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Redaktör och tidningsmakare Josefin Ekbergs
magasin firar tio år i år.
Läs mer på sid 76.
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Fiskmåsarna kommer tillbaka
»De dyker upp om våren och stannar över sommaren.« Ja, nu är det vår! Härliga årstid. När det kryper
i kroppen efter att komma ut. Ut i naturen. Möta
fåglarna som flyger mot norr. Till oss. Skärgårdens
vackraste fågel – ejdern blir sugen på att para sig och
bygga bo. Gömda lite varstans. Gud så roligt – ser du
gudingarna? Det är så in i vassen underbart tycker
även eller särskilt gubbarna i Roslagsbro, som samlar
liksom doppingar stråna som bomaterial.
På Arholma firas vårens ankomst med färgsprakande gycklare och festlig teater ute i det fria.
Utomhus mitt i ett äventyr vill vi vara. Och få en
hälsopillercocktail av de välgörande elementen trä,
eld, jord, metall och vatten. I Dammsjön flyter öar
av jord omkring. I pannlampors sken upptäcks
mörka grottor och nedlagda gruvor av sten. Med
sällsynta mineraler och ädla metaller. Om våren
tänder vi majbrasor och lägger på mera ved. Se där
vad årstiden får oss att må gott.
Bråda tider. Allt vaknar till liv. Campingar öppnar. Gårdsbutiker och lanthandlare har laddat upp
inför påsk. Båtar ska sjösättas. Nya prototypen

s

från Rosättra varv testar sin höj- och sänkbara köl.
Norrtälje Segelsällskap kan knappt bärga sig inför
sommarens seglarläger och sjösätter optimister i
badhusets pool så länge. Clownen Olle Strömberg
dammar flitigt av sin samling med 10 000 föremål
av allsköns fotoprylar i sitt museum. Snart kommer
sommarens invasion av turister. Japanerna brukar
falla i trans.
Våren tinar våra frusna själar. Och det känns
lika skönt varje gång. År efter år. Kommer vår efterlängtade vår. År efter år kommer också Magasin
Skärgårds nya nummer ut. I din hand
håller du den 27:nde utgåvan. I år
fyller vi tio år. Hurra, hurra. Det
vill vi fira med er. Häng med oss
på galej, vetja'. Vi ska åka flotte i
Trosaån, bli guidade runt Biotestsjön i Forsmark, besöka Kustlaboratoriet i Öregrund – OCH i vinter
seglar vi till Finnhamn för att svulla i
oss deras delikata julbord. Det ni.
Varmt välkomna. Hoppas vi ses. /redaktionen

»Det är så in i vassen underbart.«
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Vi tre – presentation:
– Reseskribent vars
bopålar satts ner djupt i skärgårdsmyllan på Arholma och dessutom
på hög nivå i fransk jord; i Alperna. Hon varvar horisontellt och
vertikalt friluftsliv med mat, kultur,
språk och njutningar i en enda salig
blandning.
Det bästa med våren?
– När ljuset är åter och skidor och skridskor får åka
in i boden, cykeln tas ut, båten sjösätts och fåglarna
börjar kvittra igen under efterlängtade vårkvällar.
Caroline Ford

– Skriver
underfundiga och tänkvärda
krönikor i Magasin Skärgård.
I det här numret handlar det
om skräniga »ﬁskmåsar«. Eller
trodde du något annat? Läs hela
krönikan på sidan 38.
Det bästa med våren?
– När kattuggan visslar en sen februarikväll.
När joggningsturen plötsligt kantas av intensivt
lysande blåsippsstånd och jag vet att de bara står
där någon vecka. Att naturens röst blir så stark att
den bryter mina rutiner och tankebanor.
andreas af malmborg

– Journalist, redaktör och tidningsmakare. Skriver
om allt som har med skärgård att
göra. Har »snöat in« på fyrar och
tycker att alla är olika men har det
gemensamt att de visar vägen till
de vackraste platserna. Drömmen är
att bo i en fyr och ha groggveranda i
lanterninen. I det här numret berättar hon
om Garpens fyr på sidan 56.
Det bästa med våren?
– Fågelkvitter, vitsippor och att äntligen få slita av
sig kläderna. Vinterkläderna vill säga.
josefin ekberg

Gilla oss på Facebook!

ansvarig utgivare o. redaktör Josefin Ekberg,
je mediaproduktion, Gräddö varvsväg 12, 760 15 Gräddö,
0176–181 90, 0709–701 901, josefin@magasinskargard.se,
www.magasinskargard.se
omslagsfoto Roine Karlsson
frilansreportrar Misse Ljungström / Eva Fischer /
Hans Brandt / Gunnika Isaksson-Lutteman /
Cecilia Heurlin / Caroline Ford / Helena Forsgård
krönikör Andreas af Malmborg
art director Eva Englund / illustratör Lars Holm
grafisk formgivare Magdalena Lindelöw
annonssäljare Annika Norström, 070–241 20 95
tryckeri Printall, Estland
distribution 100 000 ex/år (vår, sommar, vinter)
MagasinSkärgård är en fristående produkt.
För ej beställt material ansvaras ej.
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Mörka gömställen
s6
»Jag brottas med en sten som inte låter mig klämma in rumpan där jag vill för att få spjärn mot bergväggen och komma
vidare«. Äventyrliga Gunnika Lutteman-Isaksson har testat det
mesta som får adrenalinet att rusa. Nu berättar hon hur det är
att klättra i mörka grottor. Och upptäcker kanske någon tjuvgömma i pannlampans sken.

Öar som flyter
s 40
I Dammsjön i Saltsjöbaden finns tre öar som rör på sig. De
flyter. Ett unikt fenomen. Konstgjorda öar finns det men de
kallas »pontoner«. De här är naturliga. Orsaken till flytkraften
är gaser som metan och koldioxid. Under 1800-talet gjordes
vattenregleringar i Dammsjön. På så sätt bröts uddar loss och
blev till öar. Som flyter.

Vårtecken i skyn
s 16
Om inte fotograf Roine Karlsson åker söderut för att möta
ejderstrecken så blir det ingen riktig vår. Ifjol häckade han tre
dygn på Torös stenstränder vid naturreservatet Ören. Han
övernattade i en kall bil för att vara uppe med tuppen och fånga
fina naturbilder när ejdrarna och andra fåglar kommer tillbaka
efter en lång vinter. Ett säkert vårtecken.

Gårdsbutiker med extra allt
s 44
På landet finns de. Utflyktsmålen med hantverk, galleri, café,
höns, lamm och grönt gräs. Internethandel och stora köplador
till trots. Att shoppa måste inte alltid handla om att det ska gå
fort och enkelt. Ibland vill vi njuta av en helhetsupplevelse.
Känna och klämma. Vrida och vända. I lugn och ro. Med trevligt
sällskap och en kopp kaffe.

Rätt linje med Linjett
s 26
Rosättra Båtvarv i Roslagen har överlevt när andra varv dukat
under. Läs om framgångssagan som började redan år 1886. Idag
har tredje generationen Gustafsson tagit över efter sina fäder.
De älskar att segla och kan bygga båtar. En bra kombination.
En del av succén stavas »Linjett«. Segelbåten som vinner regattor
i flygande fläng.

Din Skärgårdsguide
s 85
Hitta telefonnummer och webadresser till aktörer i skärgården.
Till boende, krogar, sjötaxi, charter med mera.
Akterspegeln
s 98
Räkna antal ejdrar i magasinet och vinn ejderbild i förstoring
50 x 40 cm. Signerad av fotograf Roine Karlsson.

Kryp in i grottors inre
I skärgården döljer sig många underjordiska äventyr. Leta bland
stenblock och klippor och du kommer finna grottor, gryt och
gömställen. Förr utgjorde de bostäder och tjuvgömmor, nu
spännande upptäckter i pannlampans sken.
t e x t : Gunnika Isaksson-Lutteman f o to : Tomas Almbo

»

Den stora svarta hunden med
de snälla ögonen tittar förväntansfullt på Jenny Bernström
som drar på sig knäskydd och hjälm. Hon
kollar att pannlampan fungerar och därefter är det grotthunden Björns tur att få
sin speciella sele som han alltid har på sig
när det är dags för underjordiska äventyr.
Snart ska paret bege sig in i Gillberga
Gryt utanför Hallstavik som är Upplands
längsta blockgrotta.
Jenny gör en sista kontroll av selen
innan hon balanserar över spången som
leder in i blockgrottan. Björn följer ivrigt
efter och snabbt som två vesslor har de
försvunnit bakom det stora stenblocket.
Soﬁa och Jonas Demnert, jag och fotografen följer efter våra kunniga guider in
i mörkret.
Snart hörs bara koncentrerade andetag
och ett svagt hasande när vi pressar oss
genom de trånga håligheterna som bildats
mellan stenblocken.

Vågrät klättring
Det är kallt och fuktigt inne i grottan,
fast majsolens värme har börjat verka i
naturen utanför. Soﬁa sträcker ut händerna framför sig för att dra sig fram på
magen. Jonas slår hjälmen i det släpande
taket när han vänligt försöker putta på
hennes fötter.
Jag brottas med en sten som inte låter
mig klämma in rumpan där jag vill för
att få spjärn mot bergväggen och komma vidare. Min pannlampa lyser upp
ett soﬁstikerat spindelnät när jag hämtar
andan för en stund.
Det här är som klättring, fast under
jord och horisontellt. Det är jobbigt men
spännande. Det är fler än jag som flåsar
i dunklet och adrenalinet hjälper till att
höja pulsen. Jag trycker på med knät och
hittar rätt position för att äntligen glida
genom den snäva stenkorridoren.
– Det är både balans, styrka och koordination som ska synkas. Dessutom är
det utmanande för huvudet också för
du måste lösa problem hela tiden, ropar
Jenny uppmuntrande från underjorden.
Vi ålar ikapp Jenny och hennes hund.
Hunden Björn började sin grottkryparkarriär knappt två veckor gammal, då han
ﬁck följa med på sin första tur i Tjuvgrottan i Uppland. Jenny har lärt honom att
klättra på hennes ben och rygg när de

»Ryktena säger att byborna
gömde kyrksilvret här under
1700-talets rysshärjningar«

Jonas Demnert kryper utan att fastna.

behövs. De ett väl sammansvetsat team
och det är få trixiga passager de inte klarar
tillsammans.
För Jennys egen del är det viljan att ta
reda på vad som ﬁnns längre in som driver
henne. Det är nyﬁkenheten som lockar till
underjorden.
Läran om grottor
För åtta år sedan fastnade Jenny för »speleologi«, läran om grottor. En kurs i fjällekologi på Mittuniversitetet avslutades
med en exkursion till Jormvattnet i Jämtland där studenterna kröp i Korallgrottan.
Och sedan dess har hon fortsatt. Jenny är
en passionerad grottkrypare och älskar
känslan av att se vad som ﬁnns bakom
nästa krök i de allra mest svåråtkomliga
gömslena.
Vi har kravlat oss fram till Stora salen
och passar på att justera pannlamporna
medan Jenny pratar om grottor i största
allmänhet. För att kallas grotta måste
håligheten vara mörk och minst två meter,
samt rymma minst en person.
– Det bästa är när man hittar en ny
grotta som ingen annan utforskat, säger
hon och ögonen lyser när hon berättar
vidare att just det hände henne när hon
besökte Vadvetjåkka nationalpark och
var en av de första att krypa in i grottan
Vadveriehppi.
I Sverige ﬁnns mest blockgrottor, det
vill säga håligheter som bildats mellan
stenblock. Blockgrottorna kan vi skylla
på den massiva isen som under istiden
bollade runt med de stora stenbumlingarna. Några grottor har skapats när bergsidor vittrat sönder och rasat samman,
i röran formades mörka rum för oss
nutida människor att upptäcka. En del
grottor har således ett par hundratusen
år på nacken och har fungerat som tak
över huvudet åt stenåldersmänniskor och
tjuvnästen för rövarligor.
– Spana efter silver om ni kan, säger
Jenny plötsligt och kryper vidare, ryktena
säger att byborna gömde kyrksilvret här
under 1700-talets rysshärjningar och att
det aldrig kom ut härifrån.
– Det vore en skön lön för mödan
att hitta det, säger Soﬁa och ålar på rygg
längre in i grottan med oss andra tätt efter.
I pannlampans sken går det att ana en
glatt viftande svart svans som försvinner
ner i djupet. ❧

Gunnika Isaksson-Lutteman och
hennes hund Diesel gillar äventyr.
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Trång passage i Gillberga gryt

Fakta Grottkr ypning:
Svenska grottor är relativt säkra att krypa i och
det är lätt att börja. Du behöver oömma kläder,
knäskydd, hjälm och pannlampa. Bäst tid att
grottkrypa är maj och oktober. Mer information
hittar du på www.speleo.se.

Andra grottor i skärgården:
Klövbergsgrottan på Tyresö, Frubergsgrottan
väster om Muskö, Bergshuset på Mörkö.
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Fyrar som ledstjärna

Juridik ombord

Antal sidor: 189
Cirkapris: 207 kr
författare: Lars Hässler
förlag: Norstedts
ISBN: 978-91-1-304067-7

foto: roine karlsson

Har du tankar på att
köpa eller sälja båt?
Eller funderar du på
att hyra eller hyra
b a ra
d
n
ä
v
An
ut båtar? Då kan
råd
h
c
o
tips
Juridik ombord vara
en behjälplig partner.
Här går författaren Lars
Hässler på ett pedagogiskt
sätt igenom allt man bör tänka på när man
gör båtaffärer.
Författaren förklarar på ett begripligt
sätt och gör juridiken mer lättförståelig.
Med överskådlighet går Hässler
igenom de lagar och förordningar
igenom som gäller i denna typ av
affärer. Han blandar användbara
tips och råd och konkreta exempel på ett bra sätt.
Förutom vad som gäller angående lagar, tas försäkringar,
finansiering, import och lösning
av tvister upp i olika kapitel. En
viktig och användbar del gäller
besiktning. Vad bör man tänka
på när man besiktigar en båt man funderar
på att köpa? Vilka fördelar finns det med att
anlita en utomstående besiktningsman? Och
vad är det egentligen man bör kontrollera
lite extra när man undersöker en båt?
Boken är en perfekt följeslagare för den
som funderar på att kasta sig in i båtaffärer.
/Jessica Alm

Boktips

Onsdag den 19 mars kl 19 håller Magasin
Skärgårds Josefin Ekberg föredrag om fyrar
på Skeppsholmens Folkhögskola, Slupskjulsvägen 12 i Stockholm. Hon berättar om hur
det kom sig att hon började göra reportage
om olika fyrplatser. 20 stycken har det blivit genom åren. Alla med sin egen själ och
unika historia. På mer eller mindre svårtillgängliga – men ooh så vackra platser. »Far
dit fåglarna flyger och låt fyrarna guida dig
till smultronställena i skärgården« är parollen. Arrangör är Svenska Fyrsällskapet och
föredraget kostar 20 kr. Anmälan senast 13
mars till Christer Nettelbladt 08-642 17 76
eller till ulf.schloss@telia.com.

Fiskmås för vägg 32 cm x 4 cm x 32 cm 199:– st
Säljes hos Linneladan, Penningby. www.linneladan.se

Växtfärgade ägg.
Design Monica Wänéus. Pris 40 kr.
Säljes via Formlycka, 0733-521 333

»Visste du att... vindbrunn är ett område som
inte frusit till pga vinden?«
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Rädda Societetshuset i Östhammar

foto: anne dillner

Ett av Östhammars sista minnen från sin badortsepok – Societetshuset Källör
från 1885 ligger på en attraktiv tomt och hotas av rivning. Kommunen har gjort
en kovändning och dömer ut huset som rivningsmässigt efter att tidigare ha
skrivit i sin översiktsplan att det är »av särskilt riksintresse«. Läget förändrades
när Svensk Kärnbränslehantering, SKB i en rapport pekade ut tomten som
intressant för exploatering för bostäder. Kommunens rivningsbeslut har överklagats och Länsstyrelsen tycker att huset är värt en byggnadsminnesförklaring
men kommunen håller inte med. Östhammars bygdegårdsförening kämpar
för fullt att bevara societetshuset och vill att det ska bli ett allaktivitetshus.
Cirka 4 000 personer har skrivit under en protestlista mot rivningsplanerna.

