggradigt reningsverk byggdes 
på Bossgård med utsläpp i Vara-ån nedströms det gamla utsläppet och ett nytt vattenverk färdigställdes 
av Norrköpings kommun på 1980-talet.148  
 
Ljunga, Dagsberg 
                                                 

                                                

145 Kartläggning över Vikbolandets infrastruktur och tekniska försörjning, 2002, s.12. 
146 Utredning av näringslivet på Vikbolandet, 2002, s.39. 
147 Kartläggning över Vikbolandets infrastruktur och tekniska försörjning, 2002, s.15. 
148 VA-utredning för Vikbolandet, 2001, s.9. 

Samtidigt med byggnationen av samhället på 1950-talet, byggde Vikbolandets kommun VA med 
vattentäkt inom bostadsområdet samt avloppsstation norr om Dagsbergs by med utsläpp i en 
avloppsbäck. Genom samhällets utbyggnad är såväl vattentillgången som avloppsstationen otillräcklig. 
Vikbolandets kommun hade före inträdet i Norrköping överläggningar med Norrköpings kommun om 
anslutning till Norrköping för Ljunga VA.149  
 
Tåby samhälle och kyrkby  
På 1960-talet byggde kommunen VA för samhället och bebyggelsen omkring kyrkan med övertagande 
av befintlig vattentäkt inom området och med anläggande av avloppsstation norr om samhället. 
Norrköpings kommun har under 1980-talet anlagt ny vattentäkt på Tåby gård söder om samhället.150  
 
Kättinge skola och samhälle norr om Storån  
Samtidigt med uppförandet av skolanläggningen i början på 1950-talet byggdes VA-anläggning för 
skolan och samhället norr om Storån med bergborrad vattentäkt inom skolans område, och med 
avloppsstation söder om samhället med utsläpp i Storån. För den del av samhället som ligger söder om 
Storån finns inget VA ordnat.151  
 
Kuddby skola och kyrkby  
I samband med utbyggnad av skolan på 1950-talet byggdes kommunalt VA för skolan och bebyggelsen 
vid kyrkan med vattentäkt genom grävd brunn och avloppsanläggning med utsläpp i Gisselöån.152  
 
Arkösunds centrala del  
För några fastigheter i den centrala delen fanns tidigare en vattenanläggning utförd och ägd av 
järnvägsbolaget. Vid järnvägens nedläggning förvärvades järnvägens mark och hus i denna del av 
samhället av Östra Vikbolandets kommun, varvid denna vattenanläggning medföljde. Vattenfrågan har 
varit det stora problemet för Arkösund, avsaknaden av naturliga vattentäkter som insjöar eller grusåsar 
har gjort att man hänvisats till bergborrade brunnar.153  
Kommunen har under 1950-60-talet sökt lösa vattenfrågan för Arkösund genom att borra i berg. Sålunda 
har kommunen under denna tid borrat åtta brunnar med varierande djup ned till 150 meter. Närheten till 
havet gör att när dessa brunnar blir ansträngda genom större uttag kommer salthalten i vattnet, vilket 
ibland och framför allt på större djup, gör vattnet odugligt som dricksvatten. Av de borrade brunnarna 
användes tre brunnar jämte en äldre brunn som inköpts och som är sammankopplade till vattenverket.154  
När VA ordnades av kommunen för den centrala delen av samhället byggdes vattenverk och 
avloppsanläggning med utsläpp i sjön utanför Arkösunds hamn. Trots stora ansträngningar med 
vattenfrågans lösning har vattentillgången särskilt på sommaren, då åtgången är synnerligen stor, visat 
sig otillräcklig och Norrköpings kommun har därför dragit ledningar från en vattentäkt på Mönnerums 
lågmark. Likaså har kommunen samtidigt byggt ut och förstorat reningsanläggningen för avloppet.155  

 
149 VA-utredning för Vikbolandet, 2001, s.12. 
150 Ibid, s.17. 
151 Ibid, s.21. 
152 Ibid, s.24. 
153 Ibid, s.29. 
154 Ibid, s.30. 
155 VA-utredning för Vikbolandet, 2001, s.30. 
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Arkösund mot Världens Ände  
Till detta område har under åren 1989-1991 dragits VA-ledningar.156

