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Älskade vår
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Våren är kärlekens högtid. Passa på att älska i vår.
Kryp ner med din käresta mellan volangkuddarna
i den romantiska staden Trosa. Ge din gamla träbåt
en omsorgsfull omvårdnad. Klappa sedan lite extra på
den blanka lacken. Eller gör som fågelskådarna – åk
och möt ejdrarna när de kommer flygande in över
Ale Stenar. Slå följe med dem upp genom landet för
att sedan få vara med om deras pilska parningslek
i Roslagen.
Geocachare är minst lika passionerat förälskade
i sin hobby som ornitologerna. De far också land
och rike runt – inte för att hitta en ovanlig fågelart –
utan den gömda skatten. Ännu ett sätt att fira vårens
ankomst. Men det finns de som jobbar och sliter
hårt – i ur och skur. Som »Sop-Janne« eller »Hulken«
som han också kallas. Stark som han är efter att ha

hämtat tonvis med sopsäckar från våra bryggor. Tuffa
Hulken bara älskar sitt jobb. Inte soporna kanske.
Men friheten. Ensam i sin båt tidigt om morgnarna.
Han får antagligen se fler vackra soluppgångar än vi
andra trötta sjusovare. Och ju längre våren lider desto
tidigare brukar solen gå opp.
Det finns säkert ingen som inte älskar våren.
Även de döva, blinda och funktionshindrade njuter med alla sina sinnen av
årstiden. dbu, dövblind ungdom åker
på en underbar seglats med skutan m/s
Shamrock. Med gemensamma krafter
agerar de besättning och låter inget handikapp i världen hindra dem. Det går – men
det måste bara få ta tid. Det är kärlek det. Puss
& kram. / redaktionen
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Jakten på skatten
sid 6
Det som började som en lek i USA har spridit sig som
en löpeld över hela världen. Med miljontals små plastburkar med prylar, en papperslapp samt penna gömda
i varje buske. En gps visar vägen till skatten. Det handlar om geocahing – den nya innesporten ute.
Båtar får nytt liv
sid 14
Riktigt fina båtar får aldrig dö. De finaste båtarna
kräver omsorg. Ett gediget hantverk, ett mästerverk
av form, en skönhet av trä och blank lack – det är en
äkta Petterssonbåt. På Rindö Marine jobbar man med
att rädda båtarna från förfall.
Romantik i Trosa
sid 22
Glöm Eiffeltornet i Paris och gondoljärerna i Venedig.
Det finns romantik på närmare håll. I Trosa. Staden
som har allt. Charmiga snickarglädjehus med punschverandor, exklusiva chokladpraliner, afternoon-tea,

en å som rinner ut i havet med sin bedårande skärgård och sist men inte minst ett stadshotell. Som
fortfarande frodas. Med nytt spa och allt.

Sparris på Gällnö
sid 32
Kerstin och Anders Rörby på Gällnö blev gröna vågare
på äldre dar. De sökte något meningsfullt att göra
efter pensioneringen och bestämde sig för att odla
sparris. I större skala. Stockholmare och andra kan
nu prenumerera på färsk sparris. Direkt till brevlådan.
Fåglarnas Vasalopp
sid 48
Ornitologer är passionerade varelser. De åker land och
rike runt för att titta på små bevingade djur. Ibland
flockas de i grupp. Liksom ejdern. Ett måste för fotograf Roine Karlsson varje vår är att möta ejdersträcken
i Skåne och följa dem norrut till Roslagen.
Din SkärgårdsGuide
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sid 75

Jakten på den
gömda skatten
Hur får man dagens alla datanördar och stugsittare att komma ut
utomhus i friska luften och upptäcka naturen? Jo, ge dem en handburen GPS
och en »skattkarta«. Snart är de bitna av sporten – geocaching.
text: josefin ekberg foto: roine karlsson
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»Han går österut, lite mer norrut
och snett åt väster – hela tiden
stint stirrandes på sin vägvisare.«
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sprungit på
en människa med gps i handen
som febrilt irrat omkring och letat än här
och än där? Eller har ni på promenad med
hunden råkat hitta en burk väl gömd vid
foten av en tall? Ni kanske har undrat vad det
är. De finns överallt i världen, i Sverige och
i skärgården. Gömmorna
med »skatter« att upptäcka.
Vid ett besök på fyrplatsen Femörehuvud utanför
Oxelösund stöter vi på en
man med gps som klättrar
på klipporna. Han går österut, lite mer norrut och
snett åt väster – hela tiden
stint stirrandes på sin vägvisare. Det är geocacharen
Björn Nyman alias Tati, efter
skådisen Jaques Tati. Han
har fått koordinaterna N 58˚ 38’ 860, E 17˚
06’ 548 och ledtråden »under ett tak«. Snart
Har ni någon gång

hittar han vad han söker. Vid en jordkällare
bakom mängder av surrande humlor som
älskar med gula blommor, renfana är det
visst.
– Nedtrampat gräs kan avslöja en gömma,
berättar han.
Utan att bli angripen av de »hotfulla«
humlorna lyckas han ta
fram en pitabrödpåse men
en filmburk i. På burken
står det »GPS-gömma. Låt
den ligga kvar! Tack!«. Texten vänder sig till de oinvigda, så kallade »mugglare«
som du och jag. Vi som inte
har en aning om vad det är
för något vi har hittat.
I burken finns – en blyertspenna och en pappersremsa, den så kallade loggboken. Där skriver alla som har hittat skatten
sitt namn och datum. »Glader« har varit här

före oss ser vi. I vanliga fall brukar burken
även innehålla en liten sak, typ ett sudd, en
krona eller en nyckelring som man får behålla
om man byter mot något annat. Men här har
tydligen någon samvetslös tjuv varit framme.
Vi lägger dit en liten femtioöring. Annars är
det ju ingen riktig »skatt«. Även om platsen i
sig är belöning nog att hitta till.

Fågel, fisk eller mittemellan
Det finns cirka 25 000 gömmor i hela landet
och någon miljon runtom i världen. Enligt
hemsidan geocaching.se har »Tati« till dags
dato hittat 3 290 stycken. Han ligger just nu
på plats 49 i listan över vilka som har hittat flest »cacher« i Sverige. Överst hittar vi
HakanA som är värst med sina 8 798. Alla
skattletare har smeknamn. Mer eller mindre
roliga. Mumin & Snorkfröken, Larssons Trä
och Benrangel för att nämna några.
Björn har bestämt sig för att hitta 15 punkter under dagen. Tiden är mitt på dagen och

»Snart hittar han vad han söker. Vid en jordkällare bakom
mängder av surrande humlor som älskar med gula blommor,
renfana är det visst.«
8 magasinskärgård vår2011

Historik
Det började i USA den 3 maj
år 2000 då Dave Ullmer la ut
en hink med småprylar utanför
Portland i Oregon. Hans barn
fick söka efter »skatten« med
GPS. I hinken låg också en
loggbok där de fick skriva in
sina namn. Inom en månad
hade sighten geocaching.com
startats upp och anmälningarna ökade lavinartat. Snabbt
växte intresset för den nya
sporten och spred sig
över hela världen.

Fakta
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han har tio kvar. På naturreservatet Femörehuvud ligger tre. Två har han hittat hittills.
Gömmorna kan vara var som helst. Precis
som i leken »fågel, fisk eller mittemellan«.
– Ibland kan man behöva klätterutrustning, berättar han.
Det har hänt att han har tvingats klättra i
träd och skrapat upp sig. Annars brukar det
inte bli några större skador när man utövar
sporten. Man kan trampa
lite snett ibland. Vilket är
lätt att förstå om man intensivt stirrar på sin gps utan
att se sig för.
Tanken med gömmorna
är att de ska visa en plats som
är speciell på något sätt. De
finns inte bara i naturskön
miljö på landsbygden utan
ibland mitt i storstan också.
Det kanske finns en skatt vid
Björn
Sergels torg till och med, vad
vet jag. Men det är strängt förbjudet att gömma
godis, cigaretter, vapen eller knark i lådorna.

Så om någon uteliggare råkar hitta en »cache«
innehåller den på sin höjd ett litet korvöre.

Byter sudd mot nyckelring
Det är inte alltid man byter grejer ur burken.
– Om det ligger några flicksaker där som
jag kan ge till barnbarnet, då byter jag och
lägger dit något annat trist, säger Björn.
Han började med geocaching för sex
år sedan när hans fru gav
honom en gps i julklapp
och blev genast såld.
– Tjusningen är att
komma ut. Tidigare var jag
en datanörd. Nu är jag en
geocachnörd istället, säger
han och ler brett.
Själv har han lagt ut
cirka 15 gömmor runtom i
Järfällatrakten. Det är sedan
hans ansvar att sköta om
»Tati« Nyman.
dem, gå dit regelbundet och
se till att de ligger kvar. Det finns olika svårighetsgrader och varianter av sporten. Björn

berättar att förutom traditionell gömma
finns multicachare som räknar om koordinaterna i två-tre steg. Sedan finns något som
kallas »mystericache« där deltagarna ska lösa
olika avancerade problem.
– Nisse J är en j … l på mysteries, säger
han med beundran i rösten.
Ibland arrangeras olika event där man
letar tillsammans.
– Det finns till och med för oss 65 plus,
säger Björn.
Några kom på den lysande idén att starta
träffen Fumble After Dark. Då träffas man
om natten för att som namnet säger – famla
i mörker efter gömmorna. Med ficklampa
i ena handen och gps i andra. Kan det bli
mer spännande. Jag minns min barndoms
skattjakt. Under några gamla golvbräder
gömdes glas som brunnit till formationer,
likt diamanter. Till det hörde en handritad
karta. Min lillebror var sjörövaren som fick
leta. Ibland var det ombytta roller. Kanske
ska jag köpa en handburen gps på äldre dar –
och bli som barn på nytt. ❧

»I vanliga fall brukar burken även innehålla en liten sak,
typ ett sudd, en krona eller en nyckelring som man får
behålla om man byter mot något annat.«
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samlingsannons för nynäshamn

Nynäshamn »Badort i söder«

foto: roine karlsson

krönikör / krönikör / krönikör / krönikör / krönikör / krönikör / krönikör / krönikör / krönikör / krönikör / krönikör

förbarmar sig över oss och låter oss njuta av
hans nåd. Gemensamt sjungs skönhetens,
storlekens och snabbhetens lov.
På ett ytligt plan kanske någon tror att
det skulle röra sig om pryltokighet eller
manligt självhävdelsebehov. Men då har man
inte begripit att det handlar om helt vanliga
mänskliga drivkrafter som pengar, makt, sex
och status.
Men också om det barnsliga behovet av
att boa in sig. Drömmen om att skapa sig
en skönare framtid. Längtan efter frihet.
Drömmar om fjärdar med solglitter och
spontandopp från akterdäck.
Båtförsäljaren är vår frälsare. Avlad av vår
egoism, född av våra drömmar och pinad
under kreditorerna har han uppstått på
denna plats i denna stund för att förlösa just
dina behov.
Och det är helt behagligt. Det ljuva sörplandet i kölvattnet under en slör i lättvind
på Kanholmen. Kluckandet i klinken när
man knyter sig kojen klockan 22 efter att ha
lyssnat på sjörapporten.
Och tron på ett evigt liv med hjälp av ais,
epirb och överlevnadsdräkt.
/ andreas af malmborg

Lovsång
Ur alla vintEridEn kryper plötsligt drömmarna fram. De väcks till liv precis som
myror som börjar streta i vårsolen och myllrar in och ut ur den stora katedralen vid
pendeltågsstationen söder om huvudstaden.
Det går av sig självt, det ligger i årstiden
och i generna. Mässan är lovsångens tid.
Dörrarna till helgedomen glider upp och
inne i det stora templet luktar det sälj. Här
råder en torr atmosfär av aromatiska kolväten, utrotningshotade träslag och starka
halogenlampor. Kryddat med en viss ner-

vositet, en doft av svett och deodorant från
försäljarnas nytvättade vita skjortor.
I besökarnas blod susar en lättare berusning. Sorlet stiger mot helgedomens tak när
öl fyller magarna och säljarna biter snabbt
som lapplandsknott.
Och besökarna låter sig injiceras, för i
båtdrömmarna är allt möjligt. Ingen extrautrustning är fullständigt onödig och alla
finansieringsmöjligheter framstår som fullt
realistiska. Dela upp betalningen på 96 månader. Vem bryr sig när den gode mässguden

Andreas af Malmborg
är medialärare på
Rodengymnasiet
i Norrtälje,
författare/journalist
bosatt på Svartlöga
och Bergshamra.
EPirB Emergency Position
Indicating Radio Beacon. Radiofyr för
lokalisering av nödställda) är en liten flytande
radiosändare, som aktiveras automatiskt eller
manuellt vid nödsituation till sjöss.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Radiofyr
aiS Automatic Indentification System.
Säkerhetssystem för fartyg, som innehåller
information om position, kurs, fart, last,
destination. Data presenteras på en plotter
eller dataskärm ombord.

»Båtförsäljaren är vår frälsare. Avlad av vår egoism, född av
våra drömmar och pinad under kreditorerna har han uppstått
på denna plats i denna stund för att förlösa just dina behov.«
12 magasinskärgård vår2011

Det doftar lack
och nyslipat trä
Tillsammans med klass 5A på Vaxö skola gör vi ett studiebesök
på en snickeriverkstad på Rindö som renoverar gamla Petterssonbåtar.
Vi får se hur båten Viking III byggd 1911 räddas från förfall.
text: josefin ekberg foto: roine karlsson

»Med hjälp av ånga i en låda böjs trä
bitar som ska bli spant till rätt form.«

C G Pettersson (1876–1953):

Fakta

Carl Gustaf Pettersson växte upp på ett
skärgårdshemman på Tenö utanför Vaxholm.
Han började sin bana redan som barn med att
tälja barkbåtar. Tidigt fick han blick för linjer
och former. De första båtarna han konsturerade
var en segelkanot och en isjakt. 1904 byggdes
Viking som vann fem motorbåtstävlingar.
I början av 20-talet tog de Petterssonbåtar
med ruff som vi känner till form. Den tidens
mest populära motorbåt. Skroven var långa och
smala för att skapa minsta motstånd i vattnet.
Totalt ritade CGP över 1 000 båtar av olika
modeller. Från ruffbåtar, motorkryssare, salongsbåtar till bogserbåtar, lastfartyg och fiskebåtar.
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dEt Ska lUkta nyslipat trä och
fernissa efter en lång kylslagen
vinter. Då är det vår. Mina tidigaste vårminnen har alltid omgärdats av träbåtar som
rustas. Det var på 60- och 70-talen innan
plastbåtar tog över alltmer. Doften av lack
och skrapande ljud är något jag kan sakna
än idag. Båtar av trä som renoveras med
ömsint hand av längtan efter sjösättning och
förväntan på sommarens äventyr till sjöss.
Jag minns mina tidiga barndomsår när
vi puttrade fram med vår Petterssonbåt vid
namn Gin och dess jolle Tonic i Göta kanal.
Båten var full av släktingar, småbarn och vår
schäfer när vi tog oss förbi slussarna. Nästan
lika kaotiskt som i filmen Göta kanal. Föga
anade jag då vilket mästerverk till båtkonstruktion vi färdades med. Däremot minns
jag att båten var starkare än jag när jag som
treåring drog i tampen för att få ombord min
lillebror. Det hela slutade med ett »plask« och
ett illvrål. Men det var inte båtens fel.
På Rindö Marine finns doften från min

barndoms vårar. Här renoveras gamla utslitna Petterssonbåtar till tipptopp-skick igen.
Håkan Söderkvist från Båtbyggarna i Vaxholm delar med sig av sin passion. Han visar
oss och de kunskapstörstiga barnen hur man
renoverar en nästan 100 år gammal Petterssonbåt vid namn Viking III. Med hjälp av
ånga i en låda böjs träbitar som ska bli spant
till rätt form. Det kallas »basning« och är en
gammal metod.
– Innanmätet ser ut som fiskens revben
eller en valbuk, säger Håkan när vi går runt
och tittar på skrovet.

Gammalt hantverk
Han berättar att den kände båtkonstruktören C G Pettersson bodde bara ett stenkast
härifrån. På Ramsö utanför Vaxholm startade CGP som han kallades och två av hans
bröder ett varv. Varvet ägdes senare av en av
elevernas farfar. Idag drivs det av en annan
elevs far. Gabriel Lindström kan stolt sträcka
på sig när vi går runt med hans klasskom-

»Innanmätet ser ut som fiskens revben eller en valbuk,
säger Håkan när vi går runt och tittar på skrovet.
17 magasinskärgård vår2011

Björn Westman.

pisar och insuper kunskap om Petterssons
unika skapelser.
– Det var hypermoderna båtar för sin tid,
berättar Håkan.
Barnen får prova på hur man bygger
spant till en gammal Petterssonbåt. Nästan
som i träslöjden. Fast roligare. Håkans entusiasm smittar av sig.
– Tage, min granne som är 91 år har jobbat
med C G Pettersson. Det visade sig att han
har byggt båtar som jag har renoverat. Det
var coolt! säger han.
Klassen är idel öra när den även får
en liten historielektion av den för dagen
nyblivne »magistern«.
– På den tiden fanns knappt bilar. T-Ford
fanns men det var en lyx, berättar han.
– Tågen och båtarnas maskiner drevs av
ånga. Vad eldade man med? frågar Håkan.
– Potatis, ropar en elev ivrigt vilket utlöser
en road skrattsalva.
Men varför inte? I framtiden går det säkert
att elda med potatis. Svaret blir senare givet

när vi får åka med en riktig ångslup, Hjerter
Kung tillbaka till Vaxholm. Den drivs av ved
och ibland med stenkol. Båten är ett vackert
mästerverk som tagit fem år och 6–7 000
arbetstimmar att bygga. Materialet har gått
loss på runt en miljon kronor. Slupen är
helt nybyggd efter en ritning från 1892 av
Harald Olsson som aldrig använts. Den enda
i sitt slag. Den stolta skepparen, båtbyggaren
och tillika ägaren Björn Westman berättar att
insidan har lackats i sju lager och ska få två
lager till. Det yttre skrovet har fått hela 12 lager. Ångbåten byggdes åt hans käresta Maria
Rönnevall.
– Det var Marias dröm. Hon fick inte
heller någon ångmaskin när hon var liten,
säger han och ler.
Undrar vad som rör sig i vaxholmsbarnens huvuden efter denna spännande skoldag. Kommer de att föra traditionen vidare
som båtbyggare och träbåtsentusiaster? Har
ett frö såtts att förverkliga sina båtdrömmar?
Det glittrar i alla fall i deras ögon. ❧

»Kommer de att föra traditionen vidare som båtbyggare … ?
Har ett frö såtts att förverkliga sina båtdrömmar?«
18 magasinskärgård vår2011

Måns Söderkvist och Emilia Ewerthz är små kuttersmycken i fören på ångslupen Hjerter Kung.

Senaste nytt & Notiser
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Fasta segelbåtsturer från Saltis

Sjövädret i mobilen

I sommar erbjuder naturresearrangören
Stockholm Adventures för första gången
i svensk skärgård fasta turer med större
segelbåtar. Enskilda personer, turister
och seglingssugna behöver därmed inte
chartra en hel båt. Båtarna är 40–46
fot långa och tar upp till tio passagerare. Ombord finns en erfaren skeppare
som låter resenärerna agera besättning
i den mån de vill. Det blir tre turer i
veckan som tar åtta till nio timmar och
utgår från Saltsjöbaden. En seglingstur
inklusive lunch och fika kostar 1 490 kronor per vuxen och 990 kronor för barn
mellan 6–15 år. Bokning och betalning
sker på nätet. Mer information finns på
www.stockholmadventures.se.