»Sveriges roligaste segelbåts-community«
Gåshaga Marina, återförsäljare av de franska segelbåtarna Dufour har inlett ett samarbete
med Norberg Yachting som specialiserat sig på kommersiella seglingsprojekt och marina
events.
Vi ska nu fortsätta arbetet med att göra Dufour Yachts till Sveriges bästa och roligaste
»segelbåts-community«, säger Anders Almén, vd och ägare av Gåshaga Marina.
Pelle Norberg, vd och ägare till Norberg Yachting kommer att hjälpa Gåshaga Marina att
skapa en stark community och vidareutveckla marknadsföring och försäljning.
Seglings- och promotionprojektet Dufour Yachts Sailing Team blir den visuella och kommunikativa plattformen i projektet, säger Pelle Norberg.
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Boktsikprösnor

Arholma-Kalles brev

Karl H Andersson föddes
1890 på Arholma och blev
känd under smeknamnet
Arholma-Kalle. Han skrev på
sin tid målande krönikor om
livet på ön till Norrtelje Tidning.
Kåserierna gick under
rubriken Arholma-brev och var
ett uppskattat inslag i den
lokala nyhetstidningen. De
blev också underlag till skärgårdsböckerna »Arholma«,
»Skärgårdskvällar« och
»Arholma-Kalle till sjöss och
på luffen«. 28 av ArholmaKalles populära »brev« är
nu samlade i boken »So
long!« sammanställda av
Christer Forssander och
Pia Åstbom. I dem skildras med humor och värme ett svunnet
skärgårdsliv med många härliga profiler.
Boken är rikt illustrerad med fotografier från
Arholma-Kalles sjömanskista och gamla släktalbum. Kalle växte upp på Bull-August gård
numera ett vandrarhem på Arholma och gick
ur tiden 1975. I boken blir hans charmiga
historier bevarade för all framtid. En självklar
skrift i varje skärgårdsälskares hem.
/JE
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foto: torkild berglund
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Enkel lyx med tältlodge
Till ön Bergholmen, vackert placerad mellan Värmdö och Vaxholm, lockas turister
från hela världen. Inte bara för den välbevarade skärgårdsnaturen, utan också för de
exklusivt inredda kupoltälten som är designade att smälta in i miljön. Sju tält på
vardera arton kvadratmeter, utrustade med braskaminer och komfortabla sängar, gör
campinglivet bekvämt.
Ägarna Kristina Bonde och Torkild Berglund har drivit Island Lodge i drygt ett år och
satsar på hög nivå av service, där bland annat egen kock är en av förmånerna.
Nyligen vann de pris för sitt nytänkande och erövrade 2013 års Visionary Award
för bästa individuella hotell.
Dessutom är Island Lodge ett av de hundra bästa hotellen i världen enligt Tatler
Travel Guide. www.islandlodge.se /gunnika isaksson-lutteman

Titel: So long! 28 brev från Arholma
Redaktörer: Christer Forssander och
Förlag: Arholma Båk HB
Antal sidor: 159
Cirkapris: 131 kr
ISBN: 978-91-637-2680-4

via GML Förlag

»Visste du att... tvåskridskois är is som man
måste stå med båda skridskorna på bredbent och
staka sig fram – annars håller den inte. «
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Pia

Åstbom

Ejder på sträck
norrut

Ett säkert vårtecken är när ejdersträcken avspeglar
sig i skyn. Fotograf Roine Karlsson har för vana att
åka söderut för att möta ejdrarna om våren. Ifjol hade
de sin »rendezvous« på Torö utanför Nynäshamn.
T e x t O. F o to : R o i n e K a rl s s o n
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»

Då mars månad övergår i april
brukar jag lämna Rådmansö
och dra söderut för att möta
upp ejdern. Det bruka bli till Ölands södra
udde eller vid Kåseberga på Österlen, jag
får närkontakt med ejdern. Fåglarna är
då på väg norrut för att häcka. Men det
blir inte så långt den här gången. Våren
är sen och isen ligger fortfarande kvar i
Stockholms skärgård.
»Svalan« är ett forum där ornitologer
rapporterar sina fågelobservationer från
hela landet regelbundet. På sajten hade jag
sett att tusentals med alfågel samlats utanför Torö i Nynäshamns kommun. Utanför
Landsort är det öppet vatten. Örudden
på Torö är känt för sitt imponerande
ejdersträck på våren. Så jag tar istället väg
73 mot Nynäshamn. Svänger höger mitt
emot Herrhamra gård med anor från
1600-talet, gården med sin ﬁna bokskogsallé efter vägen ut mot Ankarudden.
Halkar vidare på den sönderkörda
vårvägen med en blandning av is och
grus mot naturreservatet på Ören. Vägen

längs halvön går i en cirkel. Ören är
också känt för att vara ett av Sveriges bästa
surﬁngställen. Det är lätt att hitta parkeringsplatser och kommunen har satsat
stort på nya dass och soprum. Reservat
bildades 2008. Den första känslan jag får är
ett välkomnande men den övergår snabbt
i någonting osvenskt och frostigt. Som ett
hinder mellan mig och stranden ligger
ett högt staket. Hur tar jag mig ned till
Hemfridszon

Den fina bokskogsallén leder
vidare mot Ankarudden.
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stranden? Jag vill ju dit »där himmel och
hav strålar samman i horisonten«. Det var
ju så det beskrevs på hemsidan.
Havsörnarna vakar också
Jag hittar en informationstavla med fakta
om allemansrätten där någon med ett
vasst föremål skrapat bort slutet på texten
om hemfridszon. Här pågår tydligen en
kamp mellan tomtägare och det rörliga
friluftslivet om den attraktiva stranden. Så
här års står merparten av husen helt öde.
Jag riskerar nog inte att stöta ihop med
någon irriterad husägare. Istället möter jag
en fågelskågare som förklarar hur jag ska
hitta stigen till stranden.
Jag följer den två meter breda fållan som
löper mellan de höga staketen. Ser villorna
genom maskorna i staketen. Ingen av dem
med rätten till avskildhet i sin hemfridszon
syns till. Det är en strålande vårdag med
sol och bleke. En ljudmatta av ejderns
och alfågelns rop kommer emot mig när
jag vandrar genom den vackra strandtallskogen täckt av mjölon på marken.

Eider på streck NORRUT

Havsörnen har full koll.

»Jag vill ju dit där himmel och hav
strålar samman i horisonten.«

Grågässen har skoj.
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Roine Karlsson fångar »Bilden«
med sitt långa objektiv.

Många gudingar jagar samma åda.

»Nere på den svårgådda klapperstensstranden ser jag hur
vattnet fullkomligt kokar av fågel därute.«
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Eider på streck NORRUT

Möts av en öppen ridå »där hav och himmel strålar samman i horisonten«.
Nere på den svårgådda klapperstensstranden ser jag hur vattnet fullkomligt
kokar av fågel därute. Det har också två
unga havsörnar lagt märke till, där de
sitter och spejar på ett skär. Örnarna reagerar knappt på varelsen som dyker upp
ur tallskogen. Jag hinner med några bilder
och hittar en bra klippavsats där jag förhoppningsvis ska flyta ihop med naturen.
Blir så sittande med öron och ögon på vid
gavel. Lapar i mig så mycket jag kan av
showen. En naturupplevelse utöver det

vanliga. Det är långt mellan åskådarna på
land. Men en och annan flanerare, fågelskådare och ﬁskare syns på håll.
Sover i kall bil
Ute på vattnet pågår däremot en traﬁk
med större och mindre båtar. I mitt långa
objektiv ser jag hur orange båtar från
Landsort ilar fram och tillbaka med lotshjälp till de stora fartygen. Årets första
grågäss som anlänt passar på att ta sig ett
svalkande bad. Medan ett par havstrutar
parar sig på Öruddshällen. Längre ut kivas
fem örnar om en död sälkut.

Alla vill njuta av
klapperstenstranden.
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När den berömda fyren på Landsort
börjar blinka, då har det blivit för mörkt
och kallt för mig att sitta kvar. Det här var
så spännande att jag bestämmer mig för
att övernatta i bilen. Förhoppningsvis får
jag bilder i det vackra gryningsljuset på
ejder då den sträcker in över de isbeklädda
skären. Innan jag bäddar ned mig i den
kyliga skuffen, får jag i mig några iskalla
köttbullar som sköljs ner med lite yoghurt
och en banan. Fördelen med att ligga och
frysa i bilen är att man är på plats när det
ljusnar. Och man får sovmorgon.
Vaknar av en tidningsbil som far förbi klockan 04.45. Äntligen morgon. På
med varma kläder. Termometern i bilen
visar nu minus fyra grader och koltrasten
sjunger ljuvligt. Dags att äta frukost. Yoghurt och banan. Igen. Riggar upp stativ
med kamera på stranden. Fyren blinkar
fortfarande ute på Öja. Och ejderflockarna börjar välla in som skuggor från söder.
Det ser ut att bli en bra morgon. Men
frontlinsen på objektivet som legat i kyla
under natten, isar igen och behöver hela
tiden göras ren. Ejdrarna kommer och
sveper fram över vattnet i långa böljande
band. De tar kurs på den blinkande fyren.
Troligen stöter de på fruset vatten. Jag får
återvända hit, tänker jag.
Ören med sin unika natur och sitt
rika fågelliv imponerar så på mig att jag
blir kvar på samma plats i tre dygn, innan
jag vänder tillbaka hemåt med flera tusen
nya bilder. Och en massa naturupplevelser
rikare. ❧
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I sommar kan du hänga med på guidad
vandring längs Väddökustens klippor.
Natur- och geologivetaren Johan Cedergren visar och berättar om spår av vulkanism och inlandsis längs vandringen
»Grisslehamn on the rocks«. Gruppen
samlas i Grisslehamn och åker klockan
08.00 båt till Nothamn där vandringen
tillbaka startar. Det blir fyra tillfällen i
sommar. 27 juni, 4 juli, 5 och 8 augusti.
Deltagare bör vara vid god hälsa och klara
klättring på klippor samt ha bekväma skor
med bra sulor. Egen matsäck medtages.
Mer information på www.roslagen.se.

»Visste du att...
...Nynäshamn bara varit stad i 67 år?«

Kulturlots Arthur Hulting i sitt galleri Öjan.
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»Det synliga« på Artipelag
foto: denise grunstein ”wunder 2013”

Grisslehamn on the rocks

Sedan i februari pågår en stor fotoutställning
»Det synliga. Samtida svensk fotografi« på
konsthallen Artipelag på Värmdö. Där 21 svenska
fotografers verk som skapats de senaste fem åren
visas. Utgångspunkten är de förändringar som
sker inom fotografin på 1990-talet. Många kombinerar det dokumentära fotografiet med fiktionen
för att skapa berättelser. En tendens inom svensk
fotografi är också att de kvinnliga fotograferna
blivit alltmer tongivande de senaste 20 åren.
Utställningen pågår till den 11 maj.

Samlingsannons för Nynäshamn · Samlingsannons för Nynäshamn · Samlingsannons för Nynäshamn · Samlingsanno

Nynäshamn »Badort i söder«

Nynäshamn är beläget längst söderut på Södertörn, 58 kilometer söder om Stockholm. Staden växte fram som uthamn till Stockholm,
på mark som tidigare tillhört Nynäs gods. Färjetrafiken till Visby är kanske det Nynäshamn är mest känt för, men det finns också färjor
till andra destinationer. Orten har gett namn åt oljebolaget Nynäs Petroleum som grundades här 1930 och som alltjämt finns kvar.
Visste du att Nynäshamn var ett litet fiskeläge fram till slutet av 1800-talet?
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Nynäshamn storsatsar på företag
Ett krafttag görs för att få bättre företagsklimat i Nynäshamn. Det blir Nystartardag,
Visitkortbytarkväll, Matchmaking mellan företag och arbetssökande, Stadsbyggnadsdag
och föreläsningar bland annat. Syftet är att
förbättra samarbetet mellan näringslivet och
kommunen. Det blir också en »Handlarpool«
– en pool med personal som ska underlätta
för butikerna att ha längre öppettider.
– Det händer mycket i Nynäshamn just nu.
Tack vare ökad samverkan och dialog mellan kommunen och närlingslivet har vi flera
projekt på gång som kommer att märkas
under 2014, säger Niclas Axelson, ordförande
i Nynäshamns stadskärneförening.
Anna Rosenquist blir glad när
hon vinner en annons.

I vår jubileumskampanj »Boka i god tid – ha chans att vinna annons« har två vinnare
dragits. Sjöentreprenader på Ingmarsö bokade sin annons redan den 23 september och
vann en halvsida. Gunnel Sjöblom lät både överraskad och glad när Magasin Skärgård
ringde för att gratulera till vinsten. I det här numret har det med sin första halvsida.
I vår andra dragning gällde det alla som har bokat plats i Din Skärgårdsguide i god
tid. Lycklig vinnare blev då Spillersboda Lanthandel som vann en liten servicefolkannons. Vi åkte till Spillersboda för att gratulera.
På den klassiska frågan »hur känns det?« svarade Anna Rosenquist:
– Kul. Jättekul, med ett stort leende på läpparna.
Nästa dragning sker 1 maj. Alla som bokat sin annons innan dess har chans att vinna.

Hört på ljugarbänken
Tre killar var ute i en liten båt och fiskade en blåsig sommardag när en av
dem trillade i vattnet och sjönk. En av de andra killarna hoppade då i,
letade en stund, hittade honom och fick upp honom i båten. Den tredje
killen började omedelbart med konstgjord andning, men efter första
inblåsningen vände han sig om och spydde. Han blåste en gång till och
spydde igen. Den andra killen tyckte då att han skulle hjälpa till med
mun-mot-mun metoden. Han blåste in luft i den orörliga killens mun, men
så vände han sig om och spydde även han. Den tredje killen säger då:
– Men du – hade han verkligen skridskor på sig?!
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Grattis Spillersboda Lanthandel
och Sjöentreprenader

Gippa säkert med bombroms
ASB Automatic Safety Brake är en bombroms
som förhindrar slänggippar med bommen, vilket i värsta fall kan träffa huvudet eller orsaka
rigg- och segelhaveri. Hastigheten på bommen bromsas upp av ett hydraulsystem. ASB
finns i tre storlekar. Den minsta klarar upp till
30m2 segelyta. ASB105 pris 7 995 kr. Och den
största är gjord för upp till 90 m2 segelyta.
Finns på websidan helmtec.se.
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Sagan om
Rosättra varv
1886 startade arbetslöse Erik Jansson båtvarv i Rosättra. Föga anade han då vilken
framgång varvet skulle röna. Det har överlevt tuffa tider och står bakom sagan Linjett.
En bekväm familjebåt som vunnit många regattor och folks hjärtan.

»

T e x t : Jo s e f i n E k b e rg F o to : R o i n e K a rl s s o n

Linjett kom som en räddande
ängel i en tid när träbåtarna
hade gjort sitt. Folk ville ha
lättskötta fritidsbåtar till överkomliga
priser. Om de dessutom seglade snabbt
på regattor var det ett extra plus i kanten.
Och »grabbarna Gustafsson« på Rosättra
gillar att kappsegla med sina båtar. I takt
med vinster och bra placeringar i bland
annat Gotland Runt sköt försäljningen
i höjden. Succén med Linjett var ett
faktum.
Hemligheten bakom båtens form är
än mer anmärkningsvärd. Konstruktören
Mats Gustafsson förklarar hur han bygger
en mindre modell och fyller den med sten
och testar vattenlinjen i badkaret.

– Sedan slipar jag bort lite på skrovet
och testar igen. Skalan är 1:10. Då blir det
lätt att räkna, förklarar Mats.
För att hitta nollpunkten tar jag en
penna och lägger på bordet och låter
modellen rulla fram och tillbaka. När det
blir jämvikt där är det, fortsätter han.
Denna gammaldags metod i tider av
avancerade datorprogram torde han vara
ganska ensam om. Men den fungerar ju.
Så varför ändra ett vinnande koncept?
Överlevt krisår
Rosättra båtvarv vid Vätö sund några
mil utanför Norrtälje är unikt på flera
sätt. Landets i sitt slag äldsta. När andra,
många gånger större varv har dukat under,
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har det »lilla småbåtsvarvet« överlevt både
världskrig, konkurshot och lågkonjunkturer. Under tre sekler.
Receptet kan vara att det endast har
ägts av två släkter, som haft hjärtat på
rätta stället och älskat »sitt« varv. Man har
lyssnat på kunderna, vårdat sina relationer
och tidigt känt vart vindarna blåser. Det
började som sagt med Erik Jansson. Han
lämnade över rodret till sina bägge söner
som så småningom delade på sig och drev
var sitt varv. Det andra i Furusund.
1948 blir vätöbon Fritjof Gustafsson
som visat framfötterna på varvet, erbjuden att köpa det. Sedan dess har det gått
i arv till »gustafssöner«. Först till Ola, Jan
och Mats. Brödratrion trodde på sig själv

och med stort mod ritades, byggdes och
sjösattes den snabba och familjevänliga
segelbåten Linjett.
Den första var en 30-fotare. Under stor
spänning sattes hon i sjön 1973. Modellen
ritades av Jan Gustafsson och döptes till
Rosätte, sedermera Rosetta och seglar ﬁnt
än idag. Det kan undertecknad intyga då
hon ägs av fastern Kerstin Ekberg. Inspiration ﬁck Jan av sin Lill-Scampi som han
vann flera kappseglingar med.
Nya »drömbåten«
Linjetterna har byggts i flera modeller
sedan 70-tales mitt. Efter 30:an kom 32:an,
sedan 35:an, sedan 33:an, sedan 40:an och
2008 lanserades 37:an. 2012 kom 34:an.

Idag ﬁlas på nästa prototyp som är en
43-fotare.
– Det här är min drömbåt, säger Mats.
En nyhet är att det blir fönster i skrovet
så att man kan sitta i ruffen och njuta av
utsikten. Den är lik 40:an men har bredare
bak, två rattar, två toaletter och en höjoch sänkbar köl.
– Vi lyfter kölen från 2,45 till 1,90 så
man lättare kan komma in i skärgårdens
grunda vikar, avslöjar Mats.
Det är lite svårt att testa just det
momentet i badkaret. Av förklarliga skäl.
Elddopet sker när prototypen sjösätts.
– Jag får lite ångest när jag tänker på
funktionen säger han men kan samtidigt
skämta när han visar upp »springan« där

kölanordningen ska sitta.
– Någon sa att om vi misslyckas kan vi
alltid stå och ﬁska här.
Det vore ju en lustig syn att se kappseglarveteranen Mats stå och meta mitt i sin
senaste stolthet. Men är övertygad om att
det aldrig kommer att ske. I slutet av maj
ska 43:an provseglas. Och i sommar ställer
man upp i Roslagen Sea Race och Gotland
Runt med henne. Det kan man kalla att
bygga båt från ax till limpa.
Släkten samarbetar
Nu har Ola, Jan och Mats passerat pensionsålder och trappat ner lite till förmån
för nästa generation. Men ingen av dem
sitter hemma och rullar tummarna precis.

»I slutet av maj ska 43:an provseglas.«

Markus Gustafsson trivs med att
arbeta med sin pappa Mats.

Bråda tider.
Snart ska prototypen
43:an sjösättas.
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där man behöver och kompletterar varandra. Men som Markus förklarar:
Vi ses så mycket på arbetet att vi
umgås inte ofta på fritiden.
Mats kallar stolt sin yngste son för
»chefsdesigner«.
Markus ritar allt över vattenlinjen och
jag det under, beskriver han.
Mats äldste son Daniel lämnade
Rosättra ett tag för studier på KTH och
blev civilekonom. Han arbetade tio år
i Stockholm innan längtan tillbaka till
Rosättra blev för stark. Välutbildade
Daniel ansvarar idag för att sköta den
så viktiga ekonomin. Mellansonen Kristoffer är inköpsansvarig och med sina
goda elkunskaper varvets givne elektronikexpert. Vilket kommer väl till pass då
kunderna alltmer efterfrågar avancerad
utrustning ombord med datorer, WiFi,
router och antenner.
Ja, det lilla småbåtsvarvet mitt i Roslagen har utecklats en hel del från att
bygga träbåtar av C G Pettersson och
Laurins kostrar. Idag är det egenhändigt
ritade segelbåtar av plast som gäller. Men
inredningen i mahogny är fortfarande ett
omvittnat gediget trähantverk. ❧

Rosetta – den allra första Linjetten
seglar fint än idag.

Mats Gustafsson
visar hur kölen
fungerar.