 
Sommarstugeområden  
 
Arkösund Liss-Lindö området  
Detta område som är ett blandat fritids- och permanentbebyggt område och där Arkösund Båtvarv är 
beläget, saknar VA-anordningar. Här har Vikbolandets kommun, före kommunsammanslagningen med 
Norrköping, lagt förslag för VA med anslutning till kommunens VA-system. Men detta har ännu inte 
kommit till utförande.157

 
Världens Ände, Arkösund  
I och med exploateringen av vissa delar av mark invid vägen mot Världens Ände, som är en blandad 
fritids- och permanentbebyggelse, har VA ledningar utlagts och pågår för bebyggelsen bortom det 
nyexploaterade området.158  
 
Lönö  
I Lönö fritidsområde finns vatten draget till tomtgränserna. Endast köksavlopp är tillåtet med infiltration 
på tomterna. Kommunen har icke deltagit i några kostnader.159  
 
Lilla Hummelvik. Rönö  
Här har kommunen tvingat exploatören att anlägga VA för hela området med vatten från borrad 
vattentäkt och avloppsverk med höggradig rening. Kommunen har icke deltagit i några kostnader.160  
 
Vattenföreningar 
Inom Vikbolandet finns det två vattenföreningar där kommunen har medverkat161.  
Vid Höckerstad, Östra Ny, som betjänar ett antal fastigheter omkring kyrkan och bygdegården, har 
vattenfrågan lösts med gemensamma ledningar och vattenverk med vatten från grävd brunn på 
Höckerstads gårds mark. Likaså har man för ett antal fastigheter omkring Loviseberg i Rönö löst 
vattenfrågan med vatten från bergborrad brunn.162   
 
 
 
Kommunikationer 
 
Kollektivtrafiken på Vikbolandet  

                                                 
156 Ibid, s.31. 
157 Ibid, s.39. 
158 Ibid, s.42. 
159 Ibid, s.47. 
160 Ibid, s.51. 
161 Ibid, s.55. 
162 Ibid, s.68. 

Vikbolandet trafikeras för närvarande (maj 2004) av fyra busslinjer (se fig.36):  
 
440 Norrköping-Ljunga-Konungsund-Östra Husby-Arkösund  
441 Norrköping-Tåby-Kuddby-Östra Husby  
444 Norrköping-Ljunga-Djurön  
445 (Norrköping)-Kuddby-Rönö-Stäk 163

 
Dessutom finns en linje med dubbeltur måndag-fredag mellan Östra Husby och Skenäs.164

 

 
Fig.36. Kollektivtrafiklinjer på Vikbolandet. 165

                                                 
163 Uppgifterna baseras på information från Östgötatrafiken.  
164 Ibid. 
165 Kollektivtrafiklinjekartan (figur 36) har skapats med ledning av information från Östgötatrafiken. 
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Turutbudet är glest från de yttre delarna av Vikbolandet, men har i allmänhet åtminstone någon tur i 
vanliga arbetstidslägen. Vägen ut till Östra Husby har tätare trafik.166  
 
Bor man i Arkösund tar en enkel bussresa till Norrköping cirka 1 timme och l5 minuter och utbudet är 7 
turer i vardera riktningen på vardagar. Från Stäk/Rönö tar resan l,5 timmar och  kräver ett byte på vägen. 
Det går bara en dubbeltur på morgonen och en på kvällen (måndag-torsdag). Från Kuddby tar resan 40-
50 minuter och det finns ca 5 dubbelturer på vardagar. Djurö har ungefär samma turutbud och restider på 
ca 30-40 minuter. Från Östra Husby tar resan kring 40 minuter med ett turutbud på cirka 13 dubbelturer. 
Man har också möjlighet att ta linjen över Kuddby vilket tar ca 10 minuter längre tid, men ökar  
turutbudet något. Från Ljunga tar bussen drygt 20 minuter och det finns cirka 19 dubbelturer. På lördagar 
och söndagar är trafiken glesare.167

 
Huvudman för linjetrafiken är länstrafikbolaget Östgötatrafiken. Länstaxan gäller, vilket för närvarande 
innebär att ett vuxenkort som är opersonligt och berättigar till obegränsat resande inom länet (utom på 
expressbussar och SJ-tåg) under en månad kostar 350 kronor.168  
 