Sjöfartsverket lanserar i maj applikationen
Viva med vilken man kan se aktuell vindstyrka, vindriktning och vattenstånd direkt
i mobiltelefonen. Båtfolk, vindsurfare och
andra kan därmed få tillgång till sjöväder i
realtid när de planerar sin rutt. Rapporterna
kommer från ett 60-tal mätstationer runtom
landets kuster och i Vänern.

»Visste du att … i Furusunds kvarn har
det funnits en stor samling dödskallar?«

foto: roine karlsson

Ny Upplands Flora
Boken Upplands flora är nu klar. Den är resultatet av
över 200 personers ideella arbete under mer än 15 års
letande. Den visar förekomst och utbredning av vilda
växter som påträffats i Upplands rika natur. Från stadens
gränder till älvens brusande forsar, över vida slätter med
skärgårdens artfattiga skär till Mälarens lövklädda öar.
Alla bidrar de till den artrika floran med mer än
2 500 växter. Arbetet med upplandsfloran började redan
på 90-talet. På bilden inventerar Kristoffer Stighäll och
Joakim Ekman Längden utanför Söderarm. Senast ett
sådant här verk släpptes var 1929 då Erik Almqvists
»Upplands vegetation och flora« kom. Alla avsnitt i boken
är rikt illustrerade, bland annat med kartor och bilder.
Beställning görs med e-post upplandsflora@gmail.com
/ roine karlsson

20 magasinskärgård vår2011

boktips!

Bakom öarnas
namn

Ortnamn i Stockholms Skärgård
I Stockholms skärgård finns mer än 24 000
öar – alla har ett namn. Bakom namnen finns
mer eller mindre säregna historier. Det kan
vara en grundstötning, en olycka eller urgamla felskrivningar. Ibland döpta efter personer
och andra gånger efter djur. I den populära
boken som utkom för första gången för över
25 år sedan får vi förklaringarna. Nu kommer
denna klassiska skärgårdsskildring på nytt
rikt illustrerad av fotograf Jeppe Wikströms
bilder. Boken är vald till årets vänbok för
Skärgårdsstiftelsens medlemmar och presenteras under mässan Allt för Sjön 2011.
FörFattarE: Nils-Gustaf Stahre
FotograF: Jeppe Wikström
Förlag: Bokförlaget Max Ström
antal Sidor: 320
CirkaPriS: 399 kronor
iSBn: 978-91-7126-195-3

samlingsannons för vaxholm

Vaxholm »Öarnas huvudstad«

Trosa – en
romantisk dröm
Sprudlande lyckligt nykär eller vardagstristess i ett livslångt äktenskap? Oavsett vilket kan det vara väl unnat med
en romantisk spahelg på anrika Trosa Stadshotell & Spa.
text: josefin ekberg foto: roine karlsson
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»I klass med Paris eller Venedig men
mindre, lugnare och framförallt närmare.«
23 magasinskärgård vår2011

Trosa Stadshotell & Spa:
Hotellets äldsta del har anor från 1868 då
det blev Trosas nya rådhus, sedermera
även tingshus och gästgiveri. 1872 föddes
Trosa Stadshotell och 1895 öppnades ett
spa. Det kallas ett litterärt hotell – populärt av många kända författare. I Sven
Delbancs romansvit Hedebyborna har
hotellet en framträdande roll. Ett folklustspel om Hedebyborna sattes upp ifjol av
Delblancsällskapet. Enligt planerna blir
det nya föreställningar i sommar igen.
Idag drivs hotellet av Agneta och
Anders Scharp. Det erbjuds förutom
Romantikweekend, Må bra-konferenser,
matlagningskurser, vin- och whiskyprovningar, rom & chokladprovningar,
Herrgårds Mord, stadsvandringar, Thai Chi,
båtutflykter, jakt, golf och lerduveskytte.
Entré till nya spa-avdelningen kostar
325 kronor per person vardagar och 425
kronor fredag till söndag. Hotellgäster
som inte har paketpris betalar 275 kronor. Juice, frukt, badrock och tillgång till
gym ingår. Mer info finns på
www.trosastadshotell.se

Fakta

Agneta Scharp visar stolt upp
bröllopssviten i två etage och
med egen bubbelpool.
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→

vi vill PiFFa till vårt oromantiska typiskt svenska »det är din
tur att diska idag«-förhållande och åker till
den romantiska staden – Trosa. I klass med
Paris eller Venedig men mindre, lugnare och
framförallt närmare. När
man googlar på nätet orden
»romantik« och »Trosa« får
man upp en länk till Trosa
stadshotell.
Där ska vi bo. Författarnas, konstnärernas och badgästernas favoritställe sedan
slutet av 1800-talet. Här har
det festats på Trosapunsch
och god mat i glada vänners
lag sedan urminnes tider.
Det första vi möts av på väg
till hotellentrén är en svart labrador med
en bukett blommor i mun. Blommorna är
förvisso inte till oss. Men åh, så romantiskt
för den som får dem.
Väl inne på hotellet slår ljuvliga blomdofter emot oss. En välkomnande brasa brinner
i den öppna spisen. Blommiga tapeter och
kristallkronor. Känner mig som en 1800-tals
dam med krinolin och volangprytt parasoll
när jag trippar fram i miljön. Det här måste

vara alla romantiska kvinnors våta dröm.
Och mäns med för den delen. Vi skyndar
oss ner till spa-avdelningen där folk i vita
badrockar och tofflor myser omkring. I ett
stort bubbelbad under en stjärnhimmel av
små spotar träffar vi paret
Karin och Lasse Rydberg
från Söderköping. De firar
40 år som gifta.
Hur får man ett äktenskap att hålla så länge?
– Vi tjafsar mycket, svarar de glatt.
Och tja det kanske är så
enkelt … Tjafsa lite, skratta
åt det och sen åka på spa.
Det är deras första besök
här. De är särskilt nöjda
med servicen och den goda glassen. I omklädningsrummet stöter jag ihop med en mor
och hennes vuxna dotter från Järna som har
som söndagsnöje att åka på spa. Vad härligt
att skämma bort sig och sin kära med lite lyx
dagen före en hård arbetsvecka.

Afternoon-tea
Efter det sköna badet väljer vi att flanera i
den romantiska staden – en av landets äldsta

»Vad härligt att skämma bort sig och sin kära
med lite lyx dagen före en hård arbetsvecka.«
25 magasinskärgård vår2011

städer. Varje stad med självaktning bör ha en
å och havet inpå knuten. Det har Trosa. Likt
vår hemstad Norrtälje. Med flera broar över
ån som flyter genom staden.
Mitt på torgbron kan jag återigen föreställa mig själv med ett vackert parasoll blickandes ut över vattnet – en stilig kavaljer tar
min hand, sneglar försynt mot min blottade
nacke och försöker samla mod att säga de där
romantiska orden som får en att bli alldeles
knäsvag. Det är romantik på hög nivå. Raka
motsatsen till nutidens burdusa »ska vi ligga
eller?« Nä, i Trosa vill man höra Heathcliff
trånande ropa ens namn lidelsefullt för att
svara med samma passion tillbaka.
På vår promenad går vi förbi torget, tar
till höger vid Rådhuset och hittar kaféet
Marsipangården. Med egentillverkade chokladpraliner och marsipan. Det kan man ju
inte motstå. Vår promenad fortsätter längs
ån och leder passande nog till Suckarnas bro
och Kärleksstigen. Stigen tar slut på en pir
i havet med en stenrundel kallad Smörbyttan. När man kommit hit har man nått
»världens ände« sägs det. Vi vänder tillbaka

till hotellet. Där bjuds på Afternoon-tea
i bistron.
En buffé dignar av alla möjliga läckerheter. Scones, tårtor, bakelser, blåbärspaj,
skagenröra, färskost, praliner, blodapelsinmarmelad, smoothie, juice och så klart olika
tesorter. Hur håller man i en tekopp som
en fin dam? Ska lillfingret, två-tre eller alla
fingrar spreta ut? Får man sörpla? Sitter jag
rak i ryggen? Dessa tankar skulle aldrig fara
genom huvudet om vi satt på Mac Donalds
eller en pizzeria.

Litterära sällskap
Men oj, titta. I baren sitter ett ungt kärlekspar och vänslas. Som dagens mode tilllåter visar kvinnan sin stringtrosa för hela
världen – i Trosa. Och här sitter jag och
undrar om jag är tillräckligt rak i ryggen.
Vi känner oss lite intellektuella för en stund
där vi smuttar på vårt te och blickar ut mot
trädgården. Vi tänker att här har storheter
som August Strindberg, Ivar Lo Johansson,
Harry Martinsson och Albert Engström suttit. Engström hittade mycket stoff till roliga

»Här har storheter som August Strindberg, Ivar Lo Johansson,
Harry Martinsson och Albert Engström suttit.«
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Ångad långarygg
med frasig scampi,
blåmusselfricassé
och dillrisotto

historier på sitt favorithotell. Som denna:
»En resande väcktes tidigt en morgon
av pigan som drar lakanet ur sängen. Den
resande: – Vad fan nu, vad är meningen människa? Pigan: – Herr’n får lov att gå upp nu,
för det är en herre därnere som ska ha frukost
och jag behöver bordduken!«
Till skillnad mot andra städers »Statt« som
håller på att tyna bort, för detta en blomstrande tillvaro med nyrenoverad exklusiv spa-avdelning.
Stadshotellet i Trosa har alltid
varit populärt. I trädgården
hade man stora fester. Det
var här man träffades, åt och
hade roligt. Många var stamgäster som hade sina fasta
bord varje lördag och meddelade bara om de inte skulle
komma. Vi har också ett bord
reserverat och ska äta romantisk middag ikväll.
Det blir dock inte köttbullar och spaghetti som för Lady och Lufsen utan äppel/

enbärsgravad ryggbiff på älg från Åda gods,
sidfläsk, belugalinser och Karl Johan-svamp
samt potatisfondant till förrätt. Tomat och
skockaglass med olivolja och crostini till mellanrätt. Ångad långarygg med frasig scampi,
blåmusselfricasse och dillrisotto till varmrätt.
Och avslutningsvis ostbuffé till dessert. Det
är vad jag kallar romantisk meny.
På väggen hänger en tavla av Kar de
Mumma som väcker mitt
intresse. Där nämns Liberia – landet jag bodde i
som barn. På den står »Jag
bryr mig inte om vad dom
hittar på i Grekland och
Portugal och Rhodesia och
Sydafrika och Liberia men
fan ta den som förstör Trosaidyllen!« Kanske har de
känslosamma kraftorden
haft verkan. För få städer
är så väl bevarade med
gamla charmiga trähus, snickarglädje och
punschverandor som Trosa. ❧

»… en blomstrande tillvaro med nyrenoverad exklusiv spa
avdelning. Stadshotellet i Trosa har alltid varit populärt.«
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Trosa »Världens ände«

samlingsannons för trosa

»Sparrisen är en grönsak som till
sammans med rabarber och nässlor
hör till vårens tidigaste primörer.«

För nyblivna sparrisodlarna Anders och Kerstin Rörby på Gällnö
i Stockholms mellersta skärgård väntar en spännande premiärsäsong.
Åtta tusen plantor ska på kort tid skördas för hand – två gånger per dygn.
– Men då får kunderna färsk sparris direkt hem i brevlådan, säger Anders.
text: mats wigardt foto: bosse lind

Vårens gröna guld
skördas i skärgården

→

andErS oCH kErStin Rörby ville

ha något meningsfullt att göra
efter pensioneringen. Och med ett sommarhus på Gällnö i Stockholms mellersta
skärgård skulle det vara en sysselsättning
som gjorde det möjligt att kombinera med
ett liv på landet.
Svaret blev sparris.
– Efter en kort och intensiv skördetid
innan midsommar kan man vara ledig resten
av sommaren, förklarar Anders belåtet.
Sparrisen är en grönsak som tillsammans
med rabarber och nässlor hör till vårens
tidigaste primörer. De första sparrisodlingarna låg i Heidelberg där kurfursten Karl
Ludvig 1658 lät odla sparris i residensets
slottsträdgård.
Men redan hundra år tidigare hade sparris börjat serveras vid finare bjudningar i
de tyska adelshusen. Och än idag betraktas
sparris som en exklusiv delikatess som under
skördetiden serveras på nästan varenda tysk
restaurang, gärna tillsammans med ett glas
torrt vit vin. Även i Sverige har allt fler finsmakare upptäckt den färska sparrisen och
efterfrågan ökar.
För Anders och Kerstin Rörby var emel-

lertid sparrisen en ny bekantskap. De ville
ha en unik produkt med exklusiv prägel som
folk var beredda att betala för.
De tog kontakt med en trädgårdskonsulent, gick på kurs och gjorde studiebesök
hos några av de etablerade sparrisodlarna
som finns i Sverige, bland annat i Skåne och
på Gotland.
– Allt sammantaget gjorde att vi fastnade
för sparrisen, konstaterar Kerstin. Den är
både god, obesprutad och närodlad. Dessutom har sparris blivit trendigt och intresset
är väldigt stort.
En liten provodling gav ett positivt resultat, och analys av jorden ute på Gällnö visade
att den lämpade sig väl för sparrisodling.

Mycket ska stämma
För att sparrisen ska trivas riktigt bra ska jorden vara varm, stenfri och väldränerad, med
mycket sand och lite lera så att rötterna kan
breda ut sig. Dessutom ska odlingen ligga i
ett öppet och soligt söderläge.
Men det tar flera år att etablera en sparrisodling. Anders och Kerstin Rörby plöjde
jorden ute på Gällnö 2006. Året därpå harvade
man för att bli av med ogräset. 2008 plante-

»De ville ha en unik produkt med exklusiv prägel
som folk var beredda att betala för.«
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Kunglig grönsak

Fakta

Sparris kallas också för
Kunglig grönsak eftersom Ludvig XIV
var mycket förtjust i den. Det finns över
hundra kända arter av sparris. Den vi
äter heter på latin Asparagus officinalis. Sparris är en flerårig örtväxt som i
yrkesodlingar kan bli 10 till 15 år gamla.
Grön sparris är mjukskalig och växer
ovan jord, den vita är hårdskalig, med
plantor som kupas. Sparrisen är rik på
vitaminer, mineraler och spårämnen –
men innehåller mycket lite kalorier och
fett. Till sparris lämpar sig ett torrt vitt
vin, gärna från Tyskland.
Se även www.skargardssparris.se
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»Eller varför inte en sparrissafari till
odlingen på Gällnö, där intresserade får
lära sig allt om sparris, med matglad
avslutning i byns café. Därefter ångbåt
tillbaka till Stockholm.«
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rade man åtta tusen sparrisplantor i raka rader
på den mark man arrenderat av en granne.
Först sommaren 2010 kunde man bärga
den första skörden: 400 kilo av den läckra
gröna, frosttåliga sparrisen som är vanligast
i Sverige och som till skillnad mot den vita
sparrisen, som är populär i Tyskland, inte
behöver skalas.
– Och i sommar räknar vi med att kunna
skörda omkring ett och ett halvt ton, kanske
så mycket som två ton, säger Anders förväntansfullt.
Hela projektet har hittills präglats av
mycket problemlösning. Så har till exempel
rådjuren fattat tycke för sparrisplantorna,
något som åtgärdats med ett elstängsel där
gurkor hängts upp på trådarna.
– När rådjuren smakar på gurkan får de
en stöt och kommer inte tillbaka i första
taget, berättar Kerstin.

Plockas för hand
Skördetiden infaller i maj och fram till midsommar. Det är en hektisk period då sparrisen växer fort och ska skördas både morgon
och kväll. Den ska plockas för hand, en och
en, innan knopparna slagit ut.
– Som tur är har vi några drängar som är
beredda att rycka in, berättar Anders. De är

omkring 70 år och mycket pigga Och själv
slipper jag gå på gym för att komma i form.
Nu gäller det för de båda nykläckta sparrisentreprenörerna att få in rutiner och hitta
lämpliga hjälpmedel. Med erfarenhet av bara
en skördesäsong är de ännu inte riktigt i mål,
men de hyser gott hopp om att projektet ska
avlöpa lyckligt.
Till exempel har de lagt ner mycket tankemöda på att lösa logistik och leveransflöde. Kommer inte den nyskördade sparrisen
snabbt fram till kunderna kan det bli ett
kortlivat projekt.
En idé som de förverkligat är att låta
privatpersoner i Stockholm med omnejd
(postnummer 10 till 19) prenumerera på färsk
sparris som levereras i en särskild låda direkt
hem till brevlådan.
Andra lyckade lösningar är att Waxholmsbolagets reguljära båtar fraktar sparrisen från
Gällnö till restauranger och butiker på öarna
i närheten. Och att ha ett utlämningsställe i
Stockholm där kunder själva kan hämta sin
sparris.
Till det kommer också försäljning av
nyskördad sparris direkt vid åkerkanten varje
lördag. Eller varför inte en sparrissafari till
odlingen på Gällnö, där intresserade får lära
sig allt om sparris, med matglad avslut-
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ning i byns café. Därefter ångbåt tillbaka till
Stockholm.
– Det tar tid att hitta rätt lösningar,
konstaterar Anders. 2010 har varit något av
ett prövoår, 2011 kör vi i större skala. Men
det är svårt att i förväg säga riktigt hur och
vad det blir.
Men hur ska då sparrisen ätas? Här blir
varken Anders eller Kerstin svarslösa, även
om preferenserna i familjen är lite olika.
– Så enkelt som möjligt, direkt från plantan, är Kerstins råd. Eller kanske låta den få
ett kort uppkok innan den äts med riven
parmesan och pinjenötter.
– Sparris med bacon eller en god skinka är
allra bäst, menar däremot Anders. Men viktigast är att inte krångla till det i onödan. ❧

Senaste nytt & Notiser

Senaste nytt & Notiser
foto: johan rindmyr
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Ny båtlinje i Sörmlands skärgård
Trosa Rederi AB kommer i sommar att köra fasta turer längs kusten
mellan Trosa, Nyköping och Oxelösund. Ett efterlängat besked
till sörmlandsbor och besökare. Rederiet har nyligen köpt passagerarbåten m/s Tjust. Hon tar 72 passagerare och har möjlighet till
servering ombord. Under högsommaren kommer det att erbjudas
rundturer och möjlighet att gå iland på öar längs sörmlandskusten.
En tidtabell blir klar senare i vår. Båten ska döpas om till m/s Storsand efter den kända badstranden på Askö i Trosa skärgård. Redan
i vår erbjuds möjligheten att chartra båten för egna skärgårdsturer.
Mer information finns på www.trosarederi.se

»Läs om Sparris på sid 32–37«
Långskär rustar för sommaren
Ön Långskär i Nyköpings skärgård är på väg att bli nyköpingsbornas
nya skärgårdsparadis för bad och camping. Kommunen planerar att
renovera Långsskärs brygga för en kostnad på 70 000 kronor, enligt
Södermanlands Nyheter. Toaletterna ska fräschas upp, soptömning
och städning organiseras. I sommar kommer Trosa Rederi att trafikera ön med reguljära båtturer.