Kärleken till varvet och båtarna drar mer.
Nu med sina söner och brorsöner som
chefer. Jans grabbar Anders och Erik har
hand om uppläggning och skötsel av båtar
som inte är Linjetter med Servicevarvet
Rosättra AB. Mats pojkar driver båtbyggeriet och service av Linjetter på Rosättra
Båtvarv AB med yngste sonen Markus
som vd. Olas son Johan hyr ut en massa
Linjetter i företaget Linjett Charter.
Den yngre generationen har tagit över
en starkt inarbetad varvsrörelse med eget
båtbyggeri och cirka 30 anställda. Det
byggs tio-femton båtar om året. Pap-

porna är till stort stöd och bidrar med sin
ovärderliga kunskap. De bor i princip på
varvet. Eller åtminstone väldigt nära. På
bekvämt gångavstånd kan man säga. Kan
vara praktiskt om de i framtiden tänker
pallra sig ner med rollatorer till varvet.
Släkten Gustafsson har ett unikt samarbete som kräver att man trivs med
varandra för att hålla i längden. Det tycks
som om var och en naturligt har hittat sin
roll och ingen trampar den andre på tårna.
Så gott som alla i är engagerade på ett eller
annat sätt. En stor familj med gemensamma intressen som segling och båtbyggeri
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Fakta/Linjett:
Det har byggts 770 Linjetter. Modellerna som
tillverkas nu är 34, 37 och snart då även 43.
Svenska Linjettförbundet har 330 medlemmar
och tillströmningen av nya fortsätter. Linjetter
tävlar mot varandra i Rosättraregattan och
Linjett Cup. Mer information finns på
www.linjett.org.
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Trosa Antik & Vintagemarknad
Lördag den 3 maj blir det för tredje året antik- och vintagemarknad i Trosa.
Marknaden äger rum utomhus efter gatorna i staden. Peter Pluntky från TV:s
populära program Antikrundan kommer och värderar föremål samt Nicklas
Cederqvist. Arrangör till evenemanget är Veras Antik som också står bakom
Trosaloppan söndag den 4 maj. En marknad där man kan göra loppisfynd
också den utomhus längs gatorna. Vill du ställa ut? Kontakta Veras Antik på
info@verasantik.com eller per telefon 070-771 52 91.

foto: eva ivervall

Frisör/butik med Rockabilly-smak
Slapback Vintage & Retro är en
50-tals inspirerad butik/frisörsalong
som öppnades av frisören Bengt
Wallentin i Trosa hösten 2012. Här
säljs vintagekläder från USA, heminredning, leksaker och andra prylar
från Rockabillyns tidevarv. Både
gammalt och nytillverkat. Ett unikt
utflyktsmål som lockar 50-tals älskare och samlare långväga från. Inte
bara för att bli fina i håret. Butiken/
salongen ligger på Industrigatan 6.
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Norrtälje »Roslagens huvudstad«

Namnet Norrtälje skrevs 1298 in Telgium samt 1409 Norra Tælgha. Detta har i doktrinen ansetts stå för ett med tälja besläktat namn på
inbyggare: »deras som bor vid inskärningen«, med vilket avses »vid den långa viken«. Mitt igenom staden flyter Norrtäljeån. I hamnen
ligger ångbåten S/S Norrtelje sedan 28 juli 1968. Båten levererades år 1900 och har traﬁkerat ett flertal sträckor bland annat till Åland.
Idag är ångbåten en restaurang.
Visste du att Pensionat Granparken, Hotell Roslagen och Lilla Torget har varit inspelningsplatser för ﬁlmen »Ha ett underbart liv«?
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Påskhelgen den 18–21 april blir det traditionsenlig konstrunda runtom i Trosa. En samlingsutställning äger rum i Hamnmagasinet vid Hotell Bomans. I år deltar 60 personer med
sina alster i »KonstTriangeln«. De visar dessutom sina verk i
egna ateljéer, hem och utvalda lokaler. En särskild logotype
för projektet visar var. Skylten med ett konstnärligt utformat
»K« kan sitta på en husvägg eller grindstolpe till exempel.
Arrangörer är Trosabygdens konstförening, Trosa kommun
och enskilda konstutövare. Mer info finns på www.trosa.se.

Rand påskhöna & påsktupp
18 x 9 cm resp 20 x 9 cm 79:–
Säljs hos Linneladan,
Penningby.
www.linneladan.se

Behandla botten med ultraljud
Det finns alternativ till miljöfarliga båtbottenfärger. SonicShield
Antifouling System är ett beväxtningsskydd med ultraljud. En
sändare monteras på insidan av
skrovet och sänder ut ultralajud,
vilket motverkar uppkomst av
alger och i sin tur havstulpaner.
Uppfinningen leder till mindre
arbete för båtägaren och minskat
giftutsläpp i sjöar och hav. Säljs i
webbutiken vikingyachting.se.
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foto: jörgen petersson

KonstTriangeln i Trosa

Lär dig stoppa din stol
Hos Båt & Byggnadsvård
i Roslagen i Vreta utanför
Norrtälje sker många praktiska
kurser i renovering som man
kan ha nytta av. I hemmet eller
till båten. I vår blir det bland
annat kurs i möbeltapetsering
för nybörjare med tapetserare
Mats Landin från Gräddö. Kursen
sker onsdagarna 5, 12, 19,
26 mars samt 2 april. Den
innehåller grundläggande
kunskaper i stoppning och
möbelomklädsel. Deltagarna
får ta med egen stol att arbeta
med.
Mer info på bbviroslagen.se.

»Sandkilen Helmi – den sista
autentiska roslagsskutan, byggd
år 1886 har sin hemmahamn i
Stämmarsund på Blidö«

Välkommen till Blidöbygden

Gruvliga
minnen
från förr

Livet som arbetare i en av skärgårdens alla gruvor karaktäriserades av
dånande krutsalvor och hårt slit i den svarta underjorden. Fjärran från den
ljuva sommaridyll övärlden förknippas med idag. Utö har Sveriges äldsta
gruvor och på Resarö finns en gruva som är Ytterby gruva världs-berömd.
T e x t : G u n n i k a I s a k s s o n - L u t t e m a n f o to : To m a s A l m b o
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Arbetslag vid Lerviks gruva 1909-09-09

Härsbacka gruva -Sorteringslag vid det
nybyggda sorteringsverket 1910-08-30

Österåkers gruvor

marker fyndades både järnmalm och dyrbara mineraler. Gruvsamhällena var många och resterna av dem går
att ﬁnna överallt bland Stockholms kobbar
och skär. Utös gamla gruvarbetarbostäder
på Lurgatan har blivit sommarstugor för
dem som har råd. I det före detta brukskontoret kan du numera äta en utmärkt
måltid på öns värdshus eller övernatta på
hotellet i den gamla fyrvaktarbostaden.
Utö är en semesteridyll, men det har inte
alltid varit så.

Ryssarna ﬁck till slut nog av Svea rikes
framfart över haven och 1719 brändes
och härjades stora delar av Stockholms
skärgård. Utö drabbades hårt och gruvhålen fylldes med varpsten för att försvåra återstart av gruvorna. Utöborna
lät sig dock inte besegras så lätt. Stenen
rensades ur och maskineriet byggdes upp
igen. Idag är det bara Långgruvan som
fortfarande är fylld med sten. I mitten
av 1800-talet blomstrade Utös gruvindustri. Nya ångmaskiner införskaffades

»

I kustens rika

Sveriges äldsta gruvor
Dagbrotten och de många varphögarna
präglar Utö om du vågar titta bakom den
turistkantade fasaden. Redan på 1100-talet
tros brytningen av järnmalm ha börjat,
vilket i så fall gör gruvorna på Utö till
landets äldsta. Under 1600-talets stormaktstid, då Sverige gjorde sitt bästa för
att erövra resten av Europa, var det fullt ös
i de djupa schakten. Barn och vuxna arbetade i de nio gruvorna från tidig morgon
till sen kväll, mot en ynka dagspenning för
besväret. Järnmalmen skeppades till Åkers
styckebruk för att bli kanoner och vapen
till svenska armén i fält.

österåkers hembygds- och fornminnesförening

Österåkers gruvor

och arbetet moderniserades. 16 000 ton
järnmalm lämnade Gruvbryggan om året.
Men 1879 lades Utögruvorna ned,
utkonkurrerade av Bergslagens gruvor. De
driftiga öborna valde att satsa på turismen
och positionerade sig istället som badort
för societeten. Gruvkontoret blev värdshus
och ett societetshus uppfördes i närheten.
Ett smart drag. För idag är Utö ett av skärgårdens mest välbesökta områden.
Skärgårdens många gruvor
Roslagen genomkorsas av en malmåder
och längs kusterna ﬁnns många gamla
gruvfält. Kring Herräng där Eknäsgruvan
var den största, började järnmalm brytas
under medeltiden. Malmen förädlades i
Skebo bruk och Edsbro masugn. En del
av malmen ﬁck smederna i Norrtelje
Gevärsfactorie och Wira bruk gå loss på
för att tillverka gevär och värjor åt armén.
På Singö norr om Grisslehamn, bröts zink
och järn för vidare transport ut i världen.
Vackert beläget vid Väddöviken ligger
Ortala bruk där stångjärnshammarna
visserligen tystnade för gott 1878, men
under 1600-talet var det ett av Upplands
viktigaste järnbruk. Malmen ﬁck de bland
annat från Mälbys gruvor på Väddö. Den
mineralrika jorden levererade svavelkis
och 70 procentig högkvalitativ järnmalm
som delvis gick på export till Tyskland. På
Väddös oskyddade kust kan det snabbt
blåsa upp till storm, fraktskeppen lastades
alltid under tidspress. Skeppen signalerade redan ute till havs för att meddela
ortsbefolkningen att de var i antågande.
Alla som kunde komma ifrån sina sysslor
kom för att hjälpa till med lastningen av
malmen. Det hände ändå att fraktskeppen

Utö gruvor
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En bortglömd världskändis
På Resarö utanför Vaxholm, ligger resterna av Ytterby gruva gömd mellan tegelvillorna och sommarstugorna. En doldis som
är vida känd i världen. Nobelpristagarna i
kemi brukar vilja stanna till här under sin
visit i Stockholm när de tar emot sina pris.

Inte mindre än sju grundämnen har upptäckts här, vilket är världsrekord. Ingen
annanstans har så många grundämnen
upptäckts på samma plats. Yttrium, ytterbium, terbium, erbium är alla uppkallade
efter Ytterby. Holmium och skandium har
hämtat inspiration från Stockholm och
Skandinavien medan tantal kan härledas
till den grekiska mytologin.
Rikedomen på sällsynta mineraler
påträffades tidigt i brytningen, som tros
ha börjat redan på 1600-talet då kvarts
togs ur dagbrotten till Upplands järnbruk. Vit fältspat började brytas under
1700-talet. Fältspaten levererades till Rörstrand och senare även till Gustavsbergs
porslinsfabrik.
Kring 1900 arbetade ett femtiotal arbetare i gruvan. Transporterna skedde sjövägen, Resarös slingriga kostigar var inget
alternativ. Ända fram till 1933, då Ytterby
gruva lades ner, var enda sättet att ta sig
upp och ner i schakten via en stege.
Under andra världskriget användes
gruvan som bränsledepå för kronans

Utö gruvor
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Ytterby gruva

foto: gunnika isaksson-lutteman

ﬁck gå halvlastade för att vädret överraskade dem.
Längs Österåkers kustlinje bröts det
också för fullt i både Lervik, Härsbacka,
Svinninge, Isättra- och Täljeviken. Här
var det mineraler som kvarts och fältspat
som hackades fram ur jorden. Tillsammans utgjorde Österåkersgruvorna landets
mest produktiva kvarts- och fältspatdistrikt. Kvartsen användes vid järnbruken
och fältspaten för tillverkning av porslin.
Endast en mindre del av de hundratusentals ton som bröts här användes inom landet. Det mesta gick på export till Europa.
På Ornö och Runmarö bröts också
fältspat och brytningen har lämnat efter
sig stora hål i marken.

fartyg, förbunden med hamnen via en
tunnel. Trots att gruvan är igenbommad
sedan länge, har den fortsatt att sysselsätta forskarvärlden. 1987 belönades
Georg Bednorz och Alexander Müller med
Nobelpriset i fysik för sin upptäckt av
ett keramiskt material med supraledande
egenskaper. Ett av ämnen som ingick i det
keramiska materialet var just yttrium.
På Resarö märks gruvans forna existens
mest i form av gatunamnen på de numera
asfalterade kostigarna. ❧
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Ett drygt halvår

»Fyllda av livslust kommer de i grupper
eller enstaka par, ofta inifrån storstan.«

»

De skriker och gapar, väsnas
och skitar ner.
De dyker upp om våren och
stannar över sommaren. När det närmar
sig påsk kan man se de första, förväntansfullt ianspråktagande öarna och havet som
de övergav förra året. Fyllda av livslust
kommer de i grupper eller enstaka par,
ofta inifrån storstan. Först några åt gången, till slut tiotusentals. Kontinuerligt fylls
det på och antalet ökar för att kulminera
under sommarmånaderna.
Utan ljudliga meningsutbyten är det
svårt att föreställa sig dem. Att gapa högt
är uppenbarligen ett viktigt uttryck i det
sociala spelet. Ett livsvillkor snarast. Tystnaden bryts av gälla samtal i kvällningen.
Mycket skvallrande och skrockande blir
det under promenader över berghällarna.
Med rösten markeras vem man är i
relation till andra. Man positionerar sig.
En mörk barsk ton för alltid respekt med
sig. Den som har begåvats med en mindre
kroppshydda och klenare stämma får finna sig i att ta ett kliv ner på statusstegen.
Man uttrycker vad man anser om
tillvaron i allmänhet och läget närmast
omkring. Vad som nyligen har inträffat

och hur man ställer sig det. Om man är
tvärsäker – vilket man ofta är – ökar volymen till ett högljutt ylande.
Under särskilt lyckliga omständigheter
låter de inte så mycket.
Man tassar runt och gör diverse spel
och utfall. Visar vilken granne som åtnjuter fullt förtroende och vem som tvärtom
behöver sättas på plats. Låter förstå vad
man tänker stå ut med, vad som kan tolereras och vad som är helt åt pipan. Vem
som borde hålla sig mera på mattan och
vem som för sin egen hälsas skull omedelbart bör försvinna ur den andres åsyn.
Maj är en hektisk tid. Det ska fixas
och ordnas med bostaden och ställas till. I
mitten av juni kommer ungarna som inte
alltid har så lätt att finna sig tillrätta. Det
är rörande att se föräldrarnas omsorger
när de tillsammans försöker få stil på
busfröna. Det lyckas inte alltid, kanske är
ungarna ovana vid så mycket frisk luft och
utomhusaktiviteter. Men man jobbar på.
Ungarna protesterar men tar snart nog
efter de vuxna.
Äter tillsammans gör man gärna. Samkväm är populära och särskilt evenemang
där man samlas i stora skaror och gläds
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åt något gemensamt. Mycket väsen blir
det. Under hela sommaren finns inget
som är för oväsentligt att gapa åt. Alltid
finns något intressant eller värdefullt att
resonera kring och tampas om.
Ganska tidigt under hösten flyttar de
flesta söderut. Det är som om det är något
annat som drar. Redan i mitten av juli
börjar några skruva oroligt på sig. Möjligen oroas de över tillgången på mat och
vatten eller så är det helt enkelt sällskap de
söker. Kanske är det också något annat i
storstan som lockar. Under vintern häckar
de vid vattenhålen i Stockholm. Där,
kring Kungsträdgården och Operakällaren
där Strömmen håller vattnet isfritt är det
lätt att hålla sig flytande.
Ett halvår framöver, sen är de tillbaka i
stan igen. Utan dem skulle det bli väldigt
tomt och ödsligt i skärgården.
Fiskmåsarna.
/andreas af malmborg

Andreas af Malmborg
– är medialärare på
Rodengymnasiet
i Norrtälje, författare och journalist
bosatt på Svartlöga
om somrarna där
han bedriver egen
sjötaxiverksamhet.

Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för V

Väddö »Här trivs man«

Väddö (Wäddö) är den norra delen av en ö i norra Roslagen (i Norrtälje kommun) och ligger cirka 10 mil norr om Stockholm.
Väddö räknas tillsammans med den södra delen av ön, som går under namnet Björkö, som Sveriges till storleken sjunde största ö.
I söder övergår Väddö till Barnens Ö och Björkö och i norr finns broförbindelse till Fogdö och Singö. Från Grisslehamn går färjor
till och från Åland. Ön har cirka 3 000 permanentbostäder och drygt 8 000 fritidshus. Näringslivet på ön är beroende av
sommarturismen. Många hantverkare arbetar som egna företagare.
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Flytande öar –
finns de?

Drömmen om en ö, en flytande ö. Ouppnåelig? Nej, nej.
Visst har vi väl alla drömt om en egen ö?
Men knappast en flytande ö som byter placering.
Men de finns. I Dammsjön i Saltsjöbaden.
t e x t o. f o to : Hans Brandt
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»

För många år sedan som nyinflyttad promenerade jag i ett
omtyckt friluftsområde i trakten. Såg flera öar i insjön och tänkte inte
mer på det - just då. Men när jag vandrade
samma runda några veckor senare var
inte öarna där. De hade flyttat. Tänkte att
det antingen var något fel på mitt minne
eller naturen, men det visade sig att det
var inget fel alls då öarna var flytande. En
verkligt ny erfarenhet.
Med andra ord - något unikt ﬁnns nära
oss men är okänt. Mycket litet är skrivet
om dessa flytande öar. Förutom de i Saltsjöbaden omnämns till exempel flytande
öar i Amazonas. Långt, långt bort. Vid ett
samtal med en av kommunens tjänstemän
som jobbade med turism kände denne
inte alls till dessa flytande öar.
I Dammsjön i Saltsjöbaden ﬁnns tre
flytande och flyttande öar som beroende
på vindar och strömmar »parkerar« sig
temporärt på lämpliga, varierande platser
inom ett område av cirka 100 meter. Den
minsta ön är cirka 10 x 3 meter och den
största cirka 80 x 20 meter. Man kan gå
»ombord« på dessa »gungflyn« med stövlar, men det skall undvikas på grund av
onödigt slitage på de säregna öarna som
skapats under hundratals år.