Östgötatrafiken erbjuder också så kallad kompletteringstrafik för dem som stadigvarande bor mer än 1-2 
kilometer från väg med regelbunden busstrafik. Kompletteringstrafiken gör det möjligt att uträtta 
ärenden, läkarbesök med mera, men möjliggör sällan arbetsresor. Trafiken körs i regel med taxi och 
förbeställs per telefon. På motsvarande sätt finns möjlighet till kompletteringstrafik med båt eller 
hydrokopter för fast boende på ö utan landförbindelse. Vidare finns färdtjänst liksom särskilda 
skolskjutsar.169  
 
Vikbolandsbanan  
Under åren 1893—95 färdigställdes Vikbolandsbanan med en sträckning på:  
 
Norrköping- Söderköping   16,0 kilometer 
Kummelby- Östra Husby   20,627 kilometer    
Östra Husby- Arkösund   25,609 kilometer 170

 
Förslag om järnväg hade väckts redan 1870. Man hade då sett den som en möjlighet för service till 
förväntade industrietableringar och kommunikationsled från de fartyg, som skulle angöra Arkösunds 
djuphamn. En av tankarna var, att fartyg skulle spara tid om de kunde lasta och lossa i Arkösund och 
slippa gå igenom hela Bråviken till Norrköping.171

 
Under första världskriget gjorde järnvägsbolaget stora vinster. Det privata bilägandet var mycket sällsynt 
och att åka efter häst gav begränsningar. För att placera järnvägsbolagets vinster inköptes gårdar och 

                                                 
166 Uppgifterna baseras på information från Östgötatrafiken. 
167 Ibid. 
168 Ibid. 
169 Ibid. 
170 Lagerling, 1994, s.21. 
171 Angsmark, 1992, s.42. 

skog. Genom inköpet av Jonsbergs gård fick man dessutom möjlighet att eliminera stora återkommande 
översvämningar i Jonsbergsån.172

 

                  
Fig. 37,38,39. Järnvägen utgjorde en av hörnpelarna bakom Vikbolandets utveckling. 

 
Även det andra världskriget innebar en uppgång för järnvägsbolagets ekonomi. Bristen på bensin gjorde 
att bilarna fick ställas undan och tågen var de i stort sett enda samfärdsmedlen för både person- och 
godstrafik. Vinsten användes huvudsakligen till att rusta upp byggnader och spår.173  
1950 förstatligades de flesta privata smalspåriga järnvägar och därvid också Vikbolandsbanan. Den 
ekonomiska situationen hade de sista åren blivit allt sämre. Genom det förändrade livsmönstret i 
samhället blev järnvägen olönsam.174  
 
Bilismens snabba tillväxt satte sina spår inom all kollektivtrafik. Godset gick på landsväg och endast de 
mest skrymmande och därmed olönsamma transporterna företogs på järnvägen.175  
 
Så fort järnvägen var nerlagd rev man upp räls, växlar och användbara slipers. Något återanvändes, annat 
skrotades. Byggnader och mark såldes också bort. Marken i Arkösund och Östra Husby såldes till 
kommunen, övrig mark oftast till ägarna vid tiden för banans byggnad.176  
 
Vid en summering av järnvägens betydelse, finner man att den har betytt väldigt mycket från 
anläggningstiden till omkring 1950-talet. Förutom att järnvägen var en kommunikationsled, växte det 
upp små stationssamhällen runt stationshusen med olika servicefunktioner.177  
 
Efter nedläggningen minskade aktiviteten i de små samhällena och de som arbetat vid järnvägen 
försvann åt annat håll. 178

 
Historien kring Vikbolandsbanan återkommer vid behandlingen av Arkösund i denna skrift och 
understryker därmed den stora betydelse som järnvägen hade för utvecklingen av såväl Vikbolandet som 
Arkösund. 

                                                 
172 Larsson, 1990, s.14. 
173 Borgenhäll, 1998, s.45. 
174 Angsmark, 1992, s.43. 
175 Lagerling, 1994, s.23. 
176 Angsmark, 1992, s.43. 
177 Larsson, 1990, s.16. 
178 Angsmark, 1992, s.44. 
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