Nynäshamn och vägen dit
Att väg 73 mellan Stockholm och
Nynäshamn byggdes om till motorväg har inte bara lett till ökad trafiksäkerhet – det har också gett oss
en bok om trakterna omkring. Ett
tidsdokument med gamla och nya
bilder om en utveckling från glesbefolkad landsbygd med nedtrampade
stigar till asfalterade vägar och
modernt samhälle. Alla orter längs
väg 73 finns med med tydliga kartor
över hur man tar sig dit. Boken är
inte bara ett tidsdokument utan
kan även fungera som utflyktsguide
och inspirera till att ta en avstickare
från motorvägen och upptäcka bygderna intill. Med gods, statarlängor,
författarhem, natur, industrihistoria
och ännu orörda öar att upptäcka.
Trafikverket har stöttat tillkomsten
av boken som ett led i att många
ska utvärdera tillkomsten av det nya
vägprojektet.

s!
boktip
are
Avstick
från väg 73.

FörFattarE: Torbjörn Nilsson, Göran
Cars, Maria Landin, Bosse Bergman,
Olle Flodby, Erling Matz med flera
Förlag: Medströms Bokförlag
antal Sidor: 224
CirkaPriS: 390 kr
iSBn: 978-91-7329-041-8
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samlingsannons för dalarö

Dalarö »Paradisets port«

Norrtälje »Roslagens

samlingsannons för norrtälje

huvudstad«

Med trevande
händer ombord
Vad är möjligt? Kan man segla om man varken ser eller hör?
Många skulle svara nej men då vet de inte att ungdomar från
DBU (Dövblind Ungdom) redan gjort detta. Och det råkar inte
vara någon liten båt heller, utan närmare bestämt fartyget
m/s Shamrock med en längd på 28 meter! text o.foto: jenny sylven

foto: jenny sylvén

Anders förklarar hur
seglet skall beslås.
Linda håller i hans
hand för att förstå
vad han tecknar.

foto: jenny sylvén

»En sanning är, att saker kan vara
mer eller mindre svårt men allt är
möjligt. Kanske går det inte alltid
att göra på ett och samma sätt! «

foto: tommi rotonen

m/s Shamrock byggdes 1915 i Holland.
Hon har cirka 400 kvm segelyta.

→

då på tanken
att göra en segling med dövblinda ungdomar?
Skeppsholmsgården är en kombinerad
verksamhet med folkhögskola och hemgård,
som erbjuder alla ungdomar att delta i sina
aktiviteter. Man ville därför kunna erbjuda
även dövblinda möjligheten att delta. Detta
innebar dock lite mer eftertanke på hur, man
skulle utformar en sådan aktivitet! Man inledde därför ett samarbete med dbu som resulterade i en segling på fyra helt fantastiska dagar!
Som på alla seglingar börjar man med
allmän genomgång om fartyget.
Och tänkt dig, du kan inte säga att,
– Här ser du en brandsläckare!
– Nej det det gör jag inte, får du då till
svar från tolkarna!
Nu är det så att begreppet dövblind inte
behöver innebära att du inte hör eller ser alls.
Det finns en mängd av kombinationer
t.ex. som tunnelseende, nedsatt syn men
med möjlighet att urskilja kontraster och
rundgångsliknande hörsel.
De flesta deltagarna klarade sig med att
HUr kommEr man

de kunde urskilja vad som berättas för dem
men allt som sades översattes av tolkar.
Linda däremot som inte ser alls hade en egen
assistent som hon läste av genom att hålla i
dennes hand. En helt fantastisk syn!

Som grekiska
Tanken med denna form av segling är att alla
ombord är medseglare med möjlighet att
delta i de olika sysslorna.
Så direkt efter att fartyget lämnat kaj börjar instruktionerna om rutinerna ombord.
När alla har fått sig en ungefärlig bild av
fartygets uppbyggnad och funktionerna runt
segelsättning är det dags att sätta segel. Hur
då undrar du kanske? Ja, det gör de flesta som
aldrig seglat. Människor brukar påstå att det
är som att höra grekiska när alla sjötermer
rabblas. Inte var det heller lättare i detta fall,
då alla ord inte hade ett eget tecken men det
löste sig med att vi såg till att hitta på nya så
att alla förstod. Än en gång sattes man som
instruktör på prov. Här gällde det verkligen
att vara kort och tydlig, eftersom allt man
sa skulle tolkas. Ett ypperligt tillfälle att inse

vikten av rak och tydlig information. Även
hur bra det är att låta dem man lär verkligen
får prova på hur det skall göras.
Ja men då var det dags att få upp trasorna.
Gruppen delades in i tre delar med varsin
instruktör och tolk.
Positionerna var klofall, pikfall och skot.
– Ok, klara i Pik? Tecknet för klara blev
tummen upp!
– Klara i Klo?
– Klara i skot?
– Ja då kör vi!
Om man var van att använda sin röst, så
var den nu helt onödig här var det kroppsspråk som talade.
– Där satt det, bara springa fram till förseglen då, vem vill klättra?!
Jag vet, att många bestämt säger nej, när de
ser nätet och allt vatten under men här hade
vi flera händer upp. Där kan man börja prata
om att rädslan sitter i huvudet. Kanske är det
lättare, om man inte ser höjden men att påstå
att det är lättare att klättra om man inte ser
vad man skall ta tag i tvivlar jag på. Ja men ut i
nätet bar de i väg och sedan var även de seglen

»När alla har fått sig en ungefärlig bild av fartygets uppbyggnad och
är det dags att sätta segel. Hur då undrar du kanske? Ja, det gör de
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foto: jenny sylvén

Dags att ställa sig på rad
för att gemensamt beslå förseglet.Sofia Nilsson, Karoline
Degerefelt, Denis Lansman

hissade. Slutligen var det bara kvar att städa på
däck och finare, mer noggranna kvaljningar
har jag svårt att påminna mig om att jag sett!
Ja något annat än att jag var djup imponerad av ungdomarna på denna segling kan
man inte säga.
Och det slår mig om och om igen att den
som säger att den inte kan lära sig segla, måste
jag fråga varför!?
En sanning är, att saker kan vara mer eller
mindre svårt men allt är möjligt. Kanske går
det inte alltid att göra på ett och samma sätt!
Skillnaden här är framförallt att det är väldigt
viktigt med förberedelser, kommunikation
och att det får ta tid!
Här har vi alla något att lära – det viktigaste är inte hur fort det går utan att det går! ❧
klofall: Rep som hissar Gaffeln, som en övre
bom som Stor seglet hänger i. Klofallet hissar
den främre delen »klon«.
Pikfall: Rep som hissar Gaffeln, som en övre
bom som Storseglet hänger i. Pikfallet hissar
den aktre delen »piken«.
Skot: Rep som bestämmer åt vilket sida av fartyget som seglen skall dras åt
kvaljningar: Att ordna upp rep i ringar.

funktionerna runt segelsättning
flesta som aldrig seglat.«
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Väddö »Här trivs man«

samlingsannons för väddö
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s/s Blidösund fyller 100 år
I år fyller »folkets och blidöbornas ångfartyg« s/s Blidösund hela
hundra år. Båten blev till efter missnöje med hur Waxholmsbolaget
skötte sin trafik. Blidöborna lät helt sonika bygga en egen passagerarbåt och slapp därmed vara beroende av Waxholmsbåtarna.
Under några år pågick vad som kom att kallas för Blidökriget, då
klippor såpades hala för att hindra folk från att åka med konkurrenten. Den anrika och en av de sista ångbåtarna som fortfarande
drivs av kol och ånga firas med stort födelsedagskalas den 12 mars
på Nalen i Stockholm. På scenen framträder Lasse Tennander, Jazz
Doctors, Marit Bergman och Roffe Wikström.

»Läs om Trosa på sid 22–28.«
Marina mitt i city
Mitt i Stockholms innerstad vid Liljeholmsbron i Årstadalshamnen ligger
en ny marina, Elite Marina. Där satsar
man på att hyra ut så gott som alla vattenburna färdmedel. Båtar som snabbt
eller långsamt med vind, motor eller
armkraft tar kunderna ut till skärgården och Mälaren. Här finns segelbåtar, vattenskotrar, RIB-båtar, yachts, kajaker och charterbåtar för alla
smaker. Marinan som öppnar i vår har även båtplatser och gästhamn.

Årstidernas skärgård
Fotografen Sören Colbing har i
fyrtio år samlat på bilder från alla
årstider i Stockholms skärgård.
Från Landsort i söder till Arholma
i norr. I boken har han samlat
sina främsta fotografiska pärlor
genom åren och beskriver kontrasterna mellan vårens dagsmeja,
islossningens mäktiga skådespel,
sjöfåglars kivande, nästan tropiska augustinätter samt vintern
med sitt magiska släpljus och
sjungande isar under skridskorna.
En bok att bläddra i året runt och
längta efter nästa årstid och resmål bland kobbar och skär.

boktips!
Från vår till
vinter

tExt o. Foto: Sören Colbing
Förlag: Norstedts Förlag antal Sidor: 189
CirkaPriS: 300 kr iSBn: 978-91-1-302625-1
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»Ingen flock är den andra lik. Alla bildar olika
formationer då de väller fram över vattnet.
Det är som titta på ett fåglarnas Vasalopp … «
48 magasinskärgård vår2011

Det Stora Vårsträcket
Följ med på fotograf Roine Karlssons resa när han möter och följer efter
ejdersträcken. Ett tidigt vårtecken från spirande Skåne till isen i Roslagen.
En ruvande åda blir ett kärt återmöte senare i vår. text o. foto: roine karlsson
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»Han sitter här med och sina fjorton räkne
verk och sitt pulverkaffe 350 dagar om året.«

50 magasinskärgård vår2011

→

vattenrallar
har fått oss fågelfotografer att
flockas vid Råstasjön i Solna de senaste kalla
vintrarna. Fåglarna är vid det här laget Sveriges i särklass mest exponerade vadare. Det
är ont om motiv under den kalla och mörka
årstiden. Man kommer ofta inte längre än
till fågelbordet.
Därför går jag oftast hela vintrarna och
väntar på Det Stora Vårsträcket.
Att vara med när ejdern invaderar vår
skärgård är en av årets höjdpunkter för en
fågelbiten. Tyvärr har jag på nära håll också
kunnat följa ejderns negativa utveckling i
Söderarms skärgård. Nu ville jag gå lite längre
och vara med på gudingens och ådans långa
resa efter den svenska kusten. Från Österlen
i Skåne till de karga häckningsskären i Roslagen. Någonting jag hade drömt om i många år.
två övErvintrandE

I början av april packade jag bilen och
lämnade ett snöigt och isigt Uppland. Sjuttio
mil söderut möttes jag av barmark i Skånes
Österlen. Nedanför Ale Stenar vid Kåseberga
stöter jag på Sven Splittorff som sitter i skydd
bakom ett rött och vitt Ferrariparaply. Sven är
en före detta utsliten bagare som nu har vigt
sitt liv åt att räkna fågel. Han sitter här med
och sina fjorton räkneverk och sitt pulverkaffe 350 dagar om året. Man kan följa hans
observationer på nätet (artportalen Svalan).

Fåglarnas Vasalopp
När Sven började räkna ejder i början på
2000-talet kunde omkring 250 000 ejder
sträcka norrut på en dag. Numera får Sven
och hans kollegor vara nöjda med hälften
en bra sträckdag. Anledningen till att Kåseberga är den i särklass bästa platsen i landet
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att titta på ejder under våren, är troligen att
här strålar två sträckrutter samman. Ett rakt
från väster med fågel som övervintrat i inre
danska farvatten och följer sydkusten österut.
Det andra kommer från Kattegatt och flyger
söderut genom Öresund. En del av de senare
väljer att vika in över land och tvära över
Skåne och ner mot Ystad. Här möts slutligen
de båda för att följa ostkusten. Jag förstår
varför Sven valt den här platsen.
Från det första gryningsljuset till skymning får jag vara med om någonting jag aldrig
upplevt tidigare. Utanför Ystad i nordväst
dyker flockarna först upp som svarta streck
som rör sig över vattenytan. Det är grupper på
tjugo till över hundra individer. Ingen flock är
den andra lik. Alla bildar olika formationer då
de väller fram över vattnet. Det är som titta på
ett fåglarnas Vasalopp där alla har samma mål
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och den som är starkast får ligga i täten och
dra. När flocken försvunnit mot sitt mål är
det bara att ställa in skärpan på nästa grupp.
Så här fortsätter det hela dagen.
Det här är någonting jag aldrig tröttnar
på. Motiven tar aldrig slut. Det är bara att
stoppa i ett minneskort och fortsätta. Våren
har ju bara börjat. Bilder att plocka fram
en kylslagen vinterdag och minnas. Ligger
vinden mot land kommer fåglarna alldeles
över huvudet på mig. Jag kan höra ljudet från
vingarna som kämpar i vinden. Efter några
fantastiska dagar vid Kåseberga följer jag
kusten norrut till Torhamns udde i Blekinge
skärgård. Här kommer jag inte lika nära då
fåglarna flyger på hög höjd över udden.
Därför bestämmer jag mig för dra längre
norrut till nästa kända ejderlokal, det trånga
sundet mellan Stora Rör på Öland och Revudden norr om Kalmar. För att vara på plats i
gryningen övernattar jag som vanligt i min
Opel Astra på bryggan. Trots hård nordlig
motvind med regn pressar sig ejderflockarna
för livet genom sundet. Ingen idealisk dag för
fotografering men jag fick ändå bilderna då

ejdern tar höjd för att passera ölandsbron. Nu
borde massor av ejder ha nått roslagskusten.
Så jag tar rygg på den sista flocken.
Vid Rönnskärs udde på Väddö möts jag
av ett ett islandskap där små grupper av
ejder kommer flygande in över isbergen. På
de öppna vattenytorna ligger större grupper med ejder tillsammans med alfågel och
sjunger in våren. Att sitta vid Rönnskärs
udde bland isberg och höra ejderns och
alfågelns lockrop är en av de häftigaste
naturupplevelser man kan vara med om
en tidig vårmorgon. Utanför Simpnäs vid
Gävlehästens fyr vilar tusentals med ejder
innan de beger sig vidare för att para sig och
skaffa barn. Kanske berättar de resminnen
för varandra, vad vet jag.
När jag så en regnig morgon i brytningen
mellan vår och sommar står öga mot öga
med en ruvande åda i Skarvs skärgård går
mina tankar tillbaka till Kåseberga. Kanske
möttes vi redan där i början av april? Jag
kommer med all säkerhet att sitta på första
parkett i vår när ejdern återvänder. Det är ju
helt gratis också. ❧

»Kanske möttes vi redan där i början av april?«
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Värmdö
med alla öar …
samlingsannons för värmdö
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Första Gormanderpriset
För ett år sedan avled journalisten, författaren och krönikören Gunnar
Ohrlander, även känd som Dr Gormander och tidigare medarbetare hos
MagasinSkärgård. Ett pris instiftades i hans minne. I höstas delades det
första Gormanderpriset ut till tecknaren och satirikern Robert Nyberg.
– Vilken ära att få första Gormanderpriset! Jag har läst honom sedan
tonåren. Hans bredd, spets och varma humor kommer att fortsätta
inspirera mig, utropade en glad Robert när han fick beskedet.
I motiveringen står bland annat »har med sina snälla elakheter vunnit
en bred publik – inte minst som en vass kritiker av social nedrustning«.

»Läs om Ejder på sid 48–53«
Fiskebok blir till via Facebook
Skribenten/fiskeguiden Tomas Edenfeldt och fotografen Fredrik Lewander har startat ett bokprojekt
som växer fram via Facebook. De efterlyser tips
om roliga fiskemetoder och intressanta platser
som sedan blir till underlag för boken »Från brax
till blank lax«. Projektet pågår hela året fram till
i december. På bokens facebooksida kan man
följa utvecklingen från »idébryderi till tryckeri«.

Sjöfartsminnen och ångbåtar
Gösta Björe författare till boken
Sjöfartsminnen 1 växte upp
i Nockeby i Bromma. Trots att hemmet låg en kilometer från Mälaren
minns han ännu hur han under
dimmiga höstmorgnar på 1930- och
40-talet kunde höra ljuden från
ångbåtarnas visslor. Han fick ofta
följa sina föräldrar ner till bryggan där han fick se ångbåtarna på
fjärden mellan Mälarhöjden och
Ålsten. Detta intresse har sedan
följt honom genom hela livet. Nu
finns Göstas alla ångbåtsminnen
samlade i boken »Sjöfartsminnen 1
– Minnen av ångbåtar 1937–2008«.
Boken är full av gamla bilder på
ångbåtar, biljetter och pressklipp.
/ roine karlsson
tExt o. Foto: Gösta Björe
Förlag: Trafik-Nostalgiska Förlaget antal Sidor:
CirkaPriS: 165 kr iSBn: 978-91-86275-11-2

boktips!
För oss som
älskar ånga
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Påskens hedniskt
goda drycker
Äggen hör sedan hednatid till påsken. Det beror mest på att hönsen just då
började värpa igen efter vintern och man tackade gudarna med offer och stor
fest vid vårdagjämningen. De gamla vikingarna hade det enkelt! De drack mjöd.
Men vad väljer vi att dricka idag? text: misse ljungström illustration: charlie norrman

→

PåSkEn kommEr med ljuset och

glädjen och bör förstås firas med
fest! Påsken har blivit den gastronomiska
högtiden framför andra och utöver alla äggen
äts primörer, lamm, lax och kyckling. Påsken
är också en helg med ett sammelsurium
av förvirrande seder som uppstått under
olika tider. Både själva namnet och bakgrunden till vår påsk kommer från judisk
påsk, »pasach«. Påsken är den största kristna
högtiden, medan dess seder har sina rötter
i såväl judiska, katolska och protestantiska
kyrkan som i folktro och vidskepelse. Det
är en härlig blandning av påskbrasor, häxor,
björkris, påskalamm, nattvardsvin, målade
ägg och färgglada fjädrar.
Påsken är till skillnad från jul och midsommar en rörlig helg och påskdagen infaller
alltid första söndagen med fullmåne efter
vårdagjämningen. Precis som vid julens midvinterblot, midsommarens firande och höstens skördefester skulle gudarna blidkas och
tackas och våren firades på samma sätt. Fest
blev det alltid och de tidiga katolska apostlarna var kloka nog att lägga in passande
kristna attribut när det gällde att få våra
urgamla hedniska fester att passa ihop med
kristendomen! Men vad drack man?