Flyter på gas
Öarna är bevuxna med gräs, ris, mossor,
pors, vass, tallar och lövträd som högst
cirka 7 meter. De håller sig flytande med
hjälp av inneslutna gaser och därtill producerar mikroorganismer och svampar
nya gaser som exempelvis metan och
koldioxid som bidrar till flytkraften.
Sjöarna ligger nära Erstaviken och
cirka 27 meter högre än Erstaviken. De
flytande öarna tros ha bildats på grund
av vattenregleringar som gjordes under
1800-talet. Markstyckena, det vill säga
uddarna, lösgjordes från stränderna när
vattennivån höjdes/sänktes och blev öar
med viss karaktär av gungfly. Att de kunde
brytas loss möjliggjordes då dammluckor
fanns som kunde reglera vattnet till den
nedströms liggande kvarnen och sågverkets behov av vatten. Sjöns vattennivå
kunde växla mycket upp och ned och
på så sätt bryta loss uddarna som blev
flytande öar.
Det känns märkligt att denna unika
naturupplevelse ﬁnns så lättillgänglig,

Dammsjön.

men ändå är så okänd. Dessutom är det
så spännande att se var öarna beﬁnner sig
vid just dagens besök.
Tips. Vill du ha en egen, flytande ö?
Odla en. Det tar bara några hundra år
innan den är flytfärdig. Vill du se dem nu?
Åk till Dammsjön i Saltsjöbaden.
Välkommen för ett unikt besök och
hoppas du hittar öarna. Man vet ju aldrig
var de är. Just nu i mars utfärdar vi »flyttgaranti». Det vill säga öarna ligger där de
parkerat sig i isen.
Hur hittar man?
Kollektivt. Saltsjöbanan till Erstaviks hållplats strax innan Solsidan. Gå till Erstaviksparkeringen tvärs över stora vägen och
mot Dammsjöns södra ände. Där bör att
par av öarna ligga. Informationstavla ﬁnns
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vid parkeringen.
Bil. Kör förbi Saltsjöbadens C till höger
mot Solsidan och sväng in till höger mot
Erstaviksparkeringen. Gå till Dammsjön
cirka 100 meter. Förhoppningsvis ligger
någon av öarna där. Informationstavla
ﬁnns vid parkeringen. ❧
Tävling:
De tre öarna i Dammsjön har inga
namn. Magasin Skärgård efterlyser
därför namnförslag så vi kan döpa
dem. Skicka in ditt förslag till
info@magasinskargard.se eller
med snigelpost till Magasin
Skärgård, Gräddö Varvsväg 12,
760 15 Gräddö. Vår jury väljer ut en
vinnare som belönas med utflykt till Dammsjön
valfritt datum i vår. Inklusive picknickkorg
med skumpa, blommor och boken Blommande
skärgård av Klas-Rune Johansson. ❧
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Roland Svensson-museum snart klart

bild: roland svenssons vänner

foto: jan wigren

Framlidne författaren och konstnären Roland Svensson lyckades
träffsäkert skildra skärgårdsbornas
liv under gångna tider i bild och
skrift. Han skrev bland annat
boken »Skärgårdsliv i gången
tid«. Intresset för konstnärens
verk har ökat under senare år.
Rolands första kontakt med
skärgården skedde 1934 i byn
Ramsmora på Möja. Och i sommar öppnas ett Roland Svensson-museum
vid just Ramsmora brygga. På senvåren kommer konstnärens interiör från
hans ateljé på Tornö flyttas till den nybyggda lokalen ritad av arkitekt
Johan Schmalensee. Museumet blir verklighet tack vare bidrag från EU:s
landsbygdsprogram, Landstinget och Värmdö kommun samt donationer
från allmänheten. Sällskapet Roland Svenssons Vänner står bakom satsningen och har kämpat i flera år. Museumet kommer att ha öppet året
runt. Man planerar också att instifta ett stipendium för unga konstnärer,
författare och folklivsforskare. /JE

Hälsorundan i Nyköping
Konstrundor är ju redan väl etablerade i landet. Nu är det dags för
»Hälsorundan i Nyköping«. Initiativtagarna Lotta Lassbo och Åsa Granskär
kom på idén för flera år sen men nu skrider de till handling med en ideellt
arbetande grupp på 5 personer. Den 3–4 maj, samtidigt med Konstrundan,
går evenemanget av stapeln för första gången. Cirka 40 företag är anmälda
i nuläget och flera grannkommuner har hört av sig och vill vara med eller
starta egna Hälsorundor.
Initiativtagarna vill inte ge några restriktioner eller regler för deltagande utan alla som jobbar med hälsa på ett eller annat sätt är välkomna
att vara med.
– Syftet är att skapa intresse
för olika hälsoföretag och olika
typer av terapier, visa att vi
finns, vad vi gör men främst att
sprida kunskap om hälsa i vid
bemärkelse. Alla är välkomna,
de som redan mår bra och de
som inte gör det, de som fortfarande söker eller vill hitta nya
terapier eller terapeuter, de som
vill ta del av erbjudanden, alla
nyfikna och de som bara vill ha
ett mål med sin helgpromenad,
berättar de.
Hälsoidkare och terapeuter kommer att hålla öppet och säkert får
vi ta del av specialerbjudanden och prova-på-behandlingar denna dag.
Hälsorundan i Nyköping har en egen sida på facebook där man kan hitta
uppdaterad information.
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Boktips

Refsnäs by år 2000

Refsnäs byalag och Kjell Åhlander har i boken
»Refsnäs by år 2000« dokumenterat fastigheterna i Refsnäs och dess ägare vid millenieskiftet. Den är rikligt illustrerad med bilder och
späckad med fakta om människorna som bor
eller bodde där och husens historia. En gedigen
dokumentation och ett viktigt kulturarv till kommande generationer. Byborna berättar själva det de vet om huset de
bor i. Vilket gör att en del får vi veta mer om och andra lite
mindre. Kommer man som nyinflyttad till byn
Refsnäs på Rådmansö i Roslagen, blir den här
boken till glädje och en genväg att snabbt lära
känna vilka grannar man har. Den kom ut år
2006 och finns fortfarande att få tag på. Boken
säljs bland annat hos Mauds Hemslöjd i Refsnäs
samt Båt- och Byggnadsvård i Vreta.

i by n
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Titel: Refsnäs by år 2000
Redaktör: Kjell Åhlander
Antal sidor: 73
Cirkapris: 150 kr

– bybor berättar

foto: gunnika isaksson-lutteman

ISBN: 91-631-9904-1

Rindös egen chokladeria
I november förra året fick Rindö lanthandel nya ägare. Souri Soufi
och hennes man Ghasem Kosarian tog över butiken och har sedan
dess aktivt arbetat för att utöka utbudet och förbättra servicen.
Souri drev tidigare chokladbutik i Stockholm, men nu har hela
familjen blivit öbor på heltid och satsar fullt ut på lanthandeln
som är belägen mitt på ön. Souri tog med sig sitt chokladintresse
till Rindö och det går numera att köpa utsökta praliner över disk
hos Rindö lanthandel. Rindö choklad hittar du på Rindövägen 40,
Rindö. /Gunnika Isaksson-Lutteman
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Gårdsbutiker med det
lilla extra
En utflykt till en gårdsbutik är en upplevelse som ger mersmak. Här får
kunderna ett personligt bemötande och kunnande som inte de stora kedjorna på något sätt kan konkurrera med. I norra Roslagen ligger Sanda gård
och Sundboden, två gårdsbutiker som trots att de skiljer sig åt, har samma
gemensamma nämnare – att ge det lilla extra.
TEXT O. FOTO : E va F i s c h e r
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»

På Sanda gård har paret Bodil

och Lars Holmberg byggt upp
en lantgårdsidyll. Hit kommer
man för att fika, klappa fåren, äta en bit
mat och njuta av lantgårdsidyllen.
Runt cafébordet utanför Länsmans
gråstenstall där Sanda gård har huserat i
över 20 år spatserar höns och kycklingar
mellan caféborden på jakt efter en mumsbit. Barnen springer fram och tillbaka

början hölls öppen på helgerna. Då sålde
mellan kaninburarna och fåren i hagen
vi enbart produkter från den egna gården
strax bredvid.
men vartefter kunderna börja strömma till
– Vi vill ge våra gäster en helhetsuppleutökade vi med andra bondgårdsprodukvelse av livet på en bondgård, säger Bodil
ter, berättar Bodil.
Holmberg.
För att komma in i gårdsbutiken
Sanda gård ligger mellan Östhammar
behöver de längre besökaroch Hallstavik. Hit åker besökare
na huka sig för att inte slå
för att koppla av och komma bort
huvudet i dörrposten. Det
från vardagsstressen. Här kan
är timmerstockar i taket,
man i lantlig miljö koppla av
vitkalkade väggar och
med en kopp kaffe och hembabreda fönstersmygar i den
kat bröd eller med en bit mat.
genuina
lokalen. Här finns
De som vill kan också välja att
hantverk, lammskinn, leksabo kvar och bli väckt av tuppen
Bodil Holmberg
ker och presentartiklar.
som gal tidigt på morgonen.
– Allt är handplockat för att ge
När Bodil och Lars Holmberg köpte
en riktig lantgårdskänsla, säger Bodil.
gården 1975 var tanken att enbart driva
För de som besöker butiken väntar allt
lantbruk med lammverksamhet från gårsom oftast något gott. Detta gäller även för
dens besättning av gotländska pälsfår. Men
det som serveras på gården. Allt bröd är
allt eftersom åren gått har verksamheten
hembakt och lammköttet egenproducerat.
utökats. I dag finns här både butik, café
Just nu råder en febril aktivitet på gården
och övernattningsrum.
med att ta emot cirka 150 nya små lamm
Sanda gårdsbod startade som ett hoboch att förbereda för en ny sommarsäsong.
byprojekt. Bodil som länge haft tankar
– Men det är ju det som är tjusningen med
att om att lära sig att sy fårskinn, gick en
att driva Sanda gård, konstaterar hon glatt.
utbildning i pälssömnad och började sälja
Mitt bland åkrar och ängar med närsina alster till vänner och bekanta. I takt
heten till havet, strax utanför Öregrund,
med att fler blev intresserade behövde hon
ligger Sundboden. I ett stort genuint timen lokal för sin verksamhet
mehus på cirka 500 kvadratmeter. Här
– Vi renoverade det gamla gråstensryms bland annat möbler, heminredning,
stallet som ligger längs med vägen och
kläder, smycken och ett kafé.
gjorde i ordning en gårdsbutik som till en

»Allt är handplockat för att ge
en riktig lantgårdskänsla«

45 magasinskärgård vår2014

foto: monika brunsbäck

foto: monika brunsbäck

foto: monika brunsbäck

»...inhystes i ett
litet magasin.«

46 magasinskärgård vår2014

Timmerhus från Örnsköldsvik
– Till Sundboden ska besökarna kunna
komma för att koppla av såväl som för att
shoppa, ta en kopp kaffe eller titta runt för
att få inspiration, säger Monica Brunsbäck
som driver Sundboden med dottern Tove
och mannen Jonny Olsson samt sonen
Simon som ibland jobbar extra i butiken.
Gårdsbutiken har sedan öppnandet
utökats tredubbelt och fortsätter att växa.
Under de senaste sex åren har familjen
både hunnit med att flytta och utökat
sin verksamhet. Sundboden som tidigare
inhystes i ett litet magasin har sedan flytten utökats till cirka 500 kvadratmeter
fördelat på två våningar.
Sundboden ryms i dag i ett stort timmerhus med en 200-årig historia bakom
sig. Familjen hittade huset i Örnsköldsvik
och kände direkt att huset skulle passa
deras verksamhet perfekt. Efter att huset
köpts och plockats ner fraktades det till
Skinnäsängarna strax utanför Öregrund,
där det byggdes upp på nytt.
– Det var kärlek vid första ögonkastet,
berättar Monica.
Sedan Sundboden flyttade in i det nya
huset har kunderna strömmat till.

– Vi märker en stor skillnad i antal
besökare och både nya och gamla har
gett oss glada tillrop på våra satsningar,
säger Monica.
Gårdsbutiken som har både ljus och
rymd är fylld med heminredning som
bland annat möbler, smycken, textil, porslin, utemöbler och kläder. Nedre våningen
rymmer även ett kafé där man kan välja
att sitta inomhus eller utomhus med
utsikt över ängar och hagar.
Monicas tanke är att fortsätta bygga
ut Sundboden. Idéer och förmåga att
förverkliga dem tycks inte sakna henne.
– Det är inte riktigt klart ännu det är
fortfarande på planeringsstadiet, säger
Monica innan hon hastar iväg för att ta
emot nya kunderna som strömmar in till
butiken. ❧

Monica Brunsbäck

foto: monika brunsbäck

»Sundboden ryms i dag i ett stort timmerhus
med en 200-årig historia bakom sig.«

Timmerhuset hämtades i Örnsköldsvik.
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Öregrund – staden vid havet

Där havet öppnar sig ligger idyllen Öregrund – en av
Sveriges bäst bevarade trästäder och ostkustens enda
stad där man kan se solen gå ner i havet. Öregrund
anlades 1491 och blev en viktig sjöfartskonkurrent till
Stockholm. Den lilla staden blev sedermera känd som
populär kurort. Till minne av glansperioden firas i
augusti varje år badortsdagarna.
Staden bjuder på snickarglädje och lugn atmosfär.
Här varvas småstadscharmen med färgsprakande havsoch naturupplevelser. Strosa runt bland små gator och
gränder som alla leder till havet, där ingen solnedgång är
den andra lik. Alla årstider har sin egen charm.
Välkommen året runt!

Guldkorn
			 Solnedgången i havet / Stadsvandringar / Hembygdsgården med Sjöfartsmuseet /
		 Medeltida stenkyrkan och klockstapeln / Fyrskeppet Västra Banken / Strandpromenaden
med Societetshuset / Tallparken med utsiktsplatser, sandstrand och klippor

Örskärs
fyr

foto: roine karlsson illustration: lisbeth sandahl

Vandrarhem & Servering
Roslagens nordligaste utpost.
Boka nu! boka@orskarsfyr.se
www.orskarsfyr.se

Hamngatan 12
www.facebook.com/North60

Ett riktigt hotell
0173-150 55
www.gamlajarnhandeln.se

Bed & Breakfast
0173-302 20, 070-316 59 99
www.uddensbb.se

Förmedlar boende, hyr ut kajaker mm.
070-280 54 42
www.bokajak.se

Lägenhetshotell –
Konferens - Vandrarhem
med de sköna sängarna
0173-302 00
www.epokgarden.se

Strandgatan 30, Öregrund
Öppet
Mån-fre 9-19 • Lör 9-17 • Sön 10-17

Bo ett stenkast från havet på ett
charmigt skärgårdspensionat
0173-305 12
www.ankargarden.se

B&B, Snesslingeberg
0173-170 00
www.villarosenberg.se

Strandgatan 2
Öppet fre 12-18 lör 10-15 sön 11-15
www.edblad.com
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Östhammar-Öregrund »grannstäderna vid havet«

Namnet Östhammar består av den fornnordiska ordet »hamar« som betyder stenig backe. Staden omnämns första gången 1368 då
den ﬁck sina stadsprevilegier. I slutet av 1400-talet hade farleden till Östhammar blivit så grund att borgarna anhöll om att få flytta till
Öregrunds näs. Vilket bifölls och staden Öregrund föddes. Namnet betyder »grusgrundet« och antas syfta på Dummelgrundet utanför
hamnen.
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Alla hittar sina
favoriter i Olles
fotografimuseum
öfolk Fototokiga japaner har besökt

TEXT: Helena Forsgård FOTO: Robert Jonsson
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sin första
kamera 1957 – en fyrkantig svart
låda av märket Gevaert. På den
tiden gällde det att noga fundera
ut sina motiv innan man knäppte. Filmrullen som hörde till hade
bara åtta bildrutor!
Olle har haft fotografering
både som jobb och hobby och i
slutet av 1960-talet började han
samla aktivt på allt som hade med
fotografering att göra. Han åkte
runt i Sverige som underhållare
– han körde motorcykel på velodrom – och på dagarna sökte han
upp antik- och fotoaffärer där
han gjorde det ena fyndet efter
den andra.

Olle Strömberg fick

Till en ny lokal
Med åren har det blivit en imponerande samling. De äldsta före-

målen är från 1870-talet och de
yngsta hör till vår digitala ålder
men i början av 2000-talet kom
frun Benita med ett ultimatum:
Antingen slutar du samla eller
öppnar ett museum! Det ledde
till Ålands Fotograﬁska Museum
som Strömbergs driver helt utan
samhällsstöd och som öppnar i
nya lokaler den 18 juni.
– Vi har köpt den nedlagda
skolan i Pålsböle och den ger
oss helt nya möjligheter. Vi kan
visa fler föremål på ett mer
pedagogiskt sätt i fler och större
rum. Vi kan ordna utställningar,
ﬁlmvisningar och föreläsningar
och ska även ha en kafeteria,
säger Olle Strömberg.
Det krävs både tålamod och
ordning att flytta hela samlingen
med omkring 10 000 föremål och
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foto: roine karlsson

hans museum och fallit i trans. Olle
Strömberg på Åland är ständigt på
bettet och samlar allt kring fotografering
som kommer i hans väg.

det går åt mycket skyddspapper
och bomull. Olle räknar med att
det tar flera månader.

namn: Olle Strömberg
ålder: 66 år.
familj: Frun Benita
yrke: Clown, under-

hållare, museichef.
intresse: Samlar på allt
som har med fotografering att göra.
kuriosa: Polarfararen
Fritiof Nansens
kamera från Nordpolsexpeditionen med fartyget Fram 1893–1896
finns i Olles samling.
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All kringutrustning
Strömbergs samling är speciell
på minst ett sätt. Här ﬁnns inte
bara kameror i parti och minut
utan även allt annat som behövts
för fotograferingen som ﬁlmer,
framkallningsutrustning, objektiv, rengöringsmaterial, blixtar,
fotoväskor, stativ, ramar, album,
bruksanvisningar, kataloger
och tidskrifter. Han har även en
butiksinredning från en gammal fotoaffär i Mariehamn och
diverse reklamprylar.
Olle tar på sig vita handskar och
dyker ner i den välfyllda hyllan
med ﬁlmer från olika tider och
plockar fram en långsmal ask –

Olle Strömbergs fru Benita sa:
»Antingen slutar du samla eller
öppnar ett museum«.

»De äldsta föremålen är från 1870-talet«
en Kodakﬁlm vars bäst-före-datum gick
ut den 1 januari 1907!
– En specialutgåva. Rullen gavs ut till
bröderna Lumières ära, alltså Auguste
och Louis som anses vara skaparna av
den moderna ﬁlmen, berättar han.
Det är en annan specialitet i museet.
Olle kan sina föremål. Han vet hur de
användes och han verkar ha en historia
på lager om vartenda ett – från Clas
Ohlsons fotopåse från 1930-talet via
polarforskaren Fridtjof Nansens
Hasselblad-kamera till en ljusmätare
från 1880-talets slut.
– För mig är det också viktigt att visa
milstolparna i utvecklingen. En kom i
början av 1960-talet när Kodak lanserade
sin instamatic-kamera som enkelt laddades med en ﬁlmkassett.
Andra specialiteter är en biografmaskin
från Göteborg som visade 6000 ﬁlmer
innan den pensionerades, en målkamera

från travbanan, polisens fotoutrustning
och en sjukhuskamera som använts för
att fotografera ögonbottnar.
Alla har fotominne
Museet passar alla – inte enbart dem
som har fotografering som specialintresse.
Alla har stått bakom eller framför
en kamera och har sina egna minnen.
Här får man återuppleva en del av dem,
säger Olle Strömberg.
Han har för övrigt flera strängar
på sin lyra. Ibland dyker han upp som
clownen Jolle, som cyklar på en minimal
cykel, och vid jultid uppträder han och
frun Benita som tomtefar och tomtemor
i utsökt ﬁna munderingar.
– Titta här, säger han sen. Det här
är en förstoringsapparat från 1914 som
gick på fotogen!
Och sen får man lära sig att använda-
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ren gick en runda på gården och räknade
sekunder medan apparaten gjorde jobbet.
För som sagt – Olle kan sin fotohistoria
och han kan berätta. Ett besök i museet
med honom som guide blir garanterat
både intressant och lärorikt! ❧

foto: roine karlsson

foto: roine karlsson

Fakta
Ålands Fotografiska Museum öppnar den 18 juni i
Pålsböle i Finström, Bastövägen 7.
Öppet:
18 juni–31 augusti tis–lör kl 11–18.
Stängt sön–mån.

foto: roine karlsson

1–30 september lör–sön kl 11–16.
Stängt övriga veckodagar.
Övriga tider enligt beställning,
tel +358 457 059 5967.
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Trosa »Världens ände«

Trosa är känt som stad sedan 1300-talet och är därmed en av Sveriges äldsta städer. Eftersom landskapet runt ån är flackt, har
landhöjningen resulterat i att havet dragit sig tillbaka och landarialen ökat. Staden låg från början cirka en halv mil inåt landet
fram till slutet på 1500-talet. Redan i början av 1400-talet var Trosa en betydande handelsplats och stadsprevilegium erhölls
år 1610 på den plats Trosa ligger idag.
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Inga gröna kvinnor
men grönt sortiment
Lanthandeln på Svartsö erbjuder allt från fårskinn, mjölk och
mozzarella till hostmedicin, whisky, cykelturer och övernattning.
Det är en riktigt äkta lanthandel men i modern tappning.
TEXT O. FOTO: Misse Ljungström

»

Jag har just köpt mig ett par
härligt ﬁna fårskinnsfodrade
vintergummistövlar, påverkad av en nöjd kund som för en stund
sedan kom in i Svartsö lanthandel, iklädd
de likadana stövlar hon köpte här igår.
Under den tid jag är i affären kommer
ytterligare två öbor som båda köper de
låga, sköna stövlarna. Jag passar på att ta
en kopp kaffe från det inbjudande bordet

vid postluckan som är uppdukat vintertid. På sommaren köper man sitt kaffe i
caféet på bryggan och sitter och mumsar
på smörgåsar eller kakor och tittar på
folklivet när båtarna kommer.
Det är öborna Lena Hedelin och Sozy
Newton-Hedelin, som äger och driver
Svartsö Lanthandel. De har jobbat tillsammans här i över tjugo år och genom
åren har de delat upp arbetet och succes-
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sivt tagit på sig de delar de trivs bäst med.
I början gjorde vi nästan allt tillsammans, berättar Lena Hedelin.
Nu har de olika roller. Sozy tar hand om
alla papper och Lena sköter praktiska uppgifter. Lena har alldeles särskild hand med
blommor. Hon gick en tvåårig trädgårdsskola på Säbyholm när hon var yngre och
är den självklara att sköta blommor, frukt
och grönt samtidigt som hon har ansvaret
för kyl och frysvaror.
Sozy har ett genuint intresse för människor och en bakgrund som mentalskötare
i sydvästra Stockholm, vilket stressiga högsommardagar säkert kan kännas som ett
inre stöd (min anmärkning!). Hon sköter
utöver pappersarbetet och alla torrvaror.
Men båda betonar att de kan varandras
områden så det innebär inte några problem om den ena är borta ibland. Just nu
i februari när det är lågsäsong passar Sozy
och hennes sambo på att vila upp sig på
Kanarieöarna några veckor och i höstas
var Lena i Indien under två månader men
ruljangsen här hemma fungerar utmärkt
ändå, i alla fall under lågsäsong. Att hålla
öppet året runt känns viktigt för både Sozy
och Lena. Kunderna på ön vet att de alltid
kan göra sina inköp här och fritidsboende
och andra besökare vet att de kan handla
när de kliver av båten.
Social mötesplats
Vi tycker att det är roligt att så många vant
sig vid att komma in här och inte släpa
med sig matvaror från sta´n och vi försöker
att ha öppet så mycket som möjligt när folk
är ute i skärgården. Vi ändrar oftast efter
båtarnas turlistor så kunderna kan lita
på att mötas av en öppen affär. Vi önskar

Mycket ekologiskt och
rättvisemärkt.

foto: josefin ekberg

Den årliga Årparaden startar
vid Svartsö Lanthandel.

»Här stannar man gärna kvar en stund och
utbyter tankar och åsikter samtidigt som man fyller
sina matkorgar med förnödenheter.«
givetvis att säsongen skulle vara längre
och att det skulle vara fler människor
som bodde och handlade här. Det borde
kunna bo dubbelt så många på Svartsö,
menar Lena.
Alla får handla var de vill förstås.
Ingen är tvingad att handla här men vi
strävar efter att erbjuda ett sortiment som
gör att kunderna väljer att handla här. Vi
är också ombud för Posten, Systembolaget och Apoteket vilket kompletterar och
lockar kunder hit.
Svartsö lanthandel fungerar också som
en social samlingsplats, precis som äldre
tiders lanthandlare. Här stannar man
gärna kvar en stund och utbyter tankar
och åsikter samtidigt som man fyller sina
matkorgar med förnödenheter. Sortimentet är imponerande stort även på vintern.
Sozy och Lena vill gärna tillhandahålla så
mycket närproducerat som möjligt i den
mån det ﬁnns. På sommaren ﬁnns bland
annat blommor från Möja, grönsaker
från Finnhamn samt kryddväxter, grönsaker, blommor och ägg från Svartsö. Nu
erbjuds mer fårskinn från Svartsö och ﬁna
stickade vantar och mössor från Gällnö. I
den mån det är prismässigt möjligt väljer

Lena och Sozy ekologiskt och rättvisemärkt och försöker alltid att hålla varor
av hög kvalitet som oftast håller betydligt
längre än »bäst före-datumet« anger. Lena
är privat själv noga med att inte bara
slänga något för att datumet säger det,
utan luktar och smakar sig fram. En vana
som ofta glöms nu för tiden när allt går
att ersätta.
»Skärgårdens bästa butik«
Sommartid är pulsen kring Svartsö
Lanthandel annorlunda mot vinterns
lugn. De skärgårdsbesökare som kommer ihåg den lilla kiosk som fanns här på
1970-talet eller då den förvandlades till
affär på 1990-talet, skulle knappast känna
igen den effektiva butik som byggdes ut
till sitt nuvarande utseende 2005. Antalet
personal blir då sju, åtta personer. Att
affärsverksamheten förra året utökades
med caféet och uthyrningen av bodar
och cyklar gör att alla har oftast fullt upp
hela tiden. Svartsö Lanthandel är en stor
arbetsgivare och kan stoltsera med att
de genom åren bidragit med att många
av bygdens barn fått ﬁn introduktion
till arbetslivet genom sommararbete här.
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Inte minst Sozys och Lenas egna barn
som i många år varit starkt engagerade
i verksamheten. Sozys dotter Petra har
exempelvis just ﬁxat en facebooksida för
Svartsö Lanthandel och alla ungdomarna
tycker att caféet är kul.
Genom åren har Sozy och Lena hunnit
med många olika kampanjer och projekt.
Såväl lokala som nordiska. Svartsö Lanthandel har utsetts till skärgårdens bästa
butik inom projektet »Skärgårdssmak«
och man samarbetar gärna med andra
skärgårdsbutiker.
Vi lånar eller köper av varandra om
det behövs och när det gäller exempelvis
jordsäckar beställer vi gemensamt så det
blir en hel långtradare, säger Lena.
Snart är det påsk och det är den första
riktigt stora affärshelgen på året berättar
Lena som redan nu börjar fundera på vad
kunderna kan tänkas fråga efter. Det är
alltid någon ny vara som ligger i tiden.
Både Sozy och Lena är lyhörda för kundernas önskningar. Kanske slinker även
något indiskt med i sortimentet, tänker jag
och bläddrar lite i Systembolagets katalog.
Om jag beställer varor idag före klockan
tolv får jag hämta i övermorgon. ❧

Garpens vackra fyr
blev fulast

Utanför byn Bergkvara i Kalmarsund
på den lilla ön Garpen står ett grått
stadigt »betongrör« och lyser. Här bedriver Garpens Vänner bed &
breakfast. Hugade kan även hyra hela ön. Som vid högvatten blir
nästan halv. Då kan nämligen 30 procent försvinna.
TEXT: Josefin Ekberg illustration: Lars Holm
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Fakta Gar pens fyr:
Fyrplatsen ägs av föreningen Garpens Vänner
som bedriver bed & breakfast och har hand om
transporter till ön. Under högsäsong 3 juli –17
augusti går det regelbundet båtturer till Garpen
torsdag–söndag. Ön är öppen för alla såvida den
inte är uthyrd för slutet sällskap som bröllop
eller kick-off till exempel. Då är det populärt att
hyra hela ön. Tjugo övernattande tar man emot.
Se mer information på www.garpen.se.
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»

stor ö. Den
mäter som mest 300 meter på
längden och 75 meter på bredden. Och krymper som sagt vid högvatten.
Som mest har det bott 16 personer på ön.
De flesta barn.
– 1936 var det här den mest välbebodda ön häromkring, berättar Lars
Sjöholm, barnbarn till den beryktade
Hjalmar Sjöholm som var fyrmästare på
Garpen 1917–1941.
Om Hjalmar berättas bland annat att
han aldrig lämnade ön. På 24 år. Inte ens
när han hade semester. Då är man bra
förtjust i sin hemmiljö. Trots att det höll
på att gå riktigt illa en gång. Hjalmar såg
en tunna vid strandkanten en morgon
och tänkte att han måste bärga den men
glömde bort tunnan. Tur var väl det. Efter
ett tag hördes en kraftig smäll. Tunnan
var en mina. Fönster blåstes ut, dörrar
gick i baklås och det regnade mindelar
överallt.
Det har kommit ut en bok om Garpen
av Bo Alvemo. Den heter kort och gott
»Garpen« och finns till försäljning på
fyrplatsen. Boken är fullmatad med spännande historier och svartvita gamla foton.
En spektakulär händelse var 1934 när den
vackra fyren ritad av Isak Gustaf Clason
(som även ritat Nordiska muséet) skulle
rivas. Två personer lyckades fotografera
Garpen är ingen

det historiska ögonblicket precis när tornet står i 30 graders vinkel innan det far i
backen. En mäktig syn. En av fotograferna
var Hjalmar som lånade dotterns kamera
till uppgiften. Det blev det första och enda
fotografiet han tog. En fullträff.
Gamla fyren byggdes år 1893 av rött
tegel. En vacker skapelse lik en piedestal
för en gudastaty som tyvärr inte gick att
rädda. Teglet höll på att vittra sönder.
– Den förra fyren var Sveriges vackraste fyr. Så rev de den och byggde landets
fulaste istället, beklagar Lars.
Resterna av den gamla fyrens byggmaterial ligger idag längs stränderna och filas
på av havets vågor.
Museum i fyrtornet
Lars och hans fru Chateriene har varit
värdpar på Garpen i många år men nu
bestämt sig för att lämna över skötebarnet
till några nya eldsjälar från och med sommaren 2014. Det är en livsstil att bo på den
lilla ön som saknar färskvatten och bara
har torrdass. Obekvämligheter som är lätt
att glömma då man njuter av havsutsikt
från varje fönster och om våren känner
doften av syrén. Hönsen som pickar i
marken och svanfamiljen i vassen bidrar
också till trivsel.
– Det finns ingen orm och inga fästingar, intygar Lars.
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För några år sedan blev Garpen
rikskänd då TV-programmet Sommar
med Ernst spelades in härute. Då gjorde
Ernst Kirchsteiger om den gamla tvättstugan, för övrigt byggd av tegel från den
första fyren, om till ett »andrum«. I ljusa
färger och smakfull inredning med inspiration hämtad från naturen. Ett rum att
finna stilla ro och andlighet i. Vilket blir
lätt på en plats som denna.
Dock bär den på som fyrplatser brukar
göra, historier av dramatik och sjönöd.
Incidenter har hänt när fartyg misstagit
fyren för att vara Utgrundens och således
gått till väster om Garpen och stött på
grund. En gång gick bananbåten Sigrid
Mathiesen på. Lasten av bananstockar och
kaffe tvingades man lämpa överbord för
att få loss fartyget. Den julen blev det en
riktig bananfest för fyrfolket.
»Bananparty« blir det än idag kan man
säga. Eller i alla fall piratkul för barnen.
Om somrarna brukar det gå båtturer
från Bergkvara och dess camping ut till
Garpens fyrplats. Barnen klär ut sig till
sjörövare och leta skatter. De festar kanske inte på bananer men varm korv med
bröd går bra det med. Lite mer vuxna
pirater kanske föredrar att boka båten
som åker ut på sälsafari. Längs kusten
utanför Djursvik brukar sälarna hålla till.
En trevlig utflykt där passagerarna tar
med kaffekorg och kikare.
Har man som fyrmästaren Hjalmar
svårt att lämna Garpen ens för en båtutflykt finns andra aktiviteter att ägna sig åt.
Ett besök till museumet i fyrtornet är ett
måste. Och för de lekfulla finns strandleksaker, badmintonracketar, krocket och
kubbspel att låna. Ja, till och med en fotbollsplan kan den minimala ön stoltsera
med. En kuriosa historia är att fyrfolkets
barn brukade sparka boll mot målburar
gjorda av fisknät. Undra om det var högeller lågvatten då? Garpens fyrplats är
öppen och tillgänglig för alla att besöka
såvida ingen har bokat hela ön. Men det
höll på att hamna i privat ägo en gång när
det var tal om att sälja ön på öppna marknaden. Som tur var reagerade många med
bestörtning och samlade snabbt krafter
och bildade en förening för att rädda fyrplatsen åt allmänheten. Tack vare Garpens
Vänner är det möjligt för alla och envar att
uppleva ön. ❧
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En liten guide till Vätö

foto: magnus torsne

»Vätö runt på cykel och till
fots«, heter en liten skrift
r unt
som Vätö hembygdsförening
Cykla ätö
givit ut. Vätö är en trekantig
på V
liten ö cirka
1,5 mil nordost
om Norrtälje. Till
Vätö socken hör också fem
byar på fastlandet. Samt en
rad öar ut mot havsbandet.
De största är Lidö, Tyvö och
halva Gisslingö. Det kan ta
många år att utforska en
Ifjol öppnades Svartsö Krog på ön Svartsö i mellersta skärgården i ny regi. De nya kröplats, lära sig hitta de pergarna Mikael Fredriksson och Henrik Sauer vill utveckla krogen till den moderna bistro
fekta cykelvägarna och bästa
promenadstigarna.
de själva alltid saknat i Stockholms skärgård. Bägge är i grunden kockar. Deras fokus
Men med denna lilla skrift
ligger på närproducerat, säsongsvaror, bra producenter och ekologiska produkter.
till hjälp kan man snabbare hitta sina favoritVi plockar örter, svamp, vissa grönsaker och frukt själva. Vi köper grönsaker från ön
stigar, vägar och utflyktsmål. Texterna berättar
och nötkött från djur i skärgården med mera, berättar Henrik Sauer.
kort och kunnigt om de platser man passerar.
Förändringar i menyn sker ständigt och styrs av tillgång och kockens inspiration.
Vätö har en spännande historia med många
stenbrott. I slutet på den 40-sidiga skriften
Man satsar också på ett rikt ölutbud med hantverksmässiga sorter från Norden. Uppdafinns ett ort- och platsregister som underlätterade öppettider under våren finns på krogens Facebook-sida.
tar sökandet. Den kostar bara 30 kronor. Jag
hittade den i bokhandeln på Lilla torget i
Norrtälje. /Roine Karlsson.

Två kockar utvecklar Svartsö krog

»Visste du att...
...Nämdöbors öknamn är rävar?«

Badstege för klippor

Efter sparåtgärder, upprättad kontrollbalansräkning och ackordsuppgörelser kom
i slutet av januari dödstöten för aktiebolaget Öppen Skärgård. Då en förundersökning om ekonomiska oegentligheter inletts
drog EFS-rådet in det EU-bidrag som skulle
ha betalats ut. Vilket ledde till en än mer
akut och ohållbar situation för den redan
ansträngda ekonomin. Styrelsen för bolaget tvingades fatta det tunga beslutet att
begära det i konkurs. Med i fallet drogs även Öppen Skärgårds ekonomiska förening. Projektet
som skulle leda till ökat samarbete mellan aktörer i hela skärgården är till ända. 270 medlemmar drabbades av förlusten. Magasin Skärgård var en av dem. /JE
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foto: roine karlsson

Öppen Skärgård i konkurs

Cliffgrip AB har tagit fram en badstege som
man fäster med en bergskil och rullar ner i
vattnet. Stegen har sju steg av aluminiumrör och en ryggsida av galon som skyddar.
Med klippstegen blir det lätt att ta sig i och
ur vattnet utan att göra illa sig på vassa
snäckor eller halka på alger.
Cliffgrip Magnum 749 kr, Cliffgrip
Original 649 kr. Säljs på
webben cliffgrip.se.

öfolk Nämner man »Rune Lindström«
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är det inte många som reagerar. Om
man säger »Rune Lindström på Dalarö«
klingar namnet mer bekant. Han tog
över Lindströms Båtvarv av sin far –
ett riktigt familjeföretag – än idag.
Inne på fjärde generationen.
t e x t o. f o to : Hans Brandt
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Ett livsvarv på ett varv
köpte mark
på Smådalarö 1920 och byggde
succesivt ut byggnaderna och
»varvet« det vill säga Lindströms
Båtvarv. Under kriget låg personalen inkallad och John körde
huvudsakligen taxibåtstraﬁk med
kunderna och godstransporter
åt militären och klarade på detta
sätt de svåra krigsåren. Efter kriget byggdes båthallarna ut och
kapaciteten ökade.
Parallellt med pappa John
jobbade även hustrun Ida med
administrationen ett arbete hon
skötte långt in på 1960-talet.
Rune och brodern Arne jobbade
som mekaniker på varvet och
därmed var hela familjen engagerad i familjeföretaget. Rune hittade sin blivande fru Britta. Efter
att ha åkt moped ett antal gånger
från Dalarö till Britta i Bromma
lyckades han få henne intresserad
av att flytta till Dalarö. Intresset
att flytta ökade säkert då de hade
bott i många speciella andrahandsboenden. Till och med i en
bilhall under en period.
Britta ﬁck förstås också jobb
på varvet. Rune jobbade hårt då

Runes pappa John

som nu, som mekaniker med
alla förekommande motorer och
drev. En gång var Rune nära att
gå ner sig i isen men lyckades få
Brittas uppmärksamhet så att
hon kom ned till vaken. Med
hjälp av en jacka och tillskyndande barn ﬁck de till slut upp
honom.
Varvskunderna var privatpersoner, myndigheter, Tullen,
Polisen och dess båtar. Jobben
med båtuppläggningar över vintern har succesivt ökat. Varvet
är numera auktoriserat av Volvo
Penta och Yanmar med dess
marinprogram.
Varv som går i arv
Runes tre barn och ett antal barnbarn är nu engagerade i varvet
och man är med andra ord inne
på fjärde generationen inom företaget. Dessutom ﬁnns ett antal
anställda – totalt cirka 10 personer
ingår i personalstyrkan. Britta gick
nyligen bort varför varvsfamiljens
luncher nu intas hemma i Runes
kök tvärs över vägen från ﬁrman.
Detta beror delvis på att Rune inte
kan laga mat (kanske bortskämd

av frun?) men också beroende på
att Runes höft är lite knackig och
ska bytas.
Man har ju hoppat ned från
för många båtar och gradvis förstört höfterna, menar Rune.

namn: Rune Lindström
ålder: 82 år
studier: Änkeman med

tre barn; Tomas, Mats
och Christina, fyra
barnbarn; Ida, Gusten,
Martina och Hampus.
intresse: Att vara
hemma och på varvet
och faktiskt av att
meka, även på fritiden!