Festernas drycker
Vinet till Jesus nattvard fanns mest bara i
klostren och kyrkorna, så vin var inte så

aktuellt för det vanliga folket på vikingatiden.
Det var mjöd som var drycken för våra stolta
vikingar! Mjöd är en jäst honungsdryck, som
när den är som bäst kan jämföras med sött,
vitt vin, men som ofta kryddades med allehanda örter, bär, frukt och kryddor, till och
med malt kunde tillsättas och man kom då
lite närmare öl i smaken.
Under medeltiden kom importerat vin,
men svagdricka och framför allt öl tog över
som festdryck. Exotiska drycker som kaffe
och te hittade in i landet och passade förstås som extra exklusiva drycker till fest. Så
småningom började den svenska brännvinstillverkningen komma igång. Med den följde
många regler för att ge skatteklirr i statskassan och det dracks antagligen inte sprit i
större mängder just för att det var påsk.
Det var ölen som var den vanligaste drycken på kalasen
och den gjorde kvinnorna själva hemma på
gården. För ölbryggningen var kvinnogöra ända fram till
industrialismens intåg.
Genom århundradena
dracks gissningsvis mängder av extra gott öl till den
goda påskmaten och nu för
tiden överträffar bryggerierna varandra i att skapa lockande påsköl med roliga
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etiketter. I skrivande stund finns årets öl
ännu inte färdiga att prova, men de brukar
vara säkra satsningar om än inte lika populära som julölen. Påskmust är liksom julmust
en populär dryck och ett bra alkoholfritt
alternativ på bordet.
Att även vin är en etablerad festdryck
nu har som bekant inte så mycket med
nattvarden att göra, men med tanke på att
de ekologiska vinerna på Systembolaget har
ökat lavinartat i popularitet lägger vi antagligen in en liten, nästan religiös tanke i att
dricka vin som är odlat med hänsyn och
kärlek till naturen och vårt klot.
Utbudet av goda viner är stort och det
finns ett vin för varje smak.

Viking Lines eget vin
Vikingarnas seder och medeltidens
traditioner är inte så mycket för oss
i 21:a århundradet.
Ändå kan vi återknyta till
vikingarna genom att ta en
Vikingbåt och kryssa ut på
Östersjön i deras spår. Här
lockar många goda viner
ombord! Vinlistan erbjuder vin från de flesta av världens vinländer. »Ships wines«
är väl utvalda och prisvärda men de
allra mest spännande i år är de viner den
världsberömde australiensiske vinmakaren

Dean Hewitson från egna vingården Hewtison skapat. Hewitson är ett litet vinhus
som har tillgång till några av världens äldsta
vingårdar; druvorna i vinet Old Garden
Mourvedre 2007 kommer exempelvis från
vinstockar som planterades 1853! Hewitson
har också skapat ett speciellt vin för Viking
Line. Det är »Gunnars's Reserve« 2008, en
Shiraz från Barossa Valley, där druvorna
skördats för hand från gamla vinstockar och
skapats till minne av sjöfartsrådet Gunnar
Eklund, som var den som grundade Vikingrederiet. Ett vin med en kvalitet han skulle
uppskattat!
Kontentan av dryckesråden till påsk är att
det är fritt fram att dricka vad man själv föredrar. Det finns inga heliga regler, men något
som jag tycker är väldigt gott och piggar upp
de mest vinterbleka är en gammal hederlig
äggtoddy med pressad apelsin eller en skvätt
punsch. Rör och njut! ❧

Äggtoddy
Rör en äggula med två/tre kaffeskedar
strösocker tills den blir fluffig.
Häll saften från en pressad apelsin i äggfluffet.
(En skvätt punsch istället för apelsin
passar utmärkt som dessert!)

»Det är en härlig blandning av påskbrasor, häxor, björkris,
påskalamm, nattvardsvin, målade ägg och färgglada fjädrar.«
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PowErZonE – en digital
elcentral. All båtel anpassas och styrs via en enda
enhet. Återförsäljare
bland andra Odelco
AB, Saltsjöbaden och
Båtmagneten, Värmdö.
www.seazone.se

Skynda
att fynda
Fiffigt, piffigt och smarrigt

Upptäcksfärd bland öar,
fyrar, väster och djur mm. Pris 160 kr. Tillverkare
Skärgårdskunskap. www.skargardskunskap.se. Säljes
bl.a hos Linneladan i Penningby. www.linneladan.se

SkärgårdSSPElEt

FårSkinnSPlädar Säljes
hos Linneladan i Penningby.
www.linneladan.se

mäSSingSHUttar i trälåda. Pris 530 kr.
Säljes hos Bland Kobbar & Skär
i Vaxholm. www.blandkobbaroskar.se
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med
signalflaggor. Pris 99 kr/170 kr.
Säljes hos Bland Kobbar & Skär
i Vaxholm. www.blandkobbaroskar.ser

koPP mEd matCHandE BriCka

enaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser
myggnät till förpiksluckan. Monteras med
sugpropp. Passar de flesta luckor och fönster.
Pris 175/195 kr. Säljes hos Waterline Design.
www.waterlinedesign.se

och tvätthalsduk av 100 % lin.
Säljes hos Linneladan
i Penningby.
www.linneladan.se

torkmatta

785 kr/st. Stor
segelbåt 1,12 m lång
1 850 kr. Mellanbåt
785 kr. Säljes hos
Sundboden i Öregrund.
www.sundboden.se
Fyrar

kUddFodral Tärna blå.
Pris 90 kr. Säljes hos Stinsen
Café & Galleri i Nynäshamn.
www.stinsenscafe.se

med praliner och
marsipanfigurer finns i storlekar från 2 hekto – 3 kilo.
Säljes hos Marsipangården i
Trosa. www.marsipangarden.se

CHokladägg

alBin HUltBErgS SkärgårdSkartor från 1921
och 1937 i nytryck. Pris 60 kr. Säljes hos TrafikNostalgiska förlaget. www.trafiknostalgiska.se

HandStiCkad mössa i finaste ull med
avtagbar tofs i äkta rävpäls. Pris från
549 kr. www.hemskapat.se
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foto: roine karlsson
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Konstnären Erik »Kulan« Wennberg älskar att måla – och
att berätta om händelserna bakom hans tavlor. Alla bär på
en sann historia. Som när isspjärnan kom till Öregrund.

→

dEt är en första fågeln som
kommer om våren, säger han
om sädesärlan eller isspjärnan som den
också kallas.
– Där på taket har vi kapten Linder
(Lasse Linder red. anm.) som spelar nyckelharpa på Gräsöfärjan, berättar han.
Honom känner Kulan sedan tiden då han
körde Blidöfärjan. Erik bor på Blidö och har
åkt med Lasse Linder många gånger.
– Han jobbade åt tullen först, sedan
körde han läkarbåten och nu håller han på
med får, säger Kulan.
I bakgrunden ser vi tornet som hörde till
fyrskeppet Västra Banken.
– Den är såld nu och ligger i Västindien,
berättar han vidare.
Själv har han suttit i en kopia till Västra
Banken och målat tavlor en gång i tiden.
Sotaren som syns i bilden är Kulans egen
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»vattenstämpel« på att det är han som målat
tavlan. Det var från sin tid som sotare han
fick sitt smeknamn. / josefin ekberg

foto: roine karlsson
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i Öregrund
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Jussi Björling – i Roslagens famn

foto: carl-henrik ankarberg/länsstyrelsen
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I år är det 100 år sedan den kände operasångaren Jussi Björling föddes. Lagom till jubiléet
har Ljusterö Hembygdsförening kommit ut
med en bok om honom. I den finns många
berättelser om Jussis liv under de tjugo
somrar som han och hans familj vistades på
ön Siarö utanför Ljusterö. Här samlade han
kraft och kunde koppla av mellan uppdragen
på världens stora operascener. Vi får också
veta vilket stort engagemang han hade för
bygden på Ljusterö. Det ordnades välgörenhetskonserter där intäkterna gick till angelägna projekt. Som till exempel ombyggnaden
av Ljusterös bygdegård. I boken finns flera
citat ur Jussis egna memoarer och bilder av
bland andra Jacob Forsell som också kommer
ut med en bok om sångaren, »Jussi – sången,
människan, bilderna«.

Franzens sjöbod blir byggnadsminne
En sjöbod i Dalarö fiskarhamn där Anders Franzén, regalskeppet Vasas upptäckare, gjorde
sina marinarkeologiska forskningar blir byggnadsminne. Den lilla boden på blott 19 kvadratmeter ägs idag av Dalarö Hembygdsförening som sedan 1990 driver museum i Franzéns före
detta sommarhus. Endast ett fåtal byggnader blir byggnadsminne för sitt kulturhistoriska
värde såsom att det bott en känd person i huset. Boden byggdes 1865 av mästerlotsen Franz
Ludvig Öhman för att användas som saltbod för sill.

rEdaktör: Rolf Estelle
Förlag: Ljusterö Hembygdsförening
antal Sidor: 97
CirkaPriS: 200 kr
iSBn: 978-91-978601-1-6

boktips!
Sjöng för
sin bygd

»Isaac Grünewald målade sin första tavla
på Husarö, ›Haltande höna‹ hette den«
Båten som smyger fram
Skärgårdsfotografen Sören Colbing har tagit fram en idealisk båt för den miljömedvetne som ändå
vill gå för motor. »Skärgårdsströvaren« går tyst, ger lite svall, drar mindre bränsle än brukligt, tar sig
fram med måttlig motoreffekt, är så gott som underhållsfri och tillverkad av aluminium vilket kan
återvinnas till 100 procent. På plussidan finns också att den är tålig, har litet djupgående, går mjukt
i krabb sjö, har gott om sittplatser och självlänsande durk. Den är gjord för en utombordsmotor på
mellan 30–90 hästkrafter. Farten är max cirka 17 knop och deplacementfart upp till 9 knop. Båten är
designad av Micael Palmgren. För mer fakta eller om vill ni provköra båten kontakta Strövaren AB
på 08–520 201 31 eller via mejl på info@colbing.se eller bengt@nynasbatar.com
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samlingsannons för öregrund

En lugn stund i
Östhammar och Öregrund

Fyrplatsen
som räddar liv
Utö i finska skärgården har varit med om
mycket dramatik. Ryssar, krig, skeppsbrott
och Estoniakatastofen. Utöborna har gått
man ur huse och räddat liv i ur och skur.
Idag tar man hand om turister.
text: josefin ekberg illustration: lasse holm

» Full av entreprenörsanda har man
förvandlat gamla försvarsanläggningar
till modernt hotell med restaurang
och swimmingpool …«
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Finska Utö
Det är Finlands sydligast bebodda
ö. Bebos av cirka 50 personer
året om. Man har lyckats rädda
skolan från nedläggning. 2007
fanns 13 skolbarn här. Utö hamn
kallad »Fladan« har varit en känt
sedan 1600-talet. Det har funnits
mycket tjänstemannafolk – fyrvaktare, tullare, lotsar, sjöräddare och
militärer. Finlands första ljusfyr
byggdes här redan 1753. Den
sprängdes under 1808-09 års krig.
År 1814 byggdes nuvarande fyr.
Landets enda med en kyrka i. Ön
har länge haft elförsörjning med
ett eget kraftverk. 1996 fick man
el från fastlandet. Mer information
finns på http://uto.fi

Fakta
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som bara var sjutton år kom hem med en
medvetslös karl. Halvnaken och smutsig av
olja. Ett högre befäl var det visst. Mormor
gick efter tvättbalja och tvål. De klädde av och
masserade och tvättade honom grundligt.
Men oljan satt i. Mormor förstod inte. Det
var den första neger hon sett. Sedan vaknade
kaptenen och grät. Mannen var lång så det var
svårt att hitta kläder som passade. Han var från
USA och sa att det här var världens bästa plats.
Mormor gav honom sina nya gummigaloscher
– julkappen, berättar Hanna Kovanen.

→

och längst
söderut i Skärgårdshavet. Det
går två passagerarbåtar till ön. M/s Eivor
från Pärnäs och m/s Aspö från Åbo. För att
vara en ö och ligga så långt ut i skärgården
blir man förvånad över det moderna och
välutvecklade samhälle man möts av. Mycket
tack vare att försvarsmakten har huserat här
ända tills för några år sedan. När militären
försvann fällde utöfolket en liten tår. Men
sorgen varade inte länge.
Full av entreprenörsanda har man förvandlat gamla försvarsanläggningar till
modernt hotell med restaurang och swimmingpool – Utö Havshotel. Hanna Kovanen
driver Hannas Horisont B&B med 10–14
bäddar, guidning och catering. Utö Logi har
två stugor att hyra ut. Även i »Gamla posten«
och »Gamla kasernen« finns logi att hyra.
I »Svenskbaracken« kan man få massage av
Kaijasofia. På Utö Handel finns färskt bröd
och förnödenheter. Medicin till och med.
Utö liggEr yttErSt

Utös ungdomar säljer rökt fisk om somrarna.
I den polkagrisfärgade fyren döljer sig en stor
överraskning. I entrén en reception med souvenirshop, en trappa upp en rustik festlokal
och ovanför den en riktig kyrka(!).

Vilken julafton!
Man kan gott säga att Utö är minst lika
välkomnande nu som förr när man räddade
nödställda med värme, mat och husrum. Det
finns många rörande och häpnadsväckande
historier att berätta. Som den från julaftonsnatten 1947 när s/s Park Victory förliste.
– Mormor höll på med julgäddan. Hon
hade köpt nya fina lakan. Och galoscher av
gummi till julklapp. Det var snöstorm ute.
Telefonen ringde. Ett fartyg var i sjönöd. Det
började driva. Inget syntes i snöyran, inte ens
ljuset från fyren. Båten rände rätt på en grynna
och maskinen sprängdes. Med ficklampor gav
alla sig ut för att rädda folk. Mormor skulle
åtminstone bära hem en karl sa hon. Mamma

Brinnande krig
Man lyckades rädda 38 man ur besättningen.
Tio drunknade och frös ihjäl. Till minne fick
Utö en tioarmad ljusstake och ett tackbrev
från USA:s ambassadör. De finns att beskåda
i kapellet Bönehuset. Det här är bara en av
alla dramatiska händelser. Estoniakatastrofen
inträffade 46,5 kilometer sydost om Utö. Som
om det inte vore nog med alla skeppsbrott
har ön också drabbats av krig – flera gånger.
Först kom ryssarna och härjade. De sprängde
den förra fyren, la en kullerstengata, byggde
nya hus och en räls för att transportera
ammunition. Öborna evakuerades och lotsarna drog därifrån i protest mot ryssarnas
framfart. Senare hamnade man mitt i bägge
världskrigen. Både ryssar och tyskar har gjort
anfall mot militärens bas på Utö. Man stod
dock pall och lyckades få fienden att retirera.
Idag råder lugnare förhållanden. Turisterna
kan se ett monument över skeppsbrottet med
barken Draken, besöka ett hembygdsmuseum,
få guidad tur i fyrtornet, köpa souvenirer, titta
på ovanliga fågelarter och njuta av den säregna
naturen mitt ute i ingenstans. Utan att sakna
något. Om man nu mot förmodan skulle få
långtråkigt och längta hem till fastlandet finns
faktiskt en av landets snabbaste bredband med
äkta fiberkabel till ön. ❧

»Turisterna kan se ett monument över skeppsbrottet med barken
Draken, besöka ett hembygdsmuseum, få guidad tur i fyrtornet,
köpa souvenirer, titta på ovanliga fågelarter och njuta av den
säregna naturen mitt ute i ingenstans. Utan att sakna något.«
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Välkommen
till Rådmansö

öster om Norrtälje, väster om Åland,
mitt i Roslagen

www.magasinskargard.se

Hällristningen i Kapellskär är från
1752 då kung Adolf Fredrik och
hans mannar låg och väntade på
väder för att segla till Finland.
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foto: yvonneskanlertwerner

Knupvarvet
I boken får vi läsa om hur Knupvarvet eller
Berghamra Varv som det kallas idag blev
till. Hur bröderna Ernfrid och Elis Andersson
med djärvhet, envishet och ett visst mått
av dumdristighet började röja skog och
bryta sten vid Knupan i Bergshamra söder
om Norrtälje. Historierna om människorna
runt varvet kommer från Elis son »Olle i
varvet« Olle Elisson som gick bort 2009.
Under sitt sista decennium började han
dokumentera allt han visste om Knupvarvet.
Olles bror Gunno har sammanställt boken
som finns till försäljning på varvet samt hos
Roslagsbokhandeln, Norrtälje Bokhandel och
Brovakten i Vettershaga.

Nytt Acke-museum på Ljusterö
I höstas invigdes ett nytt konstmuseum på Ljusterö torg i Österåker – Östrasalt J.A.G. Ackemuseum. I 40 år har Claes Moser känd från tv:s program Antikrundan, samlat på J.A.G.
Ackes konstverk. Nu visar han upp samlingen för allmänheten och guidar runt på Ljusterös
nya museum. Han berättar bland annat hur Acke och hans berömda konstnärsvänner målade
skärgårdsmotiv längst ut på norra udden av Östra Lagnö på Ljusterö. Konstnären fångade
det nordiska ljusets särart och levde efter devisen att njuta av solens, vattnets och vindarnas
kraft. 28 april till 1 maj och 22 till 29 september ordnas broderikurser med inspiration av
Ackes verk. Mer information finns på www.jagackemuseum.se

foto: roine karlsson

»Visste du att … Fler omkommer
i hamn än ute på öppet hav.«

rEdaktion: Gunno Elisson
Förlag: Bergshamra Varv
antal Sidor: 168 CirkaPriS:
iSBn: 978-91-633-6638-3

140 kr + frakt

boktipots!
Varvet m
alla odds

Slipp havstulpaner med duk

Öppen Skärgård för alla

På Flytande båtmässan i höstas visades en produkt upp som
båtägare under många år efterlyst – en metod som på ett
enkelt och miljövänligt sätt skyddar skrovet mot pålagring av
musslor, alger och havstulpaner. »Cleanboatprotector« som
produkten kallas skapar en miljö kring båtskrovet som gör
att vattenlevande växter inte trivs. Duken förtöjs i bryggan
eller i en bom. När båten körs in på sin plats flyter duken
upp mot skrovet. Duken håller på så sätt påväxt borta. Man
slipper bottenmåla på våren och all jobbig rengöring på
hösten. Duken finns i flera storlekar med ett pris från 7 900
till 17 900 kronor. / roine karlsson

Föreningen Öppen Skärgård har startat
projektet »Tillgänglig skärgård« för att
öppna upp Stockholms vackra skärgård för alla oavsett ålder, etnicitet och
funktionshinder. Under tre år ska det
satsas cirka 15 miljoner kronor för att
inspirera och utbilda näringsidkare i
skärgården. Projektet genomförs i samverkan med bland andra Waxholmsbolaget,
Skärgårdsstiftelsen, SL, STF, Länsstyrelsen,
SLL, skärgårdskommunerna och Handisam.