Hur varvet ser ut om 10 år?
Rune tror att det mesta är sig likt
men reservdelslagret växer och de
elektroniska delarna blir fler och
mer avancerade. Varvet består och
kunderna är ungefär desamma.
Hur blir varvets 100årsjubileum år 2020?
Det bestäms senare.
Vilka är Runes intressen?
Jo, att lösa mekaniska problem
och att meka. Numera på halvtid.
Lämnar en pigg, aningen
tillbakadragen, plirig och social
82-åring som varit med om det
mesta i varvsbranschen – ända
sedan 50-talet och är övertygad
om att träffa Rune igen, i verkstaden för att höra fler historier
om hur det var... ❧

»Runes tre barn och ett antal barnbarn är nu engagerade i varvet.«
60 magasinskärgård vår2014

Samlingsannons för Haninge · Samlingsannons för Haninge · Samlingsannons för Haninge · Samlingsannons för Ha

»Visste du att... Dalarö är Haninges äldsta tätort,
ursprungligen ett gammalt lots- och tullsamhälle som i slutet
av 1800-talet blev populär sommarort för stockholmare.«
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eller skidor. Susann Borg på Jogersö
camping ser till att vi kan njuta av
natur och friluftsliv året runt.
t e x t : Magdalena Lindelöw
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Inspirationskälla
vid havet
Tapeten i den nybyggda campingreceptionen föreställer ett sjökort
över Oxelösunds skärgård. Jogersö
camping har ett fantastiskt läge
med Södermanlands största havsbad vid Trappviken. Här finns
minigolf, motionsspår, kajakuthyrning och bakluckeloppis – på
sommaren. Men campingen är
öppen året runt. Då ﬁnns skidspår för längdskidåkning och så
kan man pilka strömming. Bland
annat med tanke på övervintrarna
har Susann Borg byggt en vinterträdgård. Den stod klar 1 februari
i år. Här kommer det ﬁnnas en
storbilds-tv och utrymme för
gästerna att umgås. På sommaren
öppnas glaspartierna upp och ett
sommarkök ska byggas.
– Det är viktigt att gästerna får
en bra upplevelse och ett mått på
det är att de gärna återvänder år
efter år, tycker hon

Badmästare och massör
Susann som är uppvuxen i Oxelösund var under många år anställd

på ortens badhus som badmästare och massör. Hon saknade
en andlig dimension i sitt arbete
med friskvård och rehabilitering.
Susann sade upp sig från sitt
fasta jobb 1997 då hon hittade
ett litet sommarcafé på Jogersö.
Här ville hon bygga upp en egen
verksamhet.
Kommunen hyrde ut till
henne och sommarcaféet blev en
åretruntanläggning med restaurang och konferens.
Havets Källa blev det passande namnet. Under åren har
hon anordnat seanser, meditation och yoga på Havets Källa
tillsammans med olika samarbetspartners.
Efter ett antal år av både
med- och motgångar på Havets
Källa tog Susann över Jogersö
Camping. Hon hittade en ny
krögare som ville ta hand om
restaurangen.
Hon betonar vikten av goda
samarbeten. Ett exempel är
Kajak och Fritid, som nyligen

»Gästerna återvänder år efter år.«

flyttade sin verksamhet till
Jogersö, vilket gagnar många.

namn: Susann Borg
ålder: 54 år
yrke: Campingvärd, VD.
familj: Man, tre barn

och två barnbarn.
fritidsintressen:

Golf och träning.
utmärkelse:

2012 mottog Susann
priset Årets företagare:
»Årets företagare i
Södermanland har
med ett tydligt och
engagerande entreprenörskap satt Oxelösund
på turistkartan i en
bransch som nu börjar
få erkännande som en
av framtidens tillväxtmotorer. Susann har
utvecklat Havets Källa
och Jogersö Camping
till ett välbesökt turistmål för gäster från när
och fjärran och hon är
en lysande entreprenör.«
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Familjär stämning
Som campingvärd är det mycket
att stå i. Hela familjen är eller
har varit involverade i företaget
under åren. Nu är äldsta dottern
Sanna anställd och tar hand om
ekonomin.
– Vi jobbar för att inom
några år uppgradera oss till en
4-stjärnig campingplats, säger
Susann. Hon har satt upp tydliga
mål och hon är van att uppnå
sina föresatser.
2012 mottog hon priset som
Årets företagare i Sörmland.
Entreprenören i henne ser
möjligheter där andra inte ser
dem. I somras tog hon över
Nävekvarns camping och hamncafé som ligger vid den genuina
gästhamnen vid Bråviken. Campingen har genomgått en omfattande renovering och fått ett
nyöppnat hamncafé.
Från nästa år är det meningen
att dottern Sanna ska driva campingen i Näverkvarn och Susann
på Jogersö. ❧
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Rospiggen 2014

»Hos många blir det
ingen riktig julfrid
om inte Rospiggen
finns på bordet«, ja
så skriver Roslagens
Sjöfartsminnesförening i
pressmeddelande till sin 74:e
årsbok Rospiggen 2014. Boken har getts ut
varje år sedan 1940 och
berättar om Roslagen och
dess sjöfartshistoria. Det är
ett betydande ideellt framarbetat dokument på cirka
9 000 sidor som det blivit
under alla dessa år.
I årets bok skriver föreningens ordförande Lars
Nylen på 38 sidor om
Roslagens största barkskepp Aracan. Om hennes
många seglatser och otaliga strapatser på
världshaven. Hur Aracan hamnade mitt i ett
krig och en storm bland annat. I en annan
artikel ställer sig Esbjörn Hillberg frågan:
»Har Sveriges fyrar en framtid?«. Bokens 16
kapitel av olika skribenter är rikt illustrerade
med intressanta gamla bilder och dokument
samt en dikt av Stig Elenius. Rospiggen
kan beställas på föreningens hemsida
www.sjofartsmuseet.se /Roine Karlsson

ig
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Trosametet lockar gammal som ung
Torsdag den 29 maj klockan 10–14 går Trosametet av stapeln i Trosa. Fisketävlingen
har ägt rum varje Kristi himmelsfärds dag sedan 1934. Gammal som ung metar längs
Trosaåns kajer under glatt påhejande av förbigående. Tillåtna beten är mask, maggot
och majs. Deltagarna delas in i olika åldersklasser och kan vinna vandringspriser,
medaljer och varupriser.
Galleri Gillet invigdes i Norrtälje

foto: roine karlsson

Marknadsdagen den 5 oktober 1955 hade man samlats i Norrtälje för att starta Roslagens
Konstnärsgille – ett forum för skärgårdens kulturarbetare av alla slag. Bland gillets första sjuttio medlemmar fanns flera av dåtidens kulturkändisar. Som Evert Taube, Harald Lindberg, Nils
Poppe, Ingela Alshammar och Vilhelm Moberg.
Den 8 februari 2014 blir också ett minnesvärt
datum. Då invigdes gillets ett eget galleri. Det var
fullt av folk som ville vara med om det historiska
ögonblicket då den snart 60-åriga föreningen
öppnade portarna. Eller bara njuta av Per Silléns
färgstarka måleri »Mitt universum«. Galleri Gillet
ligger intill Stora torget mitt i Norrälje. Man hoppas kunna fortsätta visa bra konst. Och använda
den fina gårdsmiljön utanför ateljélokalen till olika
kulturella evenemang. /Roine Karlsson
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Hört på ljugarbänken
– Värst vad din eka går sakta!
– Ja, jag tar det med ro.

Rådmansö

öppna famnen till Roslagen

ROINES FOTO GRÄDDÖ
Reportage, kurser, reklam,
miljö, brudpar
070-314 49 43 • roines.foto@gmail.com

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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Musteri i kakelfabrik
Det har blivit trendigt att musta sina äpplen igen. Detta är något som österskärsborna Ingrid
och Marcus Sundström, Line och Sebastian Borgö samt Jörgen Neckman tagit fasta på och startade förra hösten Roslagens musteri.
Beläget i en gammal kakelfabrik i centrala Åkersberga pressar och pastöriserar de dina
äpplen och levererar musten i söta förpackningar. Av 50 kilo äpplen blir det 35 liter must som
håller i ett år. Medan du väntar på att din must ska bli färdig bjuds det givetvis på äppelkaka.
Det går också att köpa andra äppelrelaterade produkter i musteriets lilla butik.
Musteriet är öppet när det är äppelsäsong, under övrig tid kan du köpa deras egen must i
utvalda affärer i Åkersberga. Se mer info på www.roslagensmusteri.com
/Gunnika Isaksson-Lutteman

Nytt badhus i Norrtälje
Gamla vattentornet på Södra Bergen i
Norrtälje byggs om till ett häftigt badhus.
Med fin utsikt över staden och mot hamnen
i Norrtäljeviken. Det blir åtta 25-meters
simbanor, rehabbassäng, vattentorn med
trampolin och rutschbana, bubbelpool,
småbarnsdel, relax med bastu, ångbad och
solterrass samt café. I början av augusti
beräknas invigningen ske.
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Fiskebåt 47 x 42 cm
659:–
Säljs hos Linneladan,
Penningby.
www.linneladan.se
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öfolk Olena Tidblom

på Svartsö lämnade hemlandet Ukraina för kärleken. En
stor omställning. Nu har hon rotat sig
ordentligt. Hon säljer tygprodukter av ekologisk
bambu och lite egenodlade grönsaker. Nästa projekt
blir att öppna gårdsbutik. t e x t o. f o to : Cilla Heurlin
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Många järn i elden för
ukrainska Olena
och det lilla
gula huset ser inbjudande ut där
det ligger skyddat bland de stora
ekarna. En röd mule, fyrhjuling
med hytt och flak, kommer
körandes upp på vägen.
– Hej och välkommen, jag
ska bara ställa in paketen, säger
Olena när hon öppnat hyttdörren
och går till flaket och hämtar två
lådor.
Olena Tidblom flyttade till
Svartsö från Ukraina för sju år
sedan. Hon hade mött kärleken
Bosse Tidblom och de bestämde
sig för att leva tillsammans hos
honom på ön. Att det var så stor
skillnad mellan skärgårdslivet och
livet i storstaden Kharkov hade
hon inte kunnat föreställa sig. Det

Snön dignar ned

var många olika slags känslor i
början.
– Det var så lite folk på vintern, vad skulle jag jobba med
och hur skulle framtiden se
ut? Det var sådant jag tänkte
på, men kärleken och naturens
dragningskraft tog över, berättar
Olena.
Sonen Anton, som då var fem,
och Olena etablerade sig snabbt
på ön. Anton började i förskolan
på Svartsö, efter fyra månader
talade han svenska.
– Det var inte så lätt med
språket för mig, men det gick
bra. Man kan kommunicera på
så många olika sätt, säger Olena.
Hon började läsa svenska för
invandrare i Gustavsberg. Att

Namn: Olena Tidblom
ålder: 40 år
Familj: Maken Bosse,

sonen Anton, 12 år.
Bakgrund: Nageltekniker från
Ukraina, studier på
Handelsskola, gymnasiestudier i ekonomi
och datakunskap.
Arbetar med: Anlägger
trädgårdar, odlar
grönsaker, arbetar på
kursgård och driver en
webbutik.
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studera var inget nytt för henne.
I Ukraina läste hon på handelsskola och därefter utbildade hon
sig till nageltekniker och jobbade
som det i elva år. I Sverige har
hon läst in gymnasiekompetensen därefter ekonomi och
datakunskap, men har nu lagt
studierna lite åt sidan. Nu är det
nya saker på gång.
Bröllopspresent gav idé
Det senaste är Textilparadiset, en
importﬁrma som säljer ekologiska
textilier tillverkade av bambu.
– För sju år sedan ﬁck jag
sängkläder i bröllopspresent, de
var gjorda av bambu och höll sig
så ﬁna, de ser fortfarande nya ut.
Jag tänkte att det måste jag börja

sälja och dela med andra, förklarar Olena om hur hon kom på
idén med företaget.
Hon säljer varorna i en
web-butik eller direkt till kund.
Varorna importeras från Turkiet
och eftersom det mesta går över
webben kan hon sköta allt från
ön.
– Det har gått från odling till
webbutik, lägger Olena till med
ett leende och höjer lite skämtsamt på ögonbrynen under
luggen.
För odling är en annan av
hennes verksamheter och passioner. Sedan fyra år tillbaka
har hon odlat i liten skala för
försäljning. I trädgården står
numera ett uppvärmt växthus
där hon kan driva upp växter
året runt. Odling har alltid legat
henne varmt om hjärtat. Under
uppväxten i Ukraina tillbringade
familjen mycket tid i trädgården
på sommarstället och det var där

lugnet på Svartsö ger henne
energi och hon förklarar att tankarna blir klarare när tempot är
lugnare. Man hinner tänka dem
klart och kan gå från tanke till
handling. Att kunna bestämma
över sig själv och sina verksamheter är något Olena trivs med.
Det är också en av anledningarna varför skärgårdslivet och
smånäringar passar henne så bra,
man styr över sig själv.
– Jag hade tur att få komma
hit och känner mig välkommen.
Alla människor här har varit
snälla mot mig. Jag tycker om
skärgården jättemycket, tycker
att det är en lyx att kunna jobba
och bo här, säger Olena och
viker in en röd hårslinga bakom
nacken.
Telefonen plingar till och
Olena läser ett mejl, det är en
kund till Textilparadiset som vill
göra en beställning. Anton kliver
innanför dörren, han har pulsat

Från storstaden Kharkov till livet på Svartsö.

hem i snön efter skolan och
mamma erbjuder honom något
varmt att dricka.
– Hej då hej då, vinkar Olena
i hallen och hon skickar med
mig en gåva. Tre kökshandukar
tillverkade av bambu och en liten
vit blomma. ❧

»För sju år sedan ﬁck jag sängkläder i bröllopspresent,
de var gjorda av bambu och höll sig så ﬁna,
de ser fortfarande nya ut.«
kunskapen grundades.
Om jag inte gör något med
växter eller jord på några dagar
mår jag inte bra. Odling är nog
mitt kall här i livet, säger Olena.

Olena Tidblom startade
egen webbutik
Textilparadiset.

Fler projekt på gång
Hon har också en anställning hos
Svenskt ledarskap som har sin
kursgård på Svartsö. En annan
verksamhet hon sysslar med är
att sköta och anlägga folks trädgårdar.
– Nästa projekt är en gårdsbutik där jag kommer sälja mina
saker. Det kommer bestå av en
försäljningsvagn där också andra
kan ha möjlighet att sälja sina
produkter.
Närheten till naturen och
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Linnea Ahlqvist och Öhrström är certifierade
seglingstränare i Norrtälje Segelsällskap.
folk • ö
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De håller i seglarskola och -läger för
barn. Linneorna tycker att segling är
livet och delar gärna med sig av sin
passion. t e x t : Jo s e f i n E k b e rg,

Foto: Josefin Ekberg

öfolk Tjejerna med samma tilltalsnamn –

Två »Linneor«
lär unga segling

Vi ses vid klubblokalen i
Norrtälje en gråmulen lite
kylig dag när vi sakta går mot
ljusare tider. De flesta båtar ligger på land
under presenningar. Dagarna mot sjösättning räknas ner. Ännu är det stillsamt vid
bryggorna. Längtan börjar gro allt starkare
efter båtsäsongen.
– Det är härligt att bara vara ute på
sjön, säger Linnea Öhrström.
– Och att det går fort. Hela grejen att
det är sommar och skönt, tycker Linnea

Ahlqvist om tjusningen med att segla.
Seglingsintresse brukar ofta gå i arv.
Sagt av egen erfarenhet då både faster,
kusin, pappa, bröder och son älskar segling. Vilket började redan med farföräldrarnas folkbåt Orion.
Detsamma gäller Linneorna som fått
seglingen med bröstmjölken och alltid
hängt med sina familjer ut på sjön. Familjen Öhrström med sin segelbåt Mamba 33
och Ahlqvist med en Omega 36. Tjejerna
började segla jolle när de var runt 8–9 år.

foto: Patrik Gustavsson

Seglarläger med optimister.

De tävlade tills för ett par år sedan. Idag
har de blivit 21 respektive 22 år. Nu lägger
de energin på att inspirera yngre generationer att segla. När de inte själva sitter i
skolbänken vill säga. Bägge har gått vidare
till högre studier och har fortfarande
sommarlov.
I sommar – under fem veckor 16 juni
till 20 juli, har de seglarskola för unga
mellan 8 och 13 år vid klubblokalen i
Norrtälje. Det ﬁnns tio optimistjollar till
förfogande.
– Vi skulle vilja få hit en »2-krona« (en
lite större kappseglingsjolle, red. anm.). I
den kan man segla tre-fyra stycken, önskar
Linnea A.
Under våren åker de till badhuset för
att välta jollarna. Då det är varmare i
vattnet där. Ett bra sätt att under säkra
förhållanden vänja sig vid att slå runt med
båten. Man brukar också träna upp fysiken med att klättra på klättervägg innan
sommarens seglingar startar.
Ingen vattuskräck inte
Den 10 till 16 augusti blir det seglarläger
på Flaten. Segelsällskapets alldeles egna
lilla ö. Här ﬁnns stugor, badstrand och
bastu. På lägret blir det segling varvat
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med knopslagning, stafetter, lek och bad.
Frivilliga och ofrivilliga dopp. Allvar och
bus och mycket skratt.
Barnen tycker det är kul när de kommer över en tröskel, berättar Linnea A.
Det brukar bli väldigt glatt, fortsätter
hon.
Man måste ha flytväst och glatt humör,
säger Linnea Ö.
Alla som deltar måste kunna simma
200 meter och ha gått nybörjarkurs på
seglarskolan. Ifjol kom Sjöräddningen

deras seglarkompisar bildade på 70-talet.
Varje sommar blev det vattenkrig. Då
var det inga öskar som gällde utan ketchupflaskor, hinkar och lång brandslang.
Mycket skoj för oss barn att vara med
och jaga de vuxna när de »lekte«. Varför
slutade vi med det? Får väl åka till Flaten i
sommar och delta i deras vattenkrig istället. Det blir man aldrig för gammal för.
Nåväl – seglarlägret brukar avslutas
med »Gum- & Gubbrace« berättar Linneorna. Då blir det ombytta roller. De

Fakta:
I vår arrangerar NSS prova på-seglingar och
öppet hus vardagskvällar och helger dagtid
från första maj. För barn och unga 8–13 år.
Se mer information på www.norrtaljess.se

»På lägret blir det segling varvat med knopslagning, stafetter, lek och bad. Frivilliga och ofrivilliga dopp.
Allvar och bus och mycket skratt.«
från Refsnäs på besök för att visa upp
sig och sin verksamhet. Barnen ﬁck då
åka med livräddningskryssaren. Ett uppskattat nöje. Ibland seglar man över till
Björkö Örn och handlar lite godis och
annat. Campingen på fastlandet ligger
nära. Sträckan dit är en alldeles lagom
lång utflykt. Tillbaka på klubbholmen roar
man sig med blöta nöjen. Vattenkrig där
man slänger vatten på varandra med öskar
och seglingstävlingar där vinnaren välter
sin båt med flit och andra också hoppar i
plurret i vild glädje.
– Det är sällan någon ramlar i. Oftast
är det meningen i så fall, berättar Linnea A.
När vi pratar vattenkrig minns jag
(undertecknad) segelsällskapet Malsta
Yacht Society som mina föräldrar och

Svalkande bad vid Flatens bastu.
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foto: Patrik Gustavsson

Vattenkrig

vuxna, föräldrarna och tränarna tävlar
mot varandra med jollarna. Och barnen
hejar på.
För oss tränare blir det blodigt allvar.
Det är riktigt kul, säger Linnea A som
vann ifjol.
Segling är en hobby som kommit för
att stanna. De är inte främmande för att
börja tävla igen. Någon gång i framtiden.
Nu står de inför ett generationsskifte
och utbildar nya unga tränare som kan
ta över »stafettpinnen« med att lära ut
seglingens konster till fler barn. En sund
sport ute i det fria långt från stillasittande
vid datorer och TV-spel. Kan verkligen
rekommenderas. ❧

Senaste nytt & Notiser

Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Sen

Vrakdykning torrskodd i Dalarö

s

I vinternumret berättade vi om Dalarö Skeppsvraksområde, världens första marina
kulturreservat. Projektet har avancerat och dykparken invigs i sommar. Därmed tillgängliggörs några av Östersjöns mest spektakulära skeppsvrak för allmänheten och
dykintresserade. Vrakutfärder både med och utan undervattenskamera, så kallad ROV
(Remotly Operated Vehicle) kommer att erbjudas och besökaren kan utforska vraken
på riktigt nära håll. Statens Maritima Museer och Haninge kommun i samarbete med
lokala företagare planerar nu invigningen och utfärderna. /Hans Brandt

Ornitologer vallfärdade till Trosa
För ornitologer var det en särskilt bra höst med flera ovanliga fynd. Bland annat en liten tät�ting på cirka 15 centimeter fick fågelskådare i hundratal att vallfärda till Edanö gård i Trosa.
Ökenstenskvättan som upptäcktes i november häckar normalt i öknar, halvöknar och på stäpper i Nordafrika och Asien. Fågeln är sällsynt i Europa men det upptäcks enstaka fynd varje år
Sverige. Det är då individer som fått fel på kompassen och flugit fel.
Den här honan var länge trogen Edanö gård och visade gärna upp sig för skådarna som rest
till Trosa från hela landet. Hon satt gärna på några käppar innan hon flög ner på marken för att
hitta någonting ätbart. På pinnarna var hon ett lättfångat motiv för fotografernas långa objektiv.
De dagliga rapporterna om den populära fågeln upphör runt jul. Vad som hände henne sedan är
oklart. Troligen klarade hon inte det tuffa klimatet. Eller blev hon ett byte för en räv, katt eller
rovfågel? /Roine Karlsson
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Hört på ljugarbänken
– Var kan jag fixa platser för mina båtar?
– Köp-en-hamn.
– Och detta kallas fastland, sa matrosen
när han vinglade hemåt.
– Hur sänker man ett norskt fartyg?
– Man sjösätter det.