samlingsannons för österåker

Österåker »Roslagens pärla«

foto: roine karlsson

ö-folk Ett uppskattat
skitjobb
Förr fanns det ingen organiserad sopinsamling utan den enskilde
skärgårdsbon löste sopfrågorna på sitt eget sätt. Det brändes,
lades på hög och slängdes i sjön. Ingen kom väl på tanken att
skicka en tung latrintunna över hav och land när innehållet så
väl kunde användas som egen gödsel så småningom. Dåtida
skärgårdshav klarade väl sig undan med blotta förskräckelsen
då skärgårdsborna var ganska få till antalet. text: hans brandt
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Träffar bara sopor
Han jobbar från mycket tidigt, det vill säga
vid fyratiden på morgonen till sena eftermiddagen under säsongerna. Under en dag
hämtar han cirka 200 säckar och ett antal
latrintunnor vilket betyder att han har lyft
åtskilliga ton med sopor och latrin.
Under alla år har Janne inte ställt in en
enda tur. Inte ens när det blåst över 30 meter
per sekund! Dimman är inga problem trots
avsaknad av alla elektroniska moderniteter.
Han har ju kompassen och ett rep som han
slänger akterut.
– Genom att titta akterut på repet kan
man se att man kör rakt till nästa brygga och

foto: hans brandt

→

mängder
av prylar, mat med mera och
tar hem mycket mindre. Hur tas resterna/
mellanskillnaden, det vill säga våra sopor,
grovsopor och ibland vår latrin om hand?
Janne, alias »Hulken« är en av dem som
gör »skitjobbet«. Hulken, vars egentliga namn
är Jan Alexandersson har sysslat med sop/
latrinhämtning i skärgården i 23 år. Han är
egentligen plåtslagare och råkade komma in i
sopbranschen av en tillfällighet. Det är ingen
tvekan om att han gillar sitt jobb. Per »Proppen« Jonsson som har sopentreprenaderna i
Dalarötrakterna är Jannes arbetsgivare.
Soporna hämtar Janne med en öppen
plåtbåt med utombordare. Hans snurror håller normalt sett i tre år, sen har bland annat
alla växlingar fram och back tagit musten ur
motorerna. Han lägger till vid ett stort antal
bryggor och kör de ihopsamlade soporna och
latrintunnorna till en brygga på fastlandet där
sopbilar hämtar. Latrinkärlen transporteras
vidare ända till Södertälje! Noteras bör att
han sällan förtöjer ordentligt vid småbryggorna utan bara kastar upp en tamp. Trots
dessa »chansningar« har båten inte åkt iväg
en enda gång utan Janne. Hans kollegor kör
större båtar som ofta har två mans besättning.
nUmEra SläPar vi Ut

soptunna, säger Janne med ett smil och med
fimpen som så ofta halvglödande i munnen.
Grovsophämtningen som tidigare kom
till den enskilda bryggan är nu omdöpt
av det kommunala renhållningsbolaget till
»mobil återvinning«. Det innebär att en
av Proppens färjor lägger till lördagar och
söndagar vid olika bryggor dit skärgårdsborna får transportera sina grovsopor som
de förhoppningsvis kan ta i sina båtar. Janne
hjälper naturligtvis till här också men då med
att köra sopbilen som är uppställd på färjan.
»Kunderna« sköter sig oftast bra och de
svarta plastsopsäckarna håller ihop om de
inte fylls med för mycket tunga sopor. En
gång har Janne gjort sig ganska ordentligt
illa. Det var när han halkade på en hal
brygga och var tvungen att ta emot sig mot
sopsäcken. Den visade sig vara fylld med

krossade »nakna« glasbitar som skar upp
handen. Naturligtvis fullföljdes sopturen men
efteråt blev det en smärre operation. Dagen
därpå blev en av få vilodagar, men sen var det
full fart igen. Janne tipsar: Vassa saker måste
slås in ordentligt till exempel i tidningspapper eller stoppas i mjölkkartonger innan de
slängs i säcken eller ännu bättre lämnas med
grovsoporna till den »mobila återvinningen«.
Janne tänker jobba minst fem år till, det
vill säga till pensionen men är inte främmande för några övertidsår då han trivs så
bra med det fria ensamma jobbet. Avslutningsvis kan man ju tro att detta jobb är ett
uppskattat »skitjobb« och så bra då man får
träffa så många intressanta skärgårdsbor men
Janne replikerar snabbt:
– Jag träffar inga människor – jag träffar
bara sopsäckar. ❧

»Under alla år har Janne har inte ställt in en enda tur.
Inte ens när det blåst över 30 meter per sekund!«
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Sven Barthel på Sillö

s

Örskärs fyrplats i ny drift
Syskonen Erik Beckman och Katarina Utberg tog vid årsskiftet över driften av Örskärs vandrarhem och servering vid Örskärs fyrplats i norra Roslagen. De arrenderar av Skärgårdsstiftelsen och tar över uppgiften efter Siw Ölund och Per Mattsson som drivit fyrplatsen i många år.
– Vår familj har anknytning till Örskär sedan 1950-talet och vi känner ön utan och innan.
Ön är som ett andra hem för oss, säger Erik.
Under vinterhalvåret arbetar han åt Naturskyddsföreningen. En utmärkt kombination då
ön till mesta delen består av naturreservat. Syskonparet kommer att fortsätta driva servering
i fyrmästarhuset, köra passagerarbåt mellan Gräsö-Örskär och driva vandrarhemmet under
perioden maj till september.

»Läs om finska Utö på sid 64–66«
Körslaget i skärgården

foto: roine karlsson

Körerna Rådmansö skärgårdskör, Kökarröster och
Åbolands skärgårdskör har ett spännande samarbete
på gång. Körerna ska ha gränsöverskridande samarbete där även konstnärsgillena från de tre områdena
kommer att delta. Under temat »En strimma hav«
kommer körer och konstnärer i augusti 2011 att
ha ett gemensamt konst- och körslag i Kasnäs på
Kimito en finsk ö där svenskarna förlorade slaget
om Finland i augusti 1809. / roine karlsson
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Författaren och kåsören Sven Barthel
finns inte med oss längre men många av
hans finstämda skärgårdsbetraktelser kan
vi fortfarande njuta av. Två nya böcker
har kommit ut en om och en av honom.
I den första »Sven Barthel på Sillö –
Greven och Boden« målar författaren
Tom Roeck Hansen upp ett kärleksfullt
porträtt över en populär skärgårds- och
naturskildrare. Ett spiralblock rullar
upp en historia om den bod på Sillö
i Möjaskärgården han sökte sig till för att
finna ro och inspiration i sitt skrivande.
I den andra boken »Från 10 år med
Vindfält« får vi ta del av kåserier han
skrev under signaturen Vindfält med
skärgården som huvudämne. En unik
samling som legat bortglömd i 80 år
och återfunnits tack vare Svens dotter
Vera Barthel.
tExt: Tom Roeck Hansen
Bild: Stig Fyring
Förlag: Hydrographica
antal Sidor: 136
CirkaPriS: 263 kr
iSBn: 978-91-633-6760-1
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Gräsköfotografier 1850 –1950

Hotel J får 113 nya rum
I april förra året togs första spadtaget för en utbyggnad med 113 nya hotellrum åt Hotel J
i Nacka Strand. Hotellet expanderar därmed från dagens 45 rum till hela 158. Det byggs även en
möteslokal för 160 personer. Inredningen för hotellet är inspirerad av ett klassiskt sommarhus
i seglarstaden Newport med tidlös lyx och färgerna rött, vitt och marinblått. Även grannhuset
Tornvillan genomgår en totalrenovering där det blir a la carte-restaurang, festvåning och
mötesrum. Tornvillan öppnar i maj och hotellutbyggnaden beräknas vara klar i sommar.

En bok med bilder hämtade ur åtta familjealbum från Gräskö, ön som ligger mellan
Furusund och Kapellskär söder om Furusundsleden. Här bodde smugglarkungen
Uno Österman med sin fiol. Med öns
spännande historia borde boken tilltala flera
än de som har sina rötter på ön. Claes
Dymling, Kim Sandfeldt och Sven Österman
har sammanställt 150 fotografier från
1850–1950 kompletterade med värdefulla
bildtexter. Här finns unika bilder på smugglande rospiggar med fulla dunkar över hala
klippor. Vi får ta del av livet på på en ö
i Stockholms skärgård för snart hundra år
sedan. Redaktionen har gjort en kulturell
insats genom att sammanställa ett historiskt
bildmaterial. Varje ö eller by borde sammanställa sina bilder innan de bleknar bort. Med
ny teknik har det blivit enklare. Gör som
Kim Sandfeldt på Gräskö – börja med en
utställning i vänthuset på ångbåtsbryggan.
/ roine karlsson
rEdaktion: Claes Dymling,
Kim Sandfeldt, Sven Österman
Förlag: Dymlings
antal Sidor: 119
CirkaPriS: 246 kr
iSBn: 978-9-185173-143

»Läs om Rindö Marine på sid 14–19«
7 500 kr till Östersjöfonden
Tack alla ni som var med och skänkte bidrag till Världsnaturfonden WWF:s projekt Rädda
Östersjön i MagasinSkärgårds vinternummer 2010. Hela 7 500 kronor samlade vi in. 30 företag
skänkte halva kostnaden för att vara med på ett uppslag med hälsningen Gott Nytt År!
Vi tackar Fritidstoa, Trosa Stadshotell & Spa, Elgubben, R Viklunds Måleri, Waxholms Choklad,
Epokgården, Åke Roxell El, Svartsö Lanthandel, Norrtelje Brenneri, Frötuna Taxi & Buss, Bogesunds
Slottsvandrarhem, Vandrarhemmet på Landsort, Spisdoktorn, Marina Läroverket, Forsmarks
Wärdshus, SvischAir, KreaPlan Arkitektkontor, Arholma Nord, Öregrund Bo & Kajak, s/s Norrtelje,
Kajak & Uteliv, Poraths Guld, Hasses Skärgårdstjänst, Roslagslänna Allservice, Furusunds El,
Bogesundsgården, Berghamra Såg, Blidö Bild & Ton, Roslagens Sjötrafik och Marin Flytbryggan.
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Nytta o. nöje
Krogar
Norra skärgården
StrandHotEllEt SEglarBarEn,
örEgrUnd , 0173-316 00

www.strandhotellet.nu
rEStaUrang kvarkEn, SUndSvEdEn,

0173-702 42
www.sundsvedenturist.se
ForSmarkS wärdSHUS, ForSmark

0173-501 00
www.forsmarkswardshus.se

grinda wärdSHUS, grinda

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
waxHolmS golFrEStaUrang,
BogESUnd ,

yaSUragi HaSSElUddEn,
SaltSjö-Boo

08-747 61 00, www.yasuragi.se
nyCkElvikEnS HErrgård, naCka

08-718 00 21
www.nyckelviken.com

rånökällan, rånö

08-501 576 31 tele
08-501 570 26 fax
www.rano.se (sommartid)
nåttarö krog, nåttarö

SjökrogEn, Solna

08-520 400 96 (sommartid)
www.nåttarö.nu

rEStaUrang magaSinEt, vaxHolm

08-587 557 80, www.sjokrogen.se

rEStaUrang krokEn, nynäSHamn

08-541 325 00
www.restaurangmagasinet.se

Sjövillan, StoCkHolm

08-541 351 47
www.waxgk.se

vaxHolmS kaStEll, vaxHolm

08-545 07 750
www.sjovillan.com
SaltiSBadEt, SaltSjöBadEn

08-541 333 61
www.kastellet.com
wikStrömS FiSk, möja

08-717 05 52, 0708-30 51 15
www.saltisbadet.se

08-520 155 20
www.restaurangkroken.se
nynäS HavSBad, nynäSHamn

08-520 604 00
www.nynashavsbad.se
öjaBodEn, landSort

HamnkrogEn, StoCkSUnd

08-520 341 11, www.landsort.nu

08-85 35 00
www.stocksundsgruppen.se

SödErtäljE gäStHamn, SödErtäljE

HotEll HavSBadEn, griSSlEHamn

08-571 641 70
www.wikstromsfisk.se

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se

norra StavSUdda HandEl,
n StavSUdda ,

lyCkHEm SkärgårdSPEnSionat,
Björkö

08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se

08-571 545 00
www.motorverkstan.se

08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net
Utö värdSHUS, 08-504 203 00
www.utovardshus.se

0176-940 27, www.lyckhem.nu

SiggESta gård, värmdö

grinda wärdSHUS, grinda

antonS krog, Fd mamSEll troSa

lidö värdSHUS, lidö

08-574 407 50
www.siggestagard.se

08-542 494 91, www.grinda.se

0156-127 49, www.antonskrog.se

griSSlingE BiStro & Bar, värmdö

troSa StadSHotEll & SPa

0176-404 99
www.lidövärdshus.se

FågElBroHUS, värmdö

0176-191 40, www.ssnorrtelje.se

08-571 419 90
www.fagelbrohus.se

PEnSionat granParkEn, norrtäljE,

SEglarHotEllEt i SandHamn

0176-103 34
www.pensionatgranparken.se

08-574 504 00
www.sandhamn.com

åtEllEt i norrtäljE

SandHamnS värdSHUS, SandHamn

0176-70 04 50, www.atellet.se
kontraSt rEStaUrang, norrtäljE

08-571 530 51
www.sandhamns-vardshus.se

0176-101 29, www.kontrast.cc

djUrönäSEt, djUrö

griSSlEHamn gård, griSSlEHamn

08-571 490 00
www.djuronaset.com

S/S norrtEljE, norrtäljE

0175-302 52, 070-755 73 51
www.grisslehamngard.se

08-601 30 25
www.restaurantj.com

Mellersta skärgården
näSSlingEn, ljUStErö

08-542 472 10,
www.nasslingen.se
FinnHamnS CaFé & krog,
FinnHamn , 08-542 464 04,

www.finnhamn.se

08-570 228 10
www.grisslingebistro.se

0156-170 70
www.trosastadshotell.se

SiggESta gård, värmdö

BomanS HotEll & rEStaUrant

08-562 80 100
www.siggestagard.se

0156-525 00, www.bomans.se
körUnda golF & konFErEnSHotEll,
öSmo, 08-520 390 30

gåSHaga HotEll & rEStaUrang,
lidingö

www.korunda.se

08-601 34 00, www.gashaga.nu

UtSiktEn mEEtingS, nynäSHamn

Södra skärgården
Smådalarö gård, dalarö

rEStaUrant j, naCka Strand

0173-313 70

HamnkrogEn Bryggan, örEgrUnd

rEStaUrang motorvErkStan, djUrö

08-571 419 19
www.smadalarogard.se

08-546 291 00
www.utsiktenmeetings.se
gålö SkärgårdSkrog & StUgBy

0768-987 402, 0707-604 616
www.galokrog.se
maCkor & mat/HUlo, vagnHärad

dalarö krog mySingEn, dalarö

0156-263 25, www.hulo.se

gåSHaga HotEll & rEStaUrang,
lidingö

08-501 515 25
www.mysingen.com

Åland

08-601 34 00, www.gashaga.nu

krogEn På ornö, ornö

SkärgårdSkrogEn SjöBodEn,
djUrö, 08-571 490 00

gålö SkärgårdSkrog, gålö

www.djuronaset.com
SvartSö krog, SvartSö

08-542 472 55
www.svartsokrogen.se

08-501 560 00, www.ornokrog.se
070-760 46 16, 0768-98 74 02
www.galokrog.se (sommartid)
BåtSHakEt, ålö, 08-501 574 63
www.batshaket.se (sommartid)
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BrUdHäll HotEll & rEStaUrant,
kökar , +358 (0)18 559 55

www.brudhall.com
glada laxEn, kUmlingE

+358 (0)400 72 12 21
www.gladalaxen.com

käringSUnd rESort & ConFErEnCE,
ECkErö, +358 (0)18 380 00

Åland

kaFé kvarnUddEn, gräddö

griSSlingE BiStro & Bar, värmdö

0176-400 50 (sommartid)
www.kvarnudden.nu

08-570 228 10
www.grisslingebistro.se
SiggESta gård, värmdö

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

PEnSionat ankargårdEn,
örEgrUnd, 0173-305 12

godBy HotEll, godBy

godBy HotEll, godBy

www.ankargarden.se

08-562 80 100
www.siggestagard.se

+358 18 411 70, www.godbyhotell.ax

örEgrUndS HEmBagEri & CaFé,
örEgrUnd , 0173-300 31
gräSö konStkaFé, gräSö

www.karingsund.ax
UlFSBy gård, jomala

Café

0173-343 66, 070-523 59 14
www.copios.se/mila/_fset.html
kaFé kvarnUddEn, gräddö

Norra skärgården

Södra skärgården

UlFSBy gård, jomala

+358 18 411 70, www.godbyhotell.ax

Hotell/pensionat/B&B

SödErtäljE gäStHamn, SödErtäljE

08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net

Norra skärgården

0176-400 50, 070-677 52 72
www.kvarnudden.nu

SjöBlomS SErviCE, landSort

0705-55 65 85
www.klockargardenoregrund.se

Mellersta skärgården

StinSEnS CaFé & gallEri,
nynäSHamn , 0761-626 170

SUndBodEn, örEgrUnd

domarUddEnS FrilUFtSgård,
åkErSBErga , 08-540 208 25

www.stinsenscafe.se

0173-316 60, www.hotellflora.se

troSa gäStHamn

StrandHotEllEt, örEgrUnd

www.domarudden.se

0156-161 11, 070-227 36 31
www.trosagasthamn.se

0173-316 00, www.strandhotellet.nu

ornö Båtvarv, ornö

www.hotellflora.se

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

08-501 581 00, www.ornobatvarv.se

0173-711 18
www.oregrund.nu/tvarno

ankargårdEn, örEgrUnd

SiggESta gård, värmdö

HäSSElmara gård, ornö

HotEll HavSBadEn, griSSlEHamn

0173-305 12 (sommartid)
www.ankargarden.se

08-574 407 50
www.siggestagard.se

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se

PytHagoraS indUStrimUSEUm,
norrtäljE , 0176-100 50

nyCkElvikEnS HErrgård, naCka

Sörmland

matS PErSgårdEn B&B,
griSSlEHamn , 0175-302

www.pythagorasmuseum.se

08-718 00 21
www.nyckelviken.com

lidö värdSHUS, lidö

grinda wärdSHUS, grinda

CaFé gUla kvarn, nävEkvarn

0176-404 99 (sommartid)
www.lidövärdshus.se

08-542 494 91
www.grinda.se

070-749 50 60
www.cafegulakvarn.se

kloCkargårdEn, örEgrUnd

0173-133 64, 0709-46 84 18
www.sundboden.se
HotEll FloraS trädgård,
örEgrUnd, 0173-316 60

grinda wärdSHUS, grinda

08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
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kloCkargårdEn, örEgrUnd