Årets vänbok om stiftelsens byggnader

foto: roine karlsson

Skärgårdsstiftelsens vänbok i år heter
»Skärgårdshus, historia, byggstilar
och livsöden« och är skriven av Johan
Ahlbom med fotografier av Magnus
Rietz. I den speglas den kulturskatt
som stiftelsen vårdar och förvaltar. Med
spännande historier bakom fyrar, kvarnar, herrgårdar, jordbruk och torparstugor. En intressant läsning om livet i
skärgården genom århundranden. Den
handlar också om mytomspunna fornminnen, övergivna kolerakyrkogårdar
och mystiska gravplatser. Från Arholma
i norr till Landsort i söder. Boken ges
ut av Balkong Förlag och delas ut till
stiftelsens alla »vänner«, det vill säga
stödmedlemmar.

Paddla och tälta med barnbarn
Hemviken Kajak på Ljusterö erbjuder i sommar guidad paddeltur
och friluftsliv i tält med kunskaper i överlevnad i naturen, tillsammans med sitt barnbarn. Deltagarna paddlar kajak och sover i
tolvmannatält medan de lär sig orientering, navigation, matlagning
utomhus, sjukvård, hygien och övernattning i naturen. Under sex
dagar/fem nätter inklusive en guidad tur i Wira bruk och avslutar
med en skärgårdstur och övernattning i tvåmannatält. Efter kursen
blir det diplomutdelning. Begränsat antal platser är 18 deltagare.
Åldersgräns för barn är 10 år och man måste vara simkunnig. Mer
information och bokning via www.roslagen.se.
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Där årstider
och öbor färgar
På Arholma är det prinsessor, häxor och gycklare som dansar
in våren. I ett färgsprakande skådespel som speglar en levande
ö och dess påhittiga invånare.
TEXT O. FOTO : C a ro l i n e Fo rd
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foto:roine karlsson

Arholma affär.

så där
som det bara kan vara i ytterskärgården efter en lång vinter med mycket is och snö. Naturen kämpar sig ur sin köldisolering och spricker
upp som gula och gröna utropstecken
här och där, alltmedan havet och himlen
fortfarande står för de mesta färgerna.
Undantaget heter Arholma vårspel. På
Valborgsmässoafton lyser varje år ett litet
teatersällskap upp precis innan brasan
tänts. Iförda handsydda, färgsprakande,
20 år gamla teaterdräkter förevisar de
vårens intåg.
Nerifrån den gamla skolan på Arholma rör sig en färgglad procession av
grönklädda herrar och damer, glittriga
Det är bitande kallt,

häxor, grön-gul-röda gycklare och skirt
pastellfärgade små flickor ner mot stigkorsningen. En naturens alldeles egna
scen, belägen invid ängen som utgör både
fotbollsplan och eldplats, dit öborna släpat kvistar och ris som lagts på hög inför
sista april. Alla är på plats och skådespelet
kan börja.
Det sjungs, dansas och läses verser
i olika akter av stora och små. Kören
sjunger, andra reciterar, häxorna dansar
och skrämmer, de små gycklarna utför
hoppande sina konster precis som våren
dansas in av de små prinsessorna. Kända
poem och egen dikt fyller den kalla luften
tills facklorna förs mot den invidliggande
rishögen och majelden tänds.

Roligt med kultur
Närheten till havet, naturen, djuren och
vad som verkligen är livet ﬁnns knappast
tydligare uttryckt än på en liten ö utan
fast landförbindelse. Ingen annanstans
lever man så nära naturen och klimatets
årstidsskiftningar. Så vad vore väl mer
naturligt än att återspegla detta i vad vi
människor kallar kultur? Det hela började
på 90-talet då familjen Manners tillsammans med en handfull andra familjer
umgicks och hittade på roligheter för sig
och sina barn. Det var en salig blandning
av inflyttade från när och fjärran, uppväxta och utflyttade som letat sig tillbaka
till ön igen. Mångsysslare i en enda röra av
hantverkare, ingenjörer, lärare, alternativ-

»Alla är på plats och skådespelet kan börja.«

Lennart Fransson

Gunnel Broberg
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Sylvia Manners-Hvistendahl

Barnen är lika färgglada som vårens blommor.

»Redan när vi började speglade spelen de barn som fanns på ön...«
lantbrukare, kreatörer och konstnärer i
största allmänhet.
Det fanns liksom inget kulturliv på ön
så det ﬁck vi göra själva, förklarar Sylvia
Hvistendahl-Manners, arholmabo och
mecenat för kulturliv och bevarande av
stora mått. Tillika en lågmäld eldsjäl full
av värme och klurigheter som värnar om
sin hembygd.
Tillsammans förenade man kreativiteten och skapade de olika spelen som kom
att spegla både den beﬁntliga barnaskaran
på ön och dess övriga invånare mitt i
den starka naturen. Barnaskaran bestod
då av 10-15 fast boende, vars föräldrar
satte igång att sy dräkter, skriva texter, öva
sånger och repliker under lediga stunder,
främst under den mörkare delen av året.
– Spelen bygger på ﬁna dräkter och än
idag använder vi Jill Järnelands fantastiska, handsydda rekvisita, berättar Sylvia
och håller upp en av de skimrande sidenklänningarna som alltså har dryga 20 år på
nacken. Andra starka personligheter som
idag inte ﬁnns kvar är Richard Leth vars
hästar och fårhundar hade självskrivna
roller i de spektakel som nästan samtliga
tilldrog sig utomhus.
– Arholma är så mycket natur! Ön och
barnen liksom årstiderna var vår inspiration. Det var också vikten av att bekräfta

naturen som födde idéerna till var skådespelen skulle ta plats, berättar Sylvia
vidare. Höstspelet som handlar om St
Göran och draken till exempel tilldrog sig
ute, mitt bland fåren på gården Godthem.
Redan när vi började speglade spelen de barn som fanns på ön, såväl fast
boende som sommargäster. Idag är det
en ny generation som befolkar ön, fort-

Våren har kommit
till Arholma.
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sätter Sylvia vars barn både är uppväxta
och utflyttade utan att hon själv för den
skull upphört att vara en av de drivande
krafterna på ön.
Än idag bjuder Sylvia och maken Ingvar på traditionell äggletning och dockteaterföreställning på påskdagen. Alla är
välkomna att med picnic i hagarna njuta
av naturlig kultur på Arholma. ❧

Bokketr iapttsta

Ny Fältflora och Svenska fågelboken

Båda dessa böcker är i ett behändigt pocketformat som gör dem
lämpliga att packa med sig på utflykten. I Imbys Svenska fågelboken
presenteras varje fågelart med ett färgfoto och en beskrivande text.
Dessutom varvas fotografierna med vackra och tydliga akvarellbilder.
Läsaren ges även goda exempel på likheter mellan olika arter och hur
man lättast kan särskilja dem.
Fältflora gavs första gången ut redan 1955 och har nu släppts i sin tjugoförsta
omarbetade upplaga. Bokens illustrationer som till viss del är omritade, består även här
av vackra akvareller i milda färger. Överlag är det lite känsla av gamla tiders skolplanscher
över stämningen i bilderna. I slutet av boken dyker två viktiga listor upp. Dels en med alla
fridlysta växter och vart i landet fridlysningen gäller. Dels en med landets samtliga rödlistade
växter. Rödlistad innebär att växtens framtida överlevnad är allvarligt hotad. / Jessica Alm
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Titel: Svenska fågelboken
Författare: Lars Imby
Förlag: Norstedts förlag
Antal sidor: 288
Cirkapris: 87 kr
ISBN:

Marininspirerad utemöbel
Sea Mark Chair, marininspirerad utemöbel.
Den färgglada möbelserien med inspiration
från sjömärken. Sea Mark signalerar hav
och strand med den lekfulla kombinationen
av form och färg. Sittdelen är tillverkad i
gotländsk furu. Foten är gjord av betong.
Höjd: 940 mm, Bredd: 350 mm,
Djup: 500 mm, Sitthöjd: 480 mm
Pris 3 400 kr. Går att beställa på
www.guteformdesign.se.

978-91-1-305 106-2

Titel: Fältflora
Författare: Björn Ursing
Förlag: Norstedts förlag
Antal sidor: 268
Cirkapris: 99 kr
ISBN: 978-91-1-305 107-9
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Drygt 2,5 miljoner ex
under tio år
Hösten 2004 satt fyra tjejer i
Vaxholm och planerade en ny
tidning. Ett gratismagasin. Det blev Magasin Skärgård. Allra
första numret kom ut till båtmässan Allt för sjön våren därpå.
I din hand håller du nu det 27:nde numret.

76 magasinskärgård vår2014

»

Vi fyra kände varandra sedan
tiden på tabloiden Skärgårdsnytt. Det var annonssäljare
Jenny Huzell, journalisten Ann-Charlotte
Eriksson, formgivare Eva Englund och jag
själv, undertecknad. Vi hade sett andra
magasin med många vackra bilder i och
inspirerande reportage. Så kallade »coffee
table«-magasin som är så fina att de får
ligga framme på soffbordet. De blev vår
förebild och startskottet till en liknande
publikation – men som handlar om skärgård. Vårt område. Vi var fulla av entusiasm och startade våra egna firmor och
bara körde på. Efter de två första numren
lämnade Ann-Charlotte och Jenny oss på
grund av andra uppgifter.
Kvar stod Eva och jag med »vår baby«.

»Vad gör vi nu? Inte ska vårt projekt falla
på grund av detta«, tänkte vi. Hösten 2005
beslutades att jag skulle ta över ansvaret
och driva det vidare. Eva fortsatte med
formgivningen vid sidan av sina andra
uppdrag. Jag och vår »husfotograf« Roine
Karlsson skickade iväg texter och bilder
till Eva, som trollade fram snygga sidor
av materialet.
Vår idé var att vi skulle göra inspirerande reportage om vad man kan se, göra
och uppleva i skärgården. Där bilderna får
ta plats. Det känns som om vi har lyckats.
De vanligaste kommentarerna från våra
läsare är »vackra bilder« och »fin tidning«.
Vi får också höra »den läser jag från pärm
till pärm«. Det värmer gott i stunder när
slitsamt arbete och stress gör sig påmint.

Beröm fyller en med energi och arbetsglädje.
Vad folk ofta blir förvånade över är att
Magasin Skärgård inte görs av ett stort
förlag utan min lilla enskilda firma, JE
Mediaproduktion – hemma på övervåningen av en bygdegård i Gräddö. Det
mesta gör jag själv. Från att skriva texter,
sälja annonser, hålla i alla trådar, korrekturläsa till att köra ut magasinen och
fakturera kunderna samt sköta bokföring.
Efterlängtade tidningar
Det har varit tio händelserika år. I begynnelsen kom sommarnumrets 50 000
exemplar obuntade och vi packade papperskassar köpta på ICA fulla med tidningar. Ibland sprack påsarna. Nuförtiden

År 2006 Vi åker till Åland med

magasinen. Här har vi hittat
en »turistbyrå«.

Magasin Skärgård
testar att segla i ett vinterklätt skärgården.

År 2005

I början kom
magasinen obuntade
och vi fick packa dem
i papperskassar.

År 2006

År 2007

Midsommarfirandet
på Arholma.

Det blev
paddlings- och
yogaläger på
Lidö.

År 2005

År 2005

Vikingabåten
Viking Plym.
År 2006 Vi följer med en afton för att skåda stjärnor

mot den mörka himlen vid Djurstens fyr på Gräsö.
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År 2010 »Gräv där du står«.
Här har vi traskat en kort bit
till fotbollsplanen i Gräddö och
skriver om Skärgårdscupen.

Skärgårdsprofilen Gubben
Mattson ropade till mässbesökare
»Magaschin Schäägåjd – de he hen fin
tining se. Vaschågod – de he gjatis«.
År 2008

År 2008 På väg söderut
åkte vi genom Småland
och passade på att
morsa på Hästmannen,
vår idol. Han fick ett
nummer av oss.

År 2009 En läsare bad oss göra ett porträtt på
Ellen Nordlinder, som om somrarna bor ensam på
sin husbåt vid Kilkobbarna utanför Sandhamn.

Vi erbjöd
läsarna att åka
på kryssning till
Tallin och S:t
Petersburg. En
guldkantad resa.

År 2009

Caroline af
Ugglas på bluesfesten i Norrtälje.
Året därpå tog
evenemanget slut.
Typiskt.

År 2009

Segeltur med
varumärket AEZ från
OCL Brorsson.

År 2010

»Vi packade papperskassar köpta på ICA
får vi tack och lov buntar med praktiska
plastband. Vi har fått in snitsen på hur
man öppnar dem snabbt. Utvecklingen
har gått från distribution med privat bil
och släp, till dagens skåpbilar med gott
om utrymme. Varav den ena tar en hel
pall som väger nära ett ton. I juni när de
flesta båtar är sjösatta kommer en långtradare med alla pallar från tryckeriet i
Estland till Gräddö Marina. De körs med
gaffeltruck in i en gigantisk båthall. Våroch vinternumren däremot tas om hand
i ett hyrt lager i Täby. På två veckor har vi
tömt förrådet.
Cirka 800 ställen åker vi till. Det är
skönt att efter månaders arbete vid datorn
och telefonen komma ut i verkligheten.
Att få möta våra annonsörer och andra

öga mot öga och se deras glada miner när
de utropar:
Åh, så bra. Det var folk här och frågade
efter tidningen häromdagen.
Det händer att våra läsare är så otåliga
att de kommer och frågar efter nya numret
två veckor innan utgivningsdatum.
Flera mer eller mindre ideella krafter
hjälper till med distributionen. Våra frilans
journalister Gunnika Isaksson-Lutteman
och Hans Brandt i sina hemtrakter,
Vaxholm-Rindö och Saltsjöbaden-DalaröOrnö. Min egen pappa Ola bor i Trosa och
har hand om det området. Formgivare och
Evas vikarie för tillfället Magdalena Lindelöw, ser till att Nyköping och Oxelösund
får ta del av upplagan. Och på Blidö har
vi våra trogna följeslagare på mässor och
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annat som delar ut exemplar i sin närhet
– konstnären Erik »Kulan« Wennberg och
hans fru Agnetha.
Slitgöra och lyxliv
Ibland sliter man så hårt att svetten lackar
och det blir valkar i händerna. Andra
stunder tycks det som att man har jobbet med guldkant. Som när vi skådade
stjärnor vid Djurstens fyr, dansade bryggdans i Mälaren, sov i en trädkoja utanför
Trosa, åkte på kryssning till Tallinn och
St Petersburg med våra läsare, deltog
i Nobelfesten på Runmarö, seglade en
snöklädd vinterdag till Sandhamn och
som ifjol då vi blev bjudna på »tralala«,
det vill säga skumpa, av Arthur Hultling
på Landsort, när han visade oss öns

År 2011 Här hänger vi med
på bryggdans i Mälaren.
År 2013 Bakom disken på
Djurö Färg & Marin dyker ett
ovanligt ansikte upp.

Drömmen att bo i
ett trädhus förverkligade
vi hos Lagnö Studio
utanför Trosa.

År 2011

År 2011 Flest tidningar går det åt i
Waxholmsbolagets väntsalar. I Stockholm,
Stavsnäs och Vaxholm.

Här upptäcker vi Oxelösunds
skärgård med t/s Constantia.