0705-55 65 85
www.klockargardenoregrund.se
HotEll FloraS trädgård, örEgrUnd

mEllangårdEn tvärnö, tvärnö

25
www.matspersgarden.com

lyCkHEm SkärgårdSPEnSionat,
Björkö

0176-940 27, www.lyckhem.nu

BogESUndSgårdEn, vaxHolm

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se

08-541 322 40, 070-752 73 03
www.bogesundsgarden.se

wik BEd & BrEakFaSt, norrtäljE

vaxHolmS kaStEll, vaxHolm

0176-27 03 22, 070-789 69 98
www.wikbnb.se

08-541 333 61
08-541 330 35 (sommartid)
www.kastellet.com

waxHolmS B&B, vaxHolm

0156-525 00, www.bomans.se

0703-725 333
www.vaxholmsbedandbreakfast.se

körUnda golF & konFErEnSHotEll,
öSmo, 08-520 390 30

villa ParadiS B&B, vaxHolm

grinda wärdSHUS, grinda

www.korunda.se

0768-67 67 20, 08-541 314 35
www.villaparadis.se

08-542 494 91, www.grinda.se

UtSiktEn mEEtingS, nynäSHamn

ljUngBErgSgårdEn, tynningö

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

StjärnvrEtEn B&B, vrEta

0176-146 83, 070-333 93 38
www.stjarnvreten.se
PEnSionat granParkEn, norrtäljE,

0176-103 34
www.pensionatgranparken.se

yaSUragi HaSSElUddEn,
SaltSjö-Boo

troSa StadSHotEll & SPa

lidö värdSHUS, lidö

08-747 61 00,
www.yasuragi.se

möja gäStHEm, möja

åtEllEt i norrtäljE

08-541 390 93
www.ljungbergsgarden.se

0176-70 04 50, www.atellet.se

grinda wärdSHUS, grinda

PEnSionat ankargårdEn, örEgrUnd

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

08-601 34 00, www.gashaga.nu

0173-305 12, www.ankargarden.se
griSSlEHamn gård, griSSlEHamn

djUrönäSEt, djUrö,

0175-302 52, 070-755 73 51
www.grisslehamngard.se

08-571 490 00
www.djuronaset.com

Södra skärgården

kaFé kvarnUddEn, gräddö

FågElBroHUS, värmdö

0176-400 50, 070-677 52 72
www.kvarnudden.nu

08-571 419 19
www.fagelbrohus.se

gåSHaga HotEll & rEStaUrang,
lidingö

Smådalarö gård, dalarö

08-571 419 19
www.smadalarogard.se
lUdvigSBErgS HErrgård, mUSkö

0156-170 70
www.trosastadshotell.se
BomanS HotEll & rEStaUrant

08-546 291 00
www.utsiktenmeetings.se
öjaBodEn, landSort

08-520 341 11,
www.landsort.nu

Åland
BrUdHäll HotEll & rEStaUrant,
kökar , +358 (0)18 559 55

www.brudhall.com
Park alandia HotEl, mariEHamn

+358 (0)18 141 30
www.vikingline.se/parkalandiahotel

Mellersta skärgården

08-574 112 60, www.blablom.se

08-500 454 10
www.ludvigsberg.se

SEglarHotEllEt i SandHamn

SkärgårdSHotEllEt, nynäSHamn

glada laxEn, kUmlingE

näSSlingEn, ljUStErö

08-542 472 10, www.nasslingen.se

08-574 504 00
www.sandhamn.com

08-520 111 20
www.skargardshotellet.com

+358 (0)400 72 12 21
www.gladalaxen.com

väSBy gård & konFErEnS,
ljUStErö , 08-542 410 65

gåSHaga HotEll & rEStaUrang,
lidingö

nynäSgårdEn, nynäSHamn

PEnSionat SolHEm, mariEHamn

www.vasbygard.com

08-601 34 00, www.gashaga.nu

08-520 205 90
www.nynasgarden.se

+358 18 163 22
www.visitaland.com/solhem

vaxHolmS B&B, vaxHolm

SandHamnS värdSHUS, SandHamn

Utö värdSHUS, Utö

godBy HotEll, godBy

0703-725 333
www.vaxholmsbedandbreakfast.se

08-571 530 51
www.sandhamns-vardshus.se

08-504 203 00
www.utovardshus.se

+358 18 411 70
www.godbyhotell.ax

HotEll Blå Blom, gUStavSBErg
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Vandrarhem

Rum

Norra skärgården

Norra skärgården

StF örSkärS vandrarHEm,

Bo & kajak, örEgrUnd

0173-340 21, www.orskars-fyr.se

070-280 54 42, www.bokajak.se

EPokgårdEn, örEgrUnd

ånnExEt/åtEllEt i norrtäljE

0173-302 00,
www.epokgarden.se

0176-70 04 50, www.atellet.se

arHolma nord – arCHiPElago
lodgE, arHolma ,

Mellersta skärgården

0176-560 40,
www.arholmanord.se

StrömSka HUSEt, möja

StF lyCkHEm SkärgårdSPEnSionat,
Björkö

0176-940 27, www.lyckhem.nu
StF FritidSByn kaPEllSkärEt,
rådmanSö

0176-441 69, 070-880 08 38
StF lidö värdSHUS, lidö

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se

0709-34 96 56, 0709-86 12 51
www.strom.loka.moja.dinstudio.se
BjUrmanS, möja

08-571 648 74, 070-667 03 90
www.bjurmans.se

Stugor

StF vandrarHEmmEt Hvilan,
norrtäljE, 0176-133 16,

Norra skärgården

070-792 81 82,
www.bopahvilan.se

rävStEn StUgBy & FritidSområdE,
gräSö , 0173-360 18

Mellersta skärgården

SUndSvEdEnS tUriStanläggning,
SUndvEdEn , 0173-702 42

StF FinnHamnS vandrarHEm,
FinnHamn , 08-542 462 12

www.sundsvedenturist.se

www.finnhamn.se

018-10 15 05
www.licoguideservice.se

www.ravsten.se

BogESUndSgårdEn, vaxHolm

08-541 322 40, 070-752 73 03
www.bogesundsgarden.se

liCo gUidESErviCE, örEgrUnd

griSSlEHamnS marina & CamPing

StF BogESUndS SlottS vandrar HEm
& konFErEnS, vaxHolm

0175-330 30 (camping)
0175-306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se

08-541 750 60, www.bogesundsslottsvandrarhem.se

lyCkHEm SkärgårdSPEnSionat,
Björkö , 0176-940 27

StF grinda vandrarHEm, grinda

www.lyckhemhb.se

08-542 494 91
www.svenskaturistforeningen.se

lidö värdSHUS, lidö

grinda wärdSHUS, grinda

08-542 494 91, www.grinda.se
möja gäStHEm, möja

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se
StF FritidSByn kaPEllSkärEt,
rådmanSö , 0176-441 69,

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

070-880 08 38

Södra skärgården

08-508 439 00, www.stbd.se

StiFtElSEn BarnEnS dag,
BarnEnS ö

grUndEtS vandrarHEm, rögrUnd

rävStEnS StUgBy & FritidSområdE, gräSö

08-571 561 10, www.grundet.se

0173-360 18, www.ravsten.se

StF Utö värdSHUS, Utö

Singö CamPing, Singö

08-504 203 15
www.svenskaturistforeningen.se
StF nåttarö, 08-520 400 13
www.dinskargard.se

0175-100 25
www.singocamping.se

niCkSta CamPing, nynäSHamn

08-520 127 80
www.nickstabadet.se

Mellersta skärgården
StF FinnHamn, FinnHamn

öjaBodEn, landSort

08-542 462 12
www.finnhamn.se

08-520 341 11, www.landsort.nu

näSSlingEn, ljUStErö

landSortS vandrarHEm, landSort ,

08-542 472 10
www.nasslingen.se

08-520 341 05,
www.landsort.com
StF StUdio lagnö, lagnövikEn

0156-224 70, www.studiolagno.se

grinda StUgBy, grinda

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
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domarUddEnS FrilUFtSgård,
åkErSBErga , 08-540 208 25

rESEStUgan gotSka Sandön

0498-240 450, www.resestugan.se

SandvikEn CamPing & HavSBad,
väddö , 0176-503 15

www.domarudden.se

troSa HavSBad & CamPing

www.sandvikencamping.se

waxHolm Strand & CamPing

0156-124 94, www.trosahavsbad.se

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

ornö Båtvarv, ornö

FritidSByn kaPEllSkärEt,
rådmanSö

StoCkHolmS SkärgårdSStUgor,
värmdö , 08-570 231 31

www.skargardsstugor.se

08-551 550 66
www.skansholmen.com

Björkö örnS CamPing, gräddö

niCkSta CamPing, nynäSHamn

gålö SkärgårdSkrog & StUgBy

0176-405 90
www.bjorkoornscamping.se

08-520 127 80
www.nickstabadet.se

rävStEnS StUgBy & FritidSområdE,
gräSö

troSa HavSBad & CamPing

0768-67 67 20, 08-541 314 35
www.villaparadis.se

nåttarö StUgBy & CamPing,
nåtarö

grinda wärdSHUS, grinda

0173-360 18, www.ravsten.se

0156-124 94,
www.trosahavsbad.se

08-520 400 30 (sommartid)
www.nåttarö.nu

Singö CamPing, Singö

ornö Båtvarv, ornö

0175-100 25, www.singocamping.se

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

Sörmland

Mellersta skärgården

gålö SkärgårdSkrog & StUgBy

FEmörEFortEt, oxElöSUnd

grinda CamPing, grinda

0768-987 402, 0707-604 616
www.galokrog.se

information och bokning
0155-383 50 (turistbyrån)
www.femorefortet.se

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

nåttarö StUgBy & CamPing,
nåtarö

waxHolm Strand & CamPing

08-520 400 30 (sommartid)
www.nåttarö.nu

möja gäStHEm, möja

Södra skärgården
SkanSHolmEnS Sjökrog, mörkö

08-551 550 66
www.skansholmen.com

Camping/tältplats

SjöBlomS SErviCE, landSort

08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
Utö värdSHUS, Utö, 08-504 203 00
www.utovardshus.se
niCkSta CamPing, nynäSHamn

08-520 127 80
www.nickstabadet.se

SkanSHolmEnS Sjökrog, mörkö

0176-441 69, 070-880 08 38

villa ParadiS B&B, vaxHolm

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se
FjärdEn, www.fjarden.se

08-500 400 16
www.ostnoracamping.se

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
0768-987 402, 0707-604 616
www.galokrog.se

08-542 494 91, www.grinda.se

öStnora CamPing, v HaningE

Norra skärgården
griSSlEHamnS marina & CamPing,

0175-330 30(camping)
0175-306 49(marina)
www.grisslehamnsmarina.se

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com
möja gäStHEm, möja

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

Södra skärgården
din Skärgård, nåttarö

08-744 50 01, 08-520 400 30
www.dinskargard.se
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Åland
käringSUnd rESort &
ConFErEnCE, ECkErö,

+358 (0)18 380 00
www.karingsund.ax

Utö rEdEri aB

Sjötaxi/båtturer
Norra skärgården
SUndSvEdEnS tUriStanläggning,
SUndSvEdEn, 0173-702 42

www.sundsvedenturist.se
mEllangårdEn tvärnö, tvärnö

0173-711 18
www.oregrund.nu/tvarno
liCo gUidESErviCE, örEgrUnd

08-679 58 30 (turupplysning)
08-571 546 10 (godsbokning)
08-501 570 25 (kontoret)
www.utorederi.se
SynaPSEn, nynäSHamn

070-572 19 17, www.skargard.eu

Sörmland
troSa rEdEri, 073-655 18 21
www.trosarederi.se

018-10 15 05
www.licoguideservice.se

Hela skärgården

EnSkärS SjötranSPort, rådmanSö,

waxHolmSBolagEt

070-692 83 83
www.enskarssjotransport.se

08-679 58 30 (turupplysning)
www.waxholmsbolaget.se

HaSSES SkärgårdStjänSt, yxlan

Strömma tUriSm oCH SjöFart aB

070-537 90 19, www.taxibat.nu
gräSkö arkiPElagSErviCE, gräSkö,

070-845 58 63
roSlagEnS SjötraFik, SödEröra

08-12 00 40 00, www.stromma.se
BlidöSUndSBolagEt, 08-34 30 90
www.blidosundsbolaget.se

070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se

Åland

allt i SjötjänSt, SödEröra

BrUdHäll HotEll, kökar

0176-850 15, 070-625 44 01
www.alltisjotjanst.se

+358 (0)18 559 55
www.brudhall.com

Svartlöga taxi

070-926 00 52, 070-672 61 11
www.svartlogataxi.se

Svävare

PEr EliaSSon SjötjänSt, roSlagEn

070-660 03 62
www.per-eliasson.se

Mellersta skärgården

SviSCHair, SvartSö

070-211 13 81, www.svischair.se
EnSkärS SjötranSPort, rådmanSö

rindö Sjötaxi, vaxHolm

070-692 83 83
www.enskarssjotransport.se

070-757 99 99, www.sjotaxi.se

n StavSUdda HandEl, StavSUdda

StavSnäS Båttaxi, StavSnäS

08-571 501 00, www.battaxi.se

070-595 63 98
www.stavsudda-handel.se

roSlagEnS SjötraFik, StavSnäS

070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se

Fiske

SolBErga gård, rUnmarö

08-571 520 61
www.solbergagard.nu

liCo gUidESErviCE, örEgrUnd

gUStaFS taxiBåt & CHartEr,
StoCkHolm, vaxHolm, lidingö

018-10 15 05
www.licoguideservice.se

070-142 21 75
www.gustafstaxibat.se

mEllangårdEn tvärnö, tvärnö

BjUrmanS, möja

0173-711 18
www.oregrund.nu/tvarno

08-571 648 74, 070-667 03 90
www.bjurmans.se

rävStEn StUgBy & FritidSområdE,
gräSö , 0173-360 18

SandHamnSgUidErna, SandHamn,
grönSkär

www.ravsten.se
SUndSvEdEnS tUriStanläggning,
SUndSvEdEn , 0173-702 42

08-640 80 40, 070-347 43 09
www.sandhamnsguiderna.se

www.sundsvedenturist.se

nyBrovikEn Sjötaxi, Solna

Blidö FiSkE & SkärgårdSgUidE,

08-655 00 85
www.nybrovikensjotaxi.com

070-239 33 59, 070-593 29 31
www.blidofiske.se

a Båttaxi Für allE, SaltSjöBadEn

CatCH & rElax, vaxHolm

070-634 04 34

08-544 913 20, 070-509 61 11
www.catchrelax.se

Södra skärgården

troSa HavSBad & CamPing

rESEStUgan gotSka Sandön

rävStEnS StUgBy & FritidSområdE, gräSö , 0173-360 18

0498-240 450
www.resestugan.se

0156-124 94, www.trosahavsbad.se
www.ravsten.se
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SandHamnSgUidErna, SandHamn,
grönSkär

aqUa CHartEr, FörEtagSEvEnt
i StoCkHolmS Skärgård

PEnSionat ankargårdEn,
örEgrUnd, 0173-305 12

grinda wärdSHUS, grinda

08-640 80 40, 070-347 43 09
www.sandhamnsguiderna.se

08-650 38 15, www.aquacharter.se

www.ankargarden.se

griSSlingE BiStro & Bar, värmdö

waxHolm Strand & CamPing

rävStEnS StUgBy & FritidSområdE, gräSö

08-570 228 10
www.grisslingebistro.se
möja gäStHEm, 0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

Båtuthyrning

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

0173-360 18, www.ravsten.se

gaStrorally SwEdEn, StoCkHolm

070-761 99 00
www.gastrorally.se

Mellersta skärgården

Norra skärgården

gUStaFS taxiBåt & CHartEr,
StoCkHolm, vaxHolm, lidingö

väSBy gård, ljUStErö

Singö CamPing, Singö

070-142 21 75
www.gustafstaxibat.se

näSSlingEn, ljUStErö

0175-100 25
www.singocamping.se

Mellersta skärgården
waxHolm Strand & CamPing

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com
FjärdEn, www.fjarden.se

Södra skärgården

08-85 35 00
www.stocksundsgruppen.se

domarUddEnS FrilUFtSgård,
åkErSBErga, 08-540 208 25

08-618 00 80, www.out.se

EvEntSEgling.SE, lidingö

www.domarudden.se

08-5511 65 50
www.eventsegling.se

SkåvSjöHolm, åkErSBErga

Södra skärgården
grUndEtS vandrarHEm, rögrUnd

BogESUndSgårdEn, vaxHolm

nynäS HavSBad, nynäSHamn

08-640 80 40, 070-347 43 09
www.sandhamnsguiderna.se

08-541 322 40, 070-752 73 03
www.bogesundsgarden.se

08-520 604 00
www.nynashavsbad.se

nyBrovikEn Sjötaxi, Solna

BogESUndS SlottSvandrarHEm
& konFErEnS, vaxHolm

nynäSgårdEn, nynäSHamn

a Båttaxi Für allE, SaltSjöBadEn

070-634 04 34

www.sundsvedenturist.se
www.ravsten.se

08-541 750 60, www.bogesundsslottsvandrarhem.se

08-571 561 10, www.grundet.se

08-520 205 90
www.nynasgarden.se
öjaBodEn. landSort

oUt SEglingSEvEnEmang, rindö

waxHolmS golFrEStaUrang,
BogESUnd

08-520 341 11, 070-531 90 80
www.landsort.nu

08-618 00 80, www.out.se

08-541 351 47, www.waxgk.se
vaxHolmS kaStEll, vaxHolm

landSortS vandrarHEm,
landSort, 08-520 341 05,

Södra skärgården

08-541 333 61
www.kastellet.com

Utö värdSHUS, Utö

SkärgårdSkonSUltEn

ljUngBErgSgårdEn, tynningö

0709-58 66 98
www.skargardskonsulten.se

08-541 390 93
www.ljungbergsgarden.se

Konferens/kick off

rävStEn StUgBy & FritidSområdE,
gräSö , 0173-360 18
linjEttCHartEr, norrtäljE

oUt SEglingSEvEnEmang, rindö

08-540 267 00
www.skavsjoholm.se

SandHamnSgUidErna, SandHamn,
grönSkär

0768-987 402, 0707-604 616
www.galokrog.se

SUndSvEdEnS tUriStanläggning,
SUndSvEdEn , 0173-702 42

gåSHaga HotEll & rEStaUrang,
lidingö

08-601 34 00, www.gashaga.nu

gålö SkärgårdSkrog & StUgBy

Norra skärgården

08-562 80 100
www.siggestagard.se

08-542 472 10,
www.nasslingen.se

0156-124 94, www.trosahavsbad.se

Charter/event

SiggESta gård, värmdö

klart SkEPP, StoCkSUnd

08-655 00 85
www.nybrovikensjotaxi.com

troSa HavSBad & CamPing

08-542 410 65, www.vasbygard.se

08-542 494 91, www.grinda.se

Norra skärgården

www.landsort.com
08-504 203 00
www.utovardshus.se

grinda wärdSHUS, grinda

SorUnda wandrarHEm,
SorUnda-nynäSHamn

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

08-530 410 50, 070-547 07 59
www.sorunda-wandrarhem.se

Sailing EvEntS, värmdö

körUnda golF & konFErEnSHotEll,
öSmo, 08-520 390 30

08-571 471 00
www.sailingevents.se

www.korunda.se

HotEll Blå Blom, gUStavSBErg

UtSiktEn mEEtingS, nynäSHamn

08-546 291 00
www.utsiktenmeetings.se

0176-23 05 15, 070-571 85 50
www.linjettcharter.se

HotEll FloraS trädgård,
örEgrUnd

08-574 112 60, www.blablom.se

nordiSkt FrilUFtSliv & ävEntyr,
rådmanSö , 073-374 39 38

0173-316 60, www.hotellflora.se

08-571 490 00
www.djuronaset.com

www.arkipelagevent.se
HavSEvEnt, BErgSHamra

0173-316 00
www.strandhotellet.nu

0176-26 15 70, 070-594 45
www.havsevent.se

SUndSvEdEnS tUriStanläggning,
SUndvEdEn , 0173-702 42

Blidö FiSkE & SkärgårdSgUidE,

www.sundsvedenturist.se

gåSHaga HotEll & rEStaUrang,
lidingö , 08-601 34 00

070-239 33 59, 070-593 29 31
www.blidofiske.se

mEllangårdEn tvärnö, tvärnö

www.gashaga.nu

0173-711 18
www.oregrund.nu/tvarno

waxHolm Strand & CamPing

FEmörEFortEt, oxElöSUnd

SödErarm – FyrEn i ålandS Hav

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

08-508 439 00, www.stbd.se

0176-432 12, www.soderarm.
com

yaSUragi HaSSElUddEn,
SaltSjö-Boo

information och gruppbokning
0155-383 50 (turistbyrån)
www.femorefortet.se

Mellersta skärgården

lidö värdSHUS, lidö

08-747 61 00, www.yasuragi.se

0176-404 99
www.lidövärdshus.se

nyCkElvikEnS HErrgård, naCka

StiFtElSEn BarnEnS dag,
BarnEnS ö

StrandHotEllEt, örEgrUnd

djUrönäSEt, djUrö

SEglarHotEllEt i SandHamn

08-574 504 00
www.sandhamn.com

gålö SkärgårdSkrog & StUgBy

0768-987 402, 0707-604 616
www.galokrog.se
lagnö StUdio, troSa

0156-224 70, www.studiolagno.se

Sörmland

Åland

08-571 471 00
www.sailingevents.se

åtEllEt i norrtäljE

08-718 00 21
www.nyckelviken.com

BrUdHäll HotEll & rEStaUrant,
kökar , +358 (0)18 559 55

0176-70 04 50, www.atellet.se

SaltiSBadEt, SaltSjöBadEn

www.brudhall.com

CatCH & rElax, vaxHolm

nordiSkt FrilUtSliv & ävEntyr,
kaPEllSkär , 073-374 39 38

08-717 05 52, 0708-30 51 15
www.saltisbadet.se

glada laxEn, kUmlingE

www.arkipelagevent.se

SandHamnSgUidErna, SandHamn,
grönSkär

Sailing EvEntS, värmdö

08-544 913 20, 070-509 61 11
www.catchrelax.se
SandHamnSgUidErna, SandHamn/
grönSkär , 08-640 80 40

StiFtElSEn BarnEnS dag,
BarnEnS ö

www.sandhamnsguiderna.com

08-508 439 00, www.stbd.se

08-640 80 40, 070-347 43 09
www.sandhamnsguiderna.se
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+358 (0)400 72 12 21
www.gladalaxen.com
käringSUnd rESort & ConFErEnCE,
ECkErö, +358 (0)18 380 00

www.karingsund.ax

UlFSBy gård, jomala

griSSlingE BiStro & Bar, värmdö

väSSarölägrEt, öStHammar

Blidö kajakUtHyrning

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

08-570 228 10
www.grisslingebistro.se

08-652 05 10 (endast grupper)
www.vassaro.nu

0736-00 15 14,
www.blidokajak.se

möja gäStHEm, möja

StiFtElSEn BarnEnS dag, BarnEnS ö

kajak & UtEliv, rådmanSö

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

08-508 439 00, www.stbd.se

0176-403 15
www.kajak-uteliv.com

SiggESta gård, värmdö

Mellersta skärgården

lidö värdSHUS, lidö,

godBy HotEll, godBy

+358 18 411 70
www.godbyhotell.ax

Festvåning

08-562 80 100
www.siggestagard.se

möja gäStHEm, möja

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

Mellersta skärgården

Norra skärgården

Södra skärgården

rådmanSö BygdEgård, gräddö

gålö SkärgårdSkrog & StUgBy

0176-406 09
www.radmanso-bygdegard.se

0768-987 402, 0707-604 616
www.galokrog.se

Kollo

norra StavSUdda HandEl, n
StavSUdda ,

Mellersta skärgården

Åland

Norra skärgården

grinda gäStHamn, grinda

waxHolmS golFrEStaUrang,
BogESUnd

UlFSBy gård, jomala

StiFtElSEn BarnEnS dag, BarnEnS ö

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

08-508 439 00, www.stbd.se

HEmvikEn kajak, ljUStErö

08-541 351 47, www.waxgk.se
gåSHaga HotEll & rEStaUrang,
lidingö

08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se

0767-11 90 44
www.hemvikenkajak.se

Lägerverksamhet

Kajak/kanot

08-717 05 52, 0708-30 51 15
www.saltisbadet.se

Norra skärgården

Norra skärgården

ingmarSö kajakUtHyrning,
ingmarSö

HamnkrogEn, StoCkSUnd

rävStEn StUgBy & FritidSområdE,
gräSö

Bo & kajak, örEgrUnd

08-542 463 63,
0735-52 35 08
www.ingmarsokajak.se

08-601 34 00, www.gashaga.nu
SaltiSBadEt, SaltSjöBadEn

08-85 35 00
www.stocksundsgruppen.se

0173-360 18, www.ravsten.se

070-280 54 42,
www.bokajak.se
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SolBErga gård, rUnmarö

08-571 520 61
www.solbergagard.nu

Södra skärgården

Badtunna/bastu

troSa HavSBad & CamPing

Åland

Livsmedel

BrUdHäll HotEll & rEStaUrant,
kökar , +358 (0)18 559 55

0156-124 94,
www.trosahavsbad.se

Norra skärgården

www.brudhall.com

Kajakturer

rävStEnS StUgBy & FritidSområdE, gräSö

Cykel

0173-360 18, www.ravsten.se

Norra skärgården
arHolma HandEl

0176-560 12,
www.arholma.nu
iCa BaromEtErn, Björkö

Mellersta skärgården

Mellersta skärgården

Norra skärgården

0176-930 04
www.ica.se/barometern

ingmarSö kajakUtHyrning,
ingmarSö

SaltiSBadEt, SaltSjöBadEn

ForSmarkS wärdSHUS, ForSmark

iCa väddö kaSSEn, älmSta

08-717 05 52, 0708-30 51 15
www.saltisbadet.se

0173-501 00
www.forsmarkswardshus.se

0176-778 80

Södra skärgården

vandrarHEmmEt Hvilan,
norrtäljE, 0176-133 16,

08-542 463 63,
0735-52 35 08
www.ingmarsokajak.se
SandHamnSgUidErna, SandHamn,
grönSkär

08-640 80 40, 070-347 43 09
www.sandhamnsguiderna.se

Södra skärgården

070-792 81 82, www.bopahvilan.se

0176-825 99
www.blidowardshus.se

Mellersta Skärgården

rödlögaBodEn, rödlöga

SjöBlomS SErviCE, landSort

08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se

iCa gräddö SkärgårdSHandEl,
rådmanSö , 0176-400 12
Blidö wärdSHUS, Blidö

SvartSö lantHandEl, SvartSö

0176-870 60 (sommartid)
www.rodlogaboden.se

Åland

08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se

iCa FlygFyrEn, norrtäljE

08-642 24 91
www.stockholmadventures.se

UlFSBy gård, jomala

waxHolm Strand & CamPing

öBUtikEn, tjoCkö

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

0176-431 80

Ridning

Friluftsbad

BjUrmanS, möja

Mellersta skärgården

StoCkHolm advEntUrES

Mellersta skärgården
SiggESta gård, värmdö

08-574 407 50
www.siggestagard.se

08-571 648 74, 070-667 03 90
www.bjurmans.se

Mellersta skärgården
SaltiSBadEt, SaltSjöBadEn

08-717 05 52,
0708-30 51 15
www.saltisbadet.se

Södra Skärgården
SödErtäljE gäStHamn, SödErtäljE

08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net

0176-757 00

ingmarSö livS, ingmarSö

08-542 460 20
ingmarso.livs@telia.com
SvartSö lantHandEl, SvartSö

08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se
gällnö HandElSBod, gällnö

Stall SiggESta, värmdö

SjöBlomS SErviCE, landSort

08-571 663 10

08-570 243 50
www.siggestagard.se

08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se

norra StavSUdda HandEl,
n StavSUdda ,

troSa HavSBad & CamPing

08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se

Spa
Norra skärgården
HotEll HavSBadEn, griSSlEHamn

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se

Mellersta skärgården
näSSlingEn ,

08-542 472 10
www.nasslingen.se

Minigolf/golf
Norra skärgården

0156-124 94,
www.trosahavsbad.se

griSSlEHamnS marina & CamPing

08-501 581 00, www.ornobatvarv.se

0175-330 30 (camping)
0175-306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se

Åland

08-544 414 30

BrUdHäll HotEll & rEStaUrant,
kökar , +358 (0)18 559 55

08-542 450 90

Björkö örnS CamPing, gräddö

0176-405 90
www.bjorkoornscamping.se

ornö Båtvarv, ornö

grinda lantHandEl. grinda

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
CooP konSUm, vaxHolm

www.brudhall.com

HUSarö HandEl, HUSarö
FinnHamnS SommarBUtik,
FinnHamn

08-542 462 07

Mellersta skärgården

Gårdsbutik

njUta SPa, naCka Strand

08-21 21 68, www.njutaspa.se

waxHolm Strand & CamPing

yaSUragi HaSSElUddEn,
SaltSjö-Boo

08-571 612 00
CooP BErg möja

SiggESta gård, värmdö

08-562 80 100
www.siggestagard.se

CooP långvik möja

08-571 612 00

Mellersta skärgården

lådnamaCkEn livS, lådna

08-541 300 20
www.waxholmstrand.com

SolBErga gård, rUnmarö

grinda wärdSHUS, grinda

08-571 520 61
www.solbergagard.nu

08-542 494 91
www.grinda.se

Södra skärgården

BondEnS matBod, SiggESta gård,
värmdö , 08-570 245 30

tynningö krog & HandElSBod,
vaxHolm

körUnda golF & konFErEnSHotEll,
öSmo

www.bondensmatbod.se

08-541 939 61

nynäS HavSBad, nynäSHamn

08-520 604 00
www.nynashavsbad.se

08-520 390 30,
www.korunda.se

Södra skärgården

08-571 571 91

troSa StadSHotEll & SPa

dalarö BangolF, dalarö

HäSSElmara gård, ornö

08-571 530 19

0156-170 70
www.trosastadshotell.se

0708-19 35 00
www.dalarobangolf.se

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com

rUnmarö lantHandEl, rUnmarö

08-747 61 00, www.yasuragi.se

Södra skärgården

08-542 473 21

Harö livS, Harö
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wEStErBErgS livS, SandHamn

08-571 527 00

Södra skärgården

FUrUSUndS kEramik, FUrUSUnd

nämdö kök & Bar/gUnS livS,
nämdö, 08-571 563 79 (krog)

kUlanS Bod & gallEri, Blidö

0176-800 70
www.furusundskeramik.se

08-571 560 17 (affär)
www.gunslivs.se

070-517 12 53, www.kulan.org

SödErtäljE gäStHamn,
SödErtäljE, 08-550 647

0173-343 66, 070-523 59 14
www.copios.se/mila/_fset.html

SjöBlomS SErviCE, landSort

Mellersta skärgården

12,
070-310 64 49, www.sghc.net

08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
kymEndö SErviCE, kymEndö

08-501 542 65

gräSö konStkaFé, gräSö

Bland koBBar oCH Skär, vaxHolm

08-541 314 00
www.blandkobbaroskar.se

o. SjöBErgS SkärgårdSHandEl,
ornö, 08-501 570 05
rånö BUtikEn, rånö

gallEri lEna lindErHolm,
vaxHolm, 08-541 321 73

08-501 571 22

nEdErgårdEn, S:a StavSUdda

nåttarö HandElSBod, nåtarö

070-516 54 04
www.nedergarden.com

08-520 400 15
SaltBodEn kök & Proviant,
landSort , 08-520 340 14

Åland
UlFSBy gård, jomala

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

Bageri

www.linderholm.se

SolBErga gård, rUnmarö

08-571 520 61
www.solbergagard.nu

Södra skärgården
SjöPriCkEn kEramikvErkStad,
landSort

08-520 341 05, 073-231 90 01
www.landsort.com
lärkträdBodEn, ornö

070-678 12 31

Norra skärgården
lidö värdSHUS, lidö

0176-404 99 (sommartid)
www.lidövärdshus.se
örEgrUndS HEmBagEri & CaFé,
örEgrUnd , 0173-300 31

Hantverk
Norra skärgården

HäSSElmara gård, ornö

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com
lärkträdBodEn, ornö

076-851 58 25

Sörmland
CaFé gUla kvarn, nävEkvarn

070-749 50 60
www.cafegulakvarn.se

Åland
Salt, mariEHamn

kloCkargårdEn, örEgrUnd

0705-55 65 85
www.klockargardenoregrund.se
SUndBodEn i SUnd, örEgrUnd

0173-133 64, 0709-46 84 18
www.green-house.com/
sundboden
EdBlad & Co, örEgrUnd

0173-303 38, www.edbladco.com
EdBlad & Co, griSSlEHamn

0175-77 21 27, www.edbladco.com
m-intEriör/ljUSExPErtEn, vrEta

0176-22 02 40
www.m-agenturer.com
BrEvikSlogEn, rådmanSö

0176-428 06

+358 18 215 05
www.salt.ax
g&d SolBaCka SmyCkEn, ECkErö

+358 18 380 21
www.aland.net/solbacka
UlFSBy gård, jomala

+358 18 310 40
www.ulfsby.ax
Svalan HantvErk & klädEr,
mariEHamn

+358 18 134 70
www.svalan.ax

Loppis/antikt

maUdS HEmSlöjd, räFSnäS

0176-403 92
EdBlad & Co, norrtäljE

Mellersta skärgården

0175-77 21 28, www.edbladco.com

SiggESta gård, värmdö

linnEladan, PEnningBy

08-562 80 100
www.siggestagard.se

0176-26 60 37, www.linneladan.se
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Södra skärgården

Åland

HäSSElmara gård, ornö

ålandS jakt & FiSkEmUSEUm,
ECkErö , +358 (0)40 588 67 16

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com

Galleri
Norra skärgården

www.visitaland.com/jaktfiskemuseum
SjökvartErEt, mariEHamn

+358 (0)18 160 33
www.sjokvarteret.com

Barnens verkstad

SUndBodEn, örEgrUnd

0173-133 64, 0709-46 84 18
www.sundboden.se
järnBodEn i Harg, HargSHamn

0173-200 63, 070-290 99 35
www.distingo.se
FUrUSUndS kEramik, FUrUSUnd

0176-800 70 (ring om öppettider)
www.furusundskeramik.se

PytHagoraS indUStrimUSEUm,
norrtäljE , 0176-100 50

www.pythagorasmuseum.se

Gästhamn

kUlanS Bod & gallEri, Blidö

070-517 12 53, www.kulan.org
wHågHalS HEm & konSt,
örEgrUnd

0173-308 50, 070-723 05 48

Norra skärgården
griSSlEHamnS marina & CamPing

Mellersta skärgården

0175-330 30(camping)
0175-306 49(marina)
www.grisslehamnsmarina.se

Bland koBBar oCH Skär,
vaxHolm, 08-541 314 00

0176-404 99 (konferens)
404 98 (krog), www.lidokrog.nu

www.blandkobbaroskar.se

FritidSByn kaPEllSkärEt,
rådmanSö , 070-880 08 38

gallEri lEna lindErHolm,
vaxHolm, 08-541 321 73

lidö värdSHUS, lidö

www.linderholm.se

Mellersta skärgården

Södra skärgården

ingmarSö kajakUtHyrning,
ingmarSö

StinSEnS CaFé & gallEri,
nynäSHamn, 0761-626 170

08-542 463 63, 0735-52 35 08
www.ingmarsokajak.se

www.stinsenscafe.se

grinda wärdSHUS, grinda

08-542 494 91, www.grinda.se

Museum

Södra skärgården

Norra skärgården

nynäSHamnS gäStHamn,
nynäSHamn , 08-520 116

35
www.nynashamn.se/gasthamn

SjöFartSmUSEEt, älmSta

SödErtäljE gäStHamn, SödErtäljE

0176-502 59
www.sjofartsmuseet.se

08-550 647 12, 070-310 64 49
www.sghc.net

PytHagoraS indUStrimUSEUm,
norrtäljE, 0176-100 50

SkanSHolmEnS Sjökrog, mörkö

www.pythagorasmuseum.se

08-551 550 66
wwwskansholmen.com

BattEri arHolma, arHolma

SjöBlomS SErviCE, landSort

0176-560 40
www.batteriarholma.se

08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
troSa gäStHamn

Mellersta skärgården

0156-161 11, 070-227 36 31
www.trosagasthamn.se

möja HEmBygdSmUSEUm, möja

ornö Båtvarv, ornö

0705-73 83 13
www.hembygd.se/stockholm/moja

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

Sörmland

Åland

FEmörEFortEt, oxElöSUnd

BrUdHäll HotEll & rEStaUrant,
kökar, +358 (0)18 559 55

0155-383 50 (turistbyrån)
www.femorefortet.se
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www.brudhall.com

Sjömack

Mellersta skärgården

nynäSHamnS tUriStByrå

Turistbyråer

08-520 737 00
www.nynashamn.se/turism

tEnö varv, vaxHolm

Norra skärgården

08-544 415 00
www.farjerederiet.se

griSSlEHamnS marina & CamPing

troSa tUriSm

djUrö Båtvarv, djUrö

Norra skärgården

0156-522 22, www.trosa.com

Hela skärgården

08-571 504 28, www.seaquip.se

örEgrUndS tUriStByrå

0175-330 30 (camping)
0175-306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se

Södra skärgården

0173-305 55
www.roslagen.se (sommartid)

arHolma HandEl, arHolma

ornö Båtvarv, ornö

0173-178 50www.roslagen.se

0176-560 12, www.arholma.nu

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

väddöBygdEnS tUriStinFormation, 0176-20 89

gräddö marina, gräddö

0176-409 00
www.graddomarina.se

Kommun

öStHammarS tUriStByrå

00

www.vaddobygden.se

ålandS tUriStFörBUnd

+358 (0)18 240 00
www.visitaland.com

Södra skärgården

Mellersta skärgården

HaningE kommUn

0173-500 15 (sommartid)

norra StavSUdda HandEl,
n StavSUdda ,

troSa kommUn

0176-870 60 (sommartid)
www.rodlogaboden.se

08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se

Södra skärgården
mUSkö Sjökrog, mUSkö

08-551 550 66
www.skansholmen.com

ForSmarkS tUriStinFormation

0156-520 00, www.trosa.se

Mellersta skärgården
inFormation öStEråkEr

Åland

08-540 815 10, www.roslagen.se

Föglö kommUn

08-541 314 80, www.roslagen.se

+358 18 503 22, www.foglo.ax

viSit värmdö

Researrangör/
guidade turer

08-570 346 09, www.varmdo.se
möja tUriSm, 08-571 640 53
www.mojaturistinfo.se
(sommartid)

vaxHolmS tUriStByrå

ljUStErö SkärgårdSCEntEr

Marina/varv

Norra skärgården

08-542 424 03 (sommartid)
www.lscab.se

rESgladH, norrtäljE

Södra skärgården

Norra skärgården

0709-92 97 78, www.resgladh.com

griSSlEHamnS marina

Mellersta skärgården

0175-306 49
www.grisslehamnsmarina.se

Sjöpolisen

08-606 70 00, www.haninge.se

08-500 450 80, www.sjökrog.se
SkanSHolmEnS Sjökrog, mörkö

Åland

norrtäljE tUriStByrå

0176-719 90, www.roslagen.se
Blidö tUriStByrå, 0176-825 30
www.blidoturistbyra.se

rödlögaBodEn, rödlöga

viSit SkärgårdEn, 08-10 02 22
www.visitskargarden.se

PoliSEn , 114 14
SjöPoliSEn i StHlm, 08-401
tiPS till SjöPoliSEn

0739-10 00 01, www.polisen.se
www.batsamverkan.se

Sjöräddningen
(vid allvarlig olycka ring 112)
örEgrUnd , 0705-80 81 17
räFSnäS, 0705-80 81 18
möja, 0705-80 81 22
vaxHolm, 0705-80 82 01
troSa, 0705-80 81 23
arköSUnd, 0705-80 81 24

dEStination dalarö

FjärdEn,

www.fjarden.se

gräddö marina, rådmanSö

08-501 508 00, www.dalaro.se
ornö tUriStByrå, 08-501 563 05
www.orno.se (sommartid)
Utö tUriStByrå, 08-501 574 10
www.utoturistbyra.se
(sommartid)