År 2012

År 2013 Skärgårdsdagen på Djurönäset
är en fest för hela familjen.

fulla med tidningar. Ibland sprack påsarna.«
skulpturer. Ja, ibland är det guldkant på
tillvaron i alla fall.
Under dessa tio år har vi bytt logotype,
skaffat ny hemsida och eget facebookkonto, samlat in bidrag till Sjöräddningen
och WWF:s projekt »Rädda Östersjön«.
Vi har ställt upp i Vårruset och Triathlon i
Käringsund med avsikt att komma sist och
ha roligt. I Marholmens barkbåtsregatta
däremot borde vi ha vunnit, då den båt vår
fotograf snickrat ihop var den snabbaste
och den enda som inte kappsejsade. Men
den dömdes för tjuvstart och Roine fick
nöja sig med tröstpris.
En gång om året i september sker något
som jag ogärna missar – skärgårdskvinnoseminariumet. Då samlas ofta ett 80-tal
glada och härliga kvinnor från skärgårdar-

na i Estland, Åboland, Åland och Sverige.
Man turas om att vara värdland.
Vi har också varit med på mässor som
Allt för sjön, Roslagsmässan, Flytande
Båtmässan, Skärgårdsmässan och Vildmarksmässan. Ett år hade vi skärgårdsprofilen »Gubben Mattson«, alias Michael
Blum som dragplåster till vår monter. Han
slog igenom i Allsång på Skansen och blev
känd från TV. Honom hade vi också som
röst i våra radioinslag i Skärgårdsradion.
Montern brukar vi inreda med begagnade
fisklådor som luktar räkor. I dem ryms
många tidningar. De första lådorna hittade vi av en slump när vi reste förbi en
liten fiskeby i södra Sverige. Vi fick köpa
dem billigt och upptäckte sedan att de
var fulla av gråsuggor. En tid senare gick

79 magasinskärgård vår2014

vi förbi en fiskaffär i Gamla stan och såg
betydligt fräschare lådor där. Fick ett bra
pris och slog till. Fisklådorna hänger med
än och lär säkert göra så ett bra tag till.
I år firar vi med olika event och festligheter tillsammans med läsare, annonsörer och medarbetare. Till att börja med
– välkomna till vår monter B13:25 på
Vildmarksmässan i Älvsjö den 7–9 mars.
Vi bjuder på tårta och »tralala« samt
fina priser om man vinner i vår tävling.
I sommar kan ni följa med oss på flottfärd i Trosaån. Under hösten gör vi ett
besök på Kustlaboratoriet och Biotestsjön
i Öregrund. Och i december seglar vi till
Finnhamns julbord. Läs mer om detta i
annonsen på nästa sida. Hoppas vi ses.
Josefin Ekberg

hurra
r
vi fylle
10 år!

Häng med

När vi nu firar tio år vill vi erbjuda er läsare att hänga med oss på några utvalda utflykter.
I vanliga fall tar vi med er på upplevelser med text och bild. Nu vill vi göra det på riktigt.
Till platser och äventyr som vi skriver om. Från norr till söder.

Flottfärd i Trosaån
kl 11.45 samlas vi vid Husby kvarn
i centrala Vagnhärad för avfärd med flotte på
natursköna Trosaån. Vi glider sakta fram under
broar, ser kor beta vid stranden och spår av bäver.
Ombord serveras enklare picknick och förfriskningar. Resan tar cirka 1 timme. Det finns max fyra
flottar. Tre tar åtta och en tar tio passagerare. Vi
avslutar flottfärden med 20 min promenad på en
stig tillbaka till Vagnhärad. Pris 150 kr/person för
flotte och picknick-korg.

Ett reportage om att åka flotte på
Trosaån kommer i sommarnumret
i juni.

foto: josefin ekberg
foto: josefin ekberg

foto: josefin ekberg

Fredag 1 augusti

på galej!
Kustlaboratoriet i Öregrund och
Biotestsjön i Forsmark
kl 10 gör vi ett studiebesök på Kustlaboratoriet i Öregrund. Där man bland annat »tar
tempen« på Östersjön. Kl 12 serveras dagens fiskrätt på Forsmarks Värdshus. Obs! Egen transport dit. Kl 13
åker vi buss och blir guidade runt den unika Biotestsjön – ett »jätteakvarium för forskning«. Kl 14.30 är vi
tillbaka där vi startade, i det vackra brukssamhället i Forsmarks Bruk. Max 45 platser. Obs! Alla måste ha
med giltig legitimation. Bussturen är gratis men lunchen kostar 135 kr som betalas av var och en på plats.

foto: roine karlsson

foto: forsmarks bildarkiv

Fredag 5 september

foto: roine karlsson

Segla till Finnhamns julbord
Lördag 6 december kl 09 kastar vi loss med Outs 50-fots segelbåt från Vaxholms
gästhamn. Varma flytoveraller finns ombord. Under seglatsen bjuds på kaffe,
lussekatter och glögg. Lagom till julbordets sittning kl 13 förtöjer vi på Finnhamn.
Vi knatar upp till krogen för att tillfredställa smaklökarna av köket som gourmetboken The White Guide rekommenderar. De som vill sova kvar bokar själva
övernattning på vandrarhemmet. Andra tar reguljär turbåt tillbaka till Vaxholm.
Pris 1 500 kr/person för seglats med fika och julbord.

Hoppas vi ses. Varmt välkomna.

Bokning/frågor till info@magasinskargard.se eller ring Josefin på 0709-701 901. Skriv namn, adress och telefonnummer.
Betalning sker sedan via Magasin Skärgård. Faktura skickas ut innan resans avfärd. Begränsat antal platser. Först till
kvarn gäller. Reservation – vid för få anmälningar ställs resan in.

Så in i vassen
De är unika i Sverige och de levererar till en enda tillverkare. Priset på deras råvara
borde vara skyhögt men går oavkortat till Hembygdsföreningen i Roslagsbro. En
hembygd som har all anledning att vara stolta över sina vassgubbar som bevarar
traditioner i flera bemärkelser.
TEXT : C a ro l i n e Fo rd FOTO : C a ro l i n e & M a rk Fo rd
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Kurt Eriksson

Claes Holmström

»

Fakta/Revetering: Termen revetera betyder egentligen »kläda in « och kunde tidigare avse såväl panelinklädnad som inklädnad med putsbruk –
kalkbruk eller lera. I senare tid har revetering dock nästan uteslutande använts för att beteckna putsning av en trästomme.

Det första mötet blir ett
oväntat sådant. Vi är ute på vår
sedvanliga turné mellan Roslagssjöar för lite långfärdsskridskoåkning
innan havsisarna lagt sig. Ett annorlunda
sätt att upptäcka vackra omgivningar.
Bygden runt Anderssvedja och Roslagsbro
är så genuint pittoresk att man kunde tro
att någon slags allmän k-märkning ägt
rum. I den långa raden av bilar längs
vägkanten vid Brosjön, strax innan Roslagsbro, hittar vi en lucka att parkera på.
Ett gott tecken på att isen är bra tänker vi
och spejar efter skridskokompisar.
Nere vid bryggan hörs ett svagt mummel av mansröster inifrån vassen. Varför
åker de därinne tänker vi, spänner på
skridskorna och ger oss iväg. Vi glider
längs den guldskimrande vassen, runt
sjön, upp mot Roslagsbros kyrka och ner
igen. När vi är nöjda kikar vi nyfiket in
i vassen och blir än mer förbryllade av
åsynen. Ett dussin herrar står mitt inne
i den täta, höga och ljusbruna vasskogen
och skär och samlar ihop vass. Ett av
1890-talets mesta isoleringsmaterial ska
det visa sig.
Det är av tradition man i Roslagen
skär vass på vintern. Förr en betydande
extrainkomst under vinterhalvåret från en
av naturens egna skördar utöver det egna
jord- och lantbrukandet. Idag en sysselsättning som tillhör de utrotningshotades
skara, trots att efterfrågan är stigande. Det
sistnämnda är en sanning med modifikation då Sveriges idag enda verkliga producent av denna delikata råvara passerat
pensionsåldern med råge. Hans Hansson
på Hybo fasad i Ljusdal är 75 år fyllda
och har inte lyckats få sönerna att ta över
rodret men har trots allt fått napp nere i
Skåne där ett företag kommer att köpa
upp verksamheten av reviteringsmattor.
– Det är underhållsfritt med reveterade
kåkar, berättar Claes Holmström som leder

vasskörden i Roslagsbro och som är det
ambulerande arbetslagets tekniske expert.
Det var väldigt vanligt på 20-talet, innan
de sedvanliga regelstommarna kom och
till det moderna isoleringsmaterial. Claes
förklarar vidare hur man traditionellt slog
på puts på plankor, hönsnät, tråd och vass
förr vars väggar än idag finns kvar till och
med inne i centrala Stockholm.
Till k-märkta hus
Tillverkningen av reveteringsmattor går
idag på beställning till främst k-märkta
hus såsom herrgårdar och kyrkor runtom
i landet. Ett rent hantverk, enligt vassgubbarna som sedan tillverkningen flyttat
upp från Sollentuna till Ljusdal, har gjort
studiebesök ett par gånger.
– Maskinen matar ett strå i taget men
det går med en förfärlig fart när Hans
Hansson matar!
När det skärs vass av det rutinerade
arbetslaget går det också undan. Trots
den aktningsvärda medelåldern har man
nått ett rekord på 50 knippen vass per
dag. Med avkapade liar slår herrarna
sina omärkliga snitt av
den dryga 3 meter höga
vassen som lika ljudlöst
faller i deras armar. Vas�stråna bärs varsamt bort
till de ställ som agerar
mått för buntar och där
man slutligen använder
sig av ännu ett klassiskt
verktyg för att snitsa till
det. En yxa skiljer vip�porna från vassen som
bara får sitta kvar om de
ska användas till tak.
– Vi är i snitt 70 år
men vår äldste, 87, fick en
stroke förra året så han
blir nog inte med i år,
konstaterar Kurt Eriksson
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som själv inte avslöjar sin ålder med sin
friska uppenbarelse.
Isen är vit och rejält tjock, några slukhål undantagna. Ett resultat av det milda
och ostadiga vädret denna usla vinter.
– Vi har gått miste om 10 arbetsdagar
redan. Det är ovanligt sent i år, snön som
kom och la sig ovanpå isen har ställt till
det för oss. I år får vi vara glada om vi
kommer upp till 100 buntar mot vanliga
600 per år, summerar Claes. Med kort
varsel har han bara lyckats få ihop två
gubbar mot vanliga dussinet till dagens
arbetsstyrka.
– Vi samlas på måndagar och onsdagar och vem som helst kan få vara med,
säger Claes som varit med sedan starten
på 80-talet som föranleddes av en annons
i tidningen Land.
En trevlig hobby enligt Curt Lundin,
vars far var murare och god vän och kollega med Claes far, vilket var hans väg in
i vasskärandet. En tradition som borde
leva vidare, kanske höja medelåldern samt
bevara hantverk och miljö. Så in i vassen
bra. ❧

Sommaren med s/s Harge
Blidökonstnär Erik »Kulan« Wennberg älskar att måla av historier ur sitt liv. Den
här föreställer forna bogserbåten s/s Harge eller som hon då hette s/s Blidö
när hon kom till Rödlöga. Året torde vara 1960.
Efter det blev hon fritidsbåt till ett flertal ägare
»Smygande ﬁsen« för
n b e r ät
innan Harge slutligen kom »hem« till Vänern
att det pös ånga ur ett rör bredvid skorstenen,
ula
ta
k
•
r
r
och Karlstad igen.
minns Erik.
Den gamla skönheten har blivit
Ångslupen har varit döpt till Harge II,
k-märkt på äldre da’r. Sju ångbåtsfantaster
Harge, Wulf, Kind, Blidö, Rannick och nu
ur Ångsällskapet Polstjärnan köpte henne
Harge igen. Vad konstnären inte visste då
för fem år sedan och bildade föreningen
var att hon byggdes av hans egen farfars
Bogserångslupen Harges Vänner. För att
bror. 1907 på C J Wennbergs Mekaniska
vårda och bevara henne i sitt ursprungliga
Verkstad i Karlstad.
skick, köra lite »kaffeturer« samt visa Harge
Jag åkte med henne ovetandes om att det
som museumfartyg. En välförtjänt ålderdom för
var en släkting som byggt den, berättar han.
den slitsamma ångbåten.
Harge har levt ett långt och spännande liv. Som
På bilden ser vi också den ökände handlaren
bogserbåt på Vättern åt ett glasbruk, varit passaGösta Södermans fru Lisbet när hon hänger tvätt.
gerarbåt på Kinda kanal, köptes av Ångfartygs AB
Det brukade fladdra rejält med stora skära gamStockholm-Blidösund vilket tragiskt nog ledde till
maldags underbyxor på linorna. Öborna skrattade
rederiets konkurs, såldes året därpå till Stämmargott åt synen minns Erik.
sunds Såg på Blidö och användes i sju år till att hålla
/ josefin ekberg
vattnet framför timmerupptagningen rent från bark.
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Guiden
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Hos Lagnö Studio i Lagnöviken
utanför Trosa kan du bo i trädkoja.
I guiden hittar du kontaktuppgifterna
under rubriken »vandrarhem«.

foto: roine karlsson
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Skärgå
Hjälper dig att hitta
alla krogar, vandrarhem,
spa, sjötaxi och sjöräddning. Och mycket mycket mer …

Nytta o. nöje
»Lite gott
att äta och
någonstans
att bo.«

Bullandö Krog, Värmdö

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

08-571 458 54 (sommartid)
www.bullandokrog.se

Grosshandlargården, Marholmen

Djurönäset, Djurö

08-543 521 53 (sommartid)
www.skeppskattenshamnkrog.se

0176-20 81 00/75
www.marholmen.com

08-571 490 00
www.djuronaset.com

Solbrännan Restaurang & Café,
Österskär ,

Hotell Havsbaden, Grisslehamn

Finnhamns Café & Krog

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se

08-542 462 12
www.finnhamn.se

L8 i Hamnen, Grisslehamn

fredriksborgs hotell,
värmdö/rindö

08-542 472 55
www.svartsokrog.se

08-541 380 50
www.fredriksborghotel.se

Wikströms Fisk, Möja

070-273 20 42
www.l8ihamnen.se
Langer’s Hotell, Häverödal

0175-224 25
www.langerhotell.se
Lidö Herrgård, Lidö

Krogar
Öregrund/Östhammar

Husmor Lisa, Vaxholm

Restaurang Kapellskäret,
Rådmansö

Norra skärgården
bergstugan restaurang & bar,
norrtälje

0176-101 29
www.bergstugan.net
Fejans Krog, Fejan

0176-430 42, www.fejan.se
Furusunds Värdshus, Furusund

0176-803 44
www.furusundsvardshus.se

Södra skärgården

www.gallno.se

www.forsmarkswardshus.se
072-721 25 29
www.sjokrogeniosthammar.se

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

Lyran Konferens Marholmen,
Norrtälje

Pizzeria Gräddö, Gräddö

0176-400 11
0176-440 50
www.kapellskaret.se

Svartsö Krog, Svartsö

08-571 641 70
www.wikstromsfisk.se

Gällnö Bar & Café, Gällnö

0176-20 81 00 (restaurangen)
www.lyrankonferens.se

08-540 609 09
www.solbrännan.se

Grinda Wärdshus, Grinda

0176-404 99
www.lidovardshus.se

Forsmarks Wärdshus,
Forsmark 0173-501 00
Sjökrogen, Östhammar

Skeppskattens Hamnkrog,
Åkersberga

GRISSLEHAMNs GÅRD, GRISSLEHAMN

070-200 94 14
www.husmorlisa.se
Norra Stavsudda Handel,

08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se
Nyckelvikens Herrgård, Nacka

08-718 00 21
www.nyckelviken.com

Antons Krog, Trosa

0156-127 49,
www.antonskrog.se
Bomans Hotell & Restaurant,
trosa

0156-525 00, www.bomans.se
Båtshaket, Ålö

08-501 574 63
www.batshaket.se (sommartid)
Kökeriet, Nynäshamn

Åtellet i Norrtälje

Restaurang Pont,
Hägernäs Strand

08-520 100 23
www.nynasrokeri.se

0176-70 04 50
www.atellet.se

08-756 32 20
www.restaurangpont.se

körunda
golf & konferenshotell, ösmo

Restaurant J, Nacka Strand

Mellersta skärgården

08-601 30 25
www.restaurantj.com

Artipelag, Värmdö

Sandhamns Värdshus,

08-570 130 00
www.artipelag.se

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

Bageriet Bar & Restaurang,
Stavsnäs

08-571 504 60
www.stavsnashembageri.se
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08-520 390 30
www.korunda.se
Nynäs Havsbad, Nynäshamn

08-520 604 00
www.nynashavsbad.se
Nämdö Kök & Bar, Nämdö

08-571 563 79
www.gunslivs.se

Ornö krog, Ornö

08-501 560 00
www.ornokrog.se

Siaröfortet, Ljusterö

Langer’s Hotell, Häverödal

Grinda Wärdshus, Grinda

08-24 30 90
www.blidosundsbolaget.se

0175-224 25
www.langerhotell.se

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

Strandhotellet, Öregrund

Hotell Blå Blom, Gustavsberg

08-520 341 11
www.landsort.nu

Mellersta skärgården

0173-316 00
www.strandhotellet.nu

08-574 112 60
www.blablom.se

Skansholmens Sjökrog, Hölö

Artipelag, Värmdö

Uddens B & B, Öregrund

Ingmarsö Norrgård, Ingmarsö

08-551 550 66
www.skansholmen.com

08-570 130 00, www.artipelag.se
Djurönäset, Djurö

0173-302 20, 070-316 59 99
www.uddensbb.se

0733-57 26 74, 0708-77 03 34
www.ingmarsonorrgard.se

Villa Rosenberg, Snesslingeberg

Kastellet B&B, Vaxholm

0173-170 00
www.villarosenberg.se

08-541 330 35
www.kastelletbnb.se

Pensionat Ankargården,
Öregrund

möja gästhem, möja

Sjöbloms Öjabod, Landsort

Trosa Stadshotell & Spa

0156-170 70
www.trosastadshotell.se

08-571 490 00
www.djuronaset.com
Domaruddens friluftsgård,
Åkersberga

Åland

08-540 208 25
www.domarudden.se

Brudhäll Hotell & Restaurant,
Kökar

Grinda Wärdshus

0173-305 12
www.ankargarden.se

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

Norra skärgården

+358 (0)18 559 55
www.brudhall.com
Käringsund Resort &
Conference, Eckerö

Gällnö Bar & Café

www.gallno.se

Furusunds Värdshus, Furusund

Nedergården, Södra Stavsudda

0176-803 44
www.furusundsvardshus.se

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

070-516 54 04
www.nedergarden.com

Park Alandia Hotell, Mariehamn

Solbrännan Restaurang & Café,
Österskär

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

08-540 609 09 (sommartid)
www.solbrännan.se

Hotell Havsbaden, Grisslehamn

Södra skärgården

kvarnudden, gräddö

+358 (0)18 141 30
www.parkalandiahotel.com

Caféer
Öregrund/Östhammar
Adas Kaffestuga, Östhammar

0173-129 99
www.adaskaffestuga.se
Eds Handelsträdgård,
Östhammar

0173-108 99
www.edstradgard.se
Norrskedika Hotell, Norrskedika

0173-150 55
www.gamlajarnhandeln.se
gräsö konstkafé, gräsö

0173-343 66, 070-523 59 14
www.konstkafe.com (sommar)
Sundboden, Öregrund

hässelmara gård, ornö

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com

Lyckhem Skärgårdspensionat,
Björkö

L8 i Hamnen, Grisslehamn

070-273 20 42
www.l8ihamnen.se

Villa Paradis B&B, Vaxholm

0768-67 67 20
www.villaparadis.se
Väsby Gård & Konferens, Ljusterö

08-542 410 65
www.vasbygard.com

Södra skärgården
Bomans Hotell & Restaurant,
trosa

0156-525 00
www.bomans.se
körunda golf & konferenshotell, ösmo

Lyran Konferens, Marholmen

Nynäs Havsbad