0176-409 00
www.graddomarina.se

Sörmlands skärgård

BErgSHamra varv, BErgSHamra

anki advEntUrES, nyköPing

mUSkö tUriStByrå,

0176-26 20 68
www.bergshamravarv.se

070-214 77 41
www.ankiadventures.se

08-500 454 10
www.ludvigsberg.se
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Övrigt
Arkitekt
krEaPlan arkitEktkontor,
öStHammar , 0173-100 10

www.kreaplan.se

Badrum/kakel

Bergsprängning

Bryggor

Bygg

roSlagEnS kakEl, nySättra

nj mark,

070-602 32 42

SaxarEnS Brygg & dykSErviCE,
vaxHolm ,

roSlagSByggarE, rimBo

0733-85 34 96

Bastu/badtunnor

Bilar

08-541 376 81
www.saxarensbrygg.se

BaStUSPECialiStEn

HöglUndS Bil & motor, norrtäljE

08-445 14 20
www.bastuspecialisten.se

0176-174 30,
www.hoglundsbil.se

Batterier

Bio

08-570 355 00
www.maskinexport.se

StUdio lagnö

maSkinExPort,

marinFlytBryggan, SPillErSBoda

0176-22 16 35
www.marinflytbryggan.se
Ba SolUtionS, norrtäljE

0735-05 55 86
www.ba-solutions.se
HESSEliUS Bygg & El, StoCkHolm

070-533 76 06
www.sjotransporter.com

0156-224 70,
www.studiolagno.se

SjömaSkinEr, katrinEBErg

0175-239 00
www.roslagsbyggare.se
roSlagEn timmErHUS aB,
vallEntUna, 0736-63 19 21

www.roslagentimmerhus.se
F:a Björn roman timmErHUS,
BErgSHamra, 0707-25 12 33
SällStröm FinSniCkEri & Bygg,
BErgSHamra, 0708-26 13 34
HantvErkar’n i roSlagEn,
BErgSHamra

070-879 32 33 (Lotta),
070-378 00 19(Micke)
www.hanverkarn.info

Blommor

08-500 404 00
www.sjomaskiner.com

070-688 79 60
www.roslagslyktan.com

EdS HandElSträdgård,
öStHammar,

0528-402 70,
www.flytbryggan.se

0768-81 61 77, www.ngbygg.se

ljUSExPErtEn & m-intEriör, vrEta

marinEtEk

0176-220 240, www.ljusexperten.se

0173-108 99
www.edstradgard.se

08-540 647 92, 070-371 54 87
www.ostanabygg.se

Haajoo, älvSjö

BlomStErlandEt, norrtäljE

08-530 327 00, www.haajoo.se

0176-28 53 40
www.blomsterlandet.se

Belysning/lampor
roSlagSlyktan, norrtäljE

Begravningsbyrå
BElliS BEgravningSByrå,
nynäSHamn , 08-520 205

www.bellis.nu

nordiSka FlytBryggor, HögSätEr

0528-402 70
www.flytbryggan.se, www.marinetek.net, www.parmafender.se

Bränneri

Brunnsborrning
15

SjöBorrEn , 070-569 69 01
BrUnn EkovärmE, 070-750 90

norrtEljE BrEnnEri, loHärad

94

0176-22 72 75
www.norrteljebrenneri.se
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niClaS gUStavSSon Bygg &
SniCkEri, yxlan
öStanå ByggnadS, åkErSBErga

Båtar/båtbyggeri
matton marin, öStHammar

0173-214 00
www.mattonmarin.se
Båt & motor, öStHammar

0173-124 30, www.bat-motor.se

alUkin alUminiUmBåtar,
norrtäljE, 0176-22 44 40,

Båtskrot

Catering/servering

Däck/verkstad

www.alukin.se

BåtSkrotEn, mUSkö

Sir PErCyS CatEring, SimPnäS

vaxHolmS däCk,

rUnda BaStUn, rimBo

0737-304 088, 0734-304 088
www.batskroten.se

0176-525 12,
070-175 91 88
www.sirpercyscatering.se

08-541 335 50
www.vaxholmsdack.se

Båttillbehör

SErvEringStEamEt, StoCkHolm,
Sörmland ,

El/reparationer mm

matton marin, öStHammar

070-647 99 90
www.serveringsteamet.com

FUrUSUndS El,

0175-705 78,
www.rundabastun.com
HällZon BåtByggEri, väddö

0176-544 46, 070-460 16 49
ErikSSonS ByggEri &
BåtByggarSkola, ingmarSö

08-542 461 36

0173-214 00,
www.mattonmarin.se

HUgES marina, BErgSHamra

BåtmagnEtEn, värmdö

0176-279 004
www.hugesmarina.se

08-571 685 70
www.batmagneten.se

ElgUBBEn, djUrHamn

watErlinE dESign aB

Båtbottentvätt

www.waterlinedesign.se

nynäSHamnS gäStHamn,

dogHoUSE marinE, SvinningE
marina,

08-520 116 35,
www.nynashamn.se

0733-026 444
www.doghousemarine.se

Båtdynor/kapellmakeri

Bärgning

BrUndinS dynor & BåtkaPEll,
åkErSBErga , 070-417 44 01

aB BilBärgarna i roSlagEn/
FalCk räddningSkår

www.brundinskapell.se
HantvErkar’n i roSlagEn,
BErgSHamra ,

070-879 32 33 (Lotta),
070-378 00 19 (Micke)
www.hanverkarn.info

0176-884 24
www.furusundsel.se

Choklad/marsipan

0708-11 12 03,
www.el-gubben.se

waxHolmS CHoklad, vaxHolm

ElHå Bil & BåtEl, StoCkHolm

08-541 33 777
www.waxholmschoklad.se

08-640 20 20,
www.elha.se

marSiPangårdEn, troSa

HESSEliUS Bygg & El aB,
StoCkHolm

0156-139 08
www.kutterkonfekt.se

070-533 76 06
www.sjotransporter.com

Diesel/eldningsolja

roSlagEnS ElProjEkt,
norrtäljE

018-10 75 55,
www.mergol.se

0176-22 90 01
www.roslagenselprojekt.se

0176-184 80, 020-38 38 38
www.roslagsassistans.se

Dränering

göran wEStErBErgS
ElEktriSka aB, norrtäljE

roSlaglarm

roSlagSlänna allSErviCE aB,
norrtäljE,

åkE roxEll El, Blidö

mErgol,

0176-177 55,
0175-703 66, 0173-600 50,
www.roslagslarm.se

070-252 82 72
www.markentreprenad.nu
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0176-23 93 13,
070-33 44 646 (Ove)
0176-823 90,
070-216 30 98

HantvErkar’n i roSlagEn,
BErgSHamra

070-879 32 33 (Lotta),
070-378 00 19(Micke)
www.hanverkarn.info

dalarö SkärgårdSFörmEdling

08-501 518 80
www.dalaroskargard.se
BjUrForS, värmdö

08-728 22 00, www.bjurfors.se

Fälgar

Grus/jord

oCl BrorSSonS, norrköPing

rimBo jord, rimBo

011-19 77 00,
www.oclbrorssons.se

0175-726 90, www.rimbojord.se

BjUrForS, roSlagEn

roSlagSlänna allSErviCE aB,
norrtäljE, 070-252 82 72

www.markentreprenad.nu

Entreprenader

0176-26 91 00,
www.bjurfors.se

Färg/järn

HantvErkar’n i roSlagEn,
BErgSHamra

SvEnSk FaStigHEtSFörmEdling
åkErSBErga ,

vaxHolmS järn & Färg, vaxHolm

08-541 307 57

070-879 32 33 (Lotta),
070-378 00 19(Micke)
www.hanverkarn.info

08-540 681 05,
www.svenskfast.se

08-570 331 95, 070-571 95 80
www.skargardsgrus.se

Fästingskydd

BjUrmanS, möja

Fläktar

tiCmEra aB,

jidStrandS EntrEPrEnad aB,
Blidö, 070-562 33 88
BjUrmanS, möja, 08-571 648

FriSka Fläktar, norrtäljE

Fönster/glas

08-571 648 74, 070-667 03 90
www.bjurmans.se

Fastighetsmäklare

0176-108 40,
www.friskaflaktar.se

wiSy,

www.ticmera.com

0176-131 41, www.wisy.se

rEdEri aB SkärgårdSgrUS,
gällnö

74,
070-667 03 90, www.bjurmans.se

Gräv
HantvErkar’n i roSlagEn,
BErgSHamra

Foto

Försäkringar

kEttiS Foto, norrtäljE

alandia BåtFörSäkring

rikSmäklarEn, norrtäljE

0176-102 35, www.kettis.se

0176-141 18,
www.riksmaklaren.se

Fyrhjulingar

08-630 02 45, www.alandia.com
atlantiCa , 020-27 27 27
www.atlantica.se

08-522 348 00,
www.sjonara.se

Båt & motor, öStHammar

Förvaltare/naturvård

PoratHS gUld, norrtäljE

norrortSmäklarna, täBy

miCkES FyrHjUlingar, rimBo

SkärgårdSStiFtElSEn

gUldSmEdErna, norrtäljE

08-768 00 80
www.norrortsmaklarna.se

08-512 92 015
www.mickesfyrhjulingar.com

08-440 56 00
www.skargardsstiftelsen.se

0176-156 56
www.guldsmederna.se

FaStigHEtSByrån, norrtäljE

0176-778 78
www.fastighetsbyran.se

Sjönära, vaxHolm

0173-124 30, www.bat-motor.se
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070-879 32 33 (Lotta),
070-378 00 19(Micke)
www.hanverkarn.info

Guldsmed
0176-101 63, www.guld.net

Hemsidor/datorhjälp

Larm/bärgning

nEdErgårdEn, S:a StavSUdda

EldaBUtikEn HaningE

CialinE, rimBo

070-516 54 04
www.nedergarden.com

08-777 70 18
www.absvs.se

0709-14 07 81, www.cialine.se

wHågHalS HEm & konSt, örEgrUnd

EldaBUtikEn intEr idé gloBEn

roSlagSlarm, öStHammar/
norrtäljE

0173-308 50, 070-723 05 48

08-714 85 00
www.interide.se

0176-177 55, 0175-703 66
www.roslagslarm.se

Kattpensionat

aB BilBärgarna i roSlagEn/FalCk
räddningSkår , 0176-184 80

Hus/bygg
vätö ByggarE, vätö

0176-23 45 31, 070-339 02 09
www.vatobyggare.se

Intresseorganisation
SwEBoat

Ba SolUtionS, norrtäljE

08-449 55 90,
www.sweboat.se

0735-05 55 86
www.ba-solutions.se

Juridik

öStanå ByggnadS, åkErSBErga

08-540 647 92
www.ostanabygg.se

Inredning
SUndBodEn, örEgrUnd

0173-133 64, 0709-46 84 18
www.sundboden.se

advokataB laSSE gärdlUnd

Loppis, antikt

Kläder/skor

SiggESta gård, värmdö

roCk & rigg, vaxHolm

Kamin/spis

HUlo, vagnHärad

SPiSdoktorn, åkErSBErga

Svalan HantvErk & klädEr,
mariEHamn

ljUSExPErtEn & m-intEriör, vrEta

0176-220 240
www.ljusexperten.se

niBE BraSvärmE,
markaryd

Bland koBBar oCH Skär, vaxHolm,

0433-73 000,
www.nibe.se

även 020-38 38 38
www.roslagsassistans.se

www.sodergardenskattpensionat.se

0176-778 50,
www.advokatablg.se

08-540 203 95
www.spisdoktorn.se

08-541 314 00
www.blandkobbaroskar.se

SödErgårdEnS kattPEnSionat,
rimBo , 08-512 92 015

08-541 303 01,
www.rockrigg.se
0156-106 00, www.hulo.se
+358 18 134 70,
www.svalan.ax

08-574 407 50
www.siggestagard.se

Markiser/persienner/
utemöbler
janSSonS markiSEr, norrtäljE

0176-177 95
www.janssonsmarkiser.com
rimBo markiS & PErSiEnn, rimBo

0175-700 47

Stikkan dESign, EnSkEdE

EldaBUtikEn SödErlindS
vEdSPiSar, norrtäljE

0708-681 766
www.stikkandesign.se

0176-142 00
www.soderlindsvedspisar.se

Kök/badrum/
garderober
kökSBodEn i SEBEndE, norrtäljE

0176-126 63,
www.koksboden.net
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Matlagning
Sva marga Food & dESign,
vaxHolm, 08-716 04 88

www.lagagodmat.se

Marinservice

Ost/delikatesser

Resebyrå

EkBErg marinSErviCE, norrtäljE

CollinS oStBod, norrtäljE

FrEyS rESEByrå, norrtäljE

072-236 0 236
www.ekbergmarinservice.se

0176-177 70

0176-555 95
www.freysresebyra.se
viSit SkärgårdEn, 08-10 02 22
www.visitskargarden.se

Maskinflyttningar
BjUrmanS, möja

08-571 648 74,
070-667 03 90
www.bjurmans.se

Radiokanal
SkärgårdSradion ,

08-506 121 90
www.skargardsradion.se

Rederier

070-516 86 20
www.canadianclassicboats.se

08-542 463 20
www.sjoentreprenaderklindberg.com
värmdö SkärgårdStranSPortEr,
lådna

08-608 21 60
www.miljöochbioteknik.se

Sjöhus

Utö rEdEri aB

SjömaSkinEr ,

viklUndS målEri, rådmanSö

0176-22 50 89, 070-533 21 05
www.viklundsmaleri.com

Mässor
StoCkHolmSmäSSan, älvSjö

08-749 41 00
www.stockholmsmassan.se

08-500 404 00
www.sjomaskiner.com

Sjötransporter

rESSEl rEdEri, StoCkHolm

HESSEliUS Bygg & El aB, StHlm

08-663 75 64,
070-663 75 46
www.ressel.se

070-533 76 06
www.sjotransporter.com

SandHamnS rEdEri, SandHamn

0735-05 55 86 (Norrtälje)
0708-307 297 (Gräddö)
0737-070 778 (Grisslehamn)
www.ba-solutions.se

Ba SolUtionS aB, roSlagEn

070-270 00 19,
070-591 04 66
www.sandhamnsrederi.se

08-571 590 40,
070-750 90 90

Canadian ClaSSiC BoatS

070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se
08-679 58 30 (turupplysning)
08-571 546 10 (godsbokning)
08-501 570 25 (kontoret)
www.utorederi.se

Skån Sjö Frakt aB, nämdö

SjöEntrEPrEnadEr k lindBErg
aB, ingmarSö,

roSlagEnS SjötraFik

Måleri

08-679 58 30 (turupplysning)
08-571 546 10 (godsbokning)
08-501 570 25 (kontoret)
www.utorederi.se

Roddbåtar

Minireningsverk
miljö & BiotEknik,

Utö rEdEri aB
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08-570 331 95,
070-831 41 10

Smycken
artroom, vaxHolm

08-544 033 75,
www.artroom.nu

Strumpor/underkläder
SommarBaCkEnS UllBod

0221-516 79,
www.ullboden.se

Städ/fastighetsskötsel

Taxi/buss

troSa traFikSkola, 0156-195 15
www.trosatrafikskola.se

HantvErkar’n i roSlagEn,
BErgSHamra

FrötUna taxi & BUSS, gräddö

litorina FolkHögSkola,
karlSkrona, 0455-36 76

070-879 32 33 (Lotta), 070-378
00 19(Micke)
www.hanverkarn.info

Sybehör
atEljé SyBoda, öStHammar

0176-26 90 65
www.frotunataxiobuss.se

marina lärovErkEt, StoCkSUnd

Toalett

08-85 32 00
www.marinalaroverket.se

FritidStoa

EvEntSEgling.SE, lidingö

08-615 25 25,
www.fritidstoa.se

08-5511 65 50
www.eventsegling.se

Trädfällning

SjöSkolan På BECkHolmEn,
StoCkHolm , 08-661 09 09,

0173-101 10, www.ateljesyboda.se

Såg/snickeri
räFSnäS Såg

0176-402 65, www.rafsnassag.se

08-571 444 60
www.ingarotradfallning.se

Utbildningar/kurser

xl Bygg SPillErSBoda

ErikSSonS ByggEri &
BåtByggarSkola, ingmarSö

08-542 461 36
BåtägarSkolan, BUllandö

08-776 12 56,
0708-63 42 34
www.bpvvs.se
CEwE vattEntEknik

0736-14 45 70
www.cewevattenteknik.se
BjUrmanS, möja

Vapen

HantvErkar’n i roSlagEn,
BErgSHamra

08-512 92 015
www.mickessvartkrutsvapen.com

Vatten/VVS/avlopp
roSlagSlänna allSErviCE aB,
norrtäljE, 070-252 82 72

Tandläkare

08-718 25 60
www.batagarskolan.se

tandläkarE matS tHomSSon,
åkErSBErga , 08-540 881 00

SkärgårdSkonSUltEn, troSa

StoCkHolm ElinvESt

070-958 66 98
www.skargardskonsulten.se

08-774 96 20
www.sto-elinvest.se

www.teamthomsson.se

Björn PalmqviSt vvS, HaningE

070-467 17 99, www.sjoskolan.se

miCkES SvartkrUtSvaPEn, rimBo

0176-26 02 10
www.bergshamrasag.se

08-732 56 00,
www.waterman.se

08-571 648 74,
070-667 03 90
www.bjurmans.se

ingarö trädFällning

BErgSHamra Såg & SniCkEri

0176-20 55 50
www.spillersboda.xlbygg.se

00

www.litorina.fhsk.se

watEr managEmEnt

www.markentreprenad.nu
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070-879 32 33 (Lotta),
070-378 00 19(Micke)
www.hanverkarn.info

Veterinär
kviStHamra vEtErinärklinik,
norrtäljE , 0176-22 33 02

Växthus
lärkträdBodEn, ornö

076-851 58 25

Servicefolk
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Servicefolk
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Servicefolk
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Servicefolk
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Akterspegeln Bildgåtan
Kala klippor och ensliga skär i all ära, men vad vore skärgården
utan sina små städer med dess torg och livlig kommers?
1
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vi På magaSin Skärgård har en bra bit av Sverige att
berätta om med en unik skärgård i världsklass. Här
ryms också flera vackra kuster nära småstäder med sin idylliska
charm. Från Öregrund i norr till Oxelösund och Nyköping i söder,
en sträcka på nästan trettio mil. Och vi får inte glömma Mariehamn
på Åland i öster.
När ni har laddat batterierna bland kobbar och skär vill ni kanske
ha lite mer »haderittan«. Då tar man sig in till närmaste småstad för
att fylla på förrådet. Nu vill vi se hur bildad du är på städer. Para ihop
städerna Vaxholm, Mariehamn, Oxelösund, Nyköping, Norrtälje,
Öregrund, Östhammar och Trosa med rätt siffra före så kan du vinna
en »myggjagare«, en »kliborttagare« eller en »ölkylare« till drycken
du köpt i stan. Prylarna är skänkta av TicMera och Waterline Design.
Vinsterna delas ut i vår monter ag:23 på mässan Allt för Sjön 2011.
Så långt lagret räcker. / Knep & Knåpmakare roine karlsson

ng!
tämvedloich v.inn
var

riser
fina p

»Från Öregrund i norr till Oxelösund och
Nyköping i söder, en sträcka på nästan trettio mil.
Och vi får inte glömma Mariehamn på Åland i öster.«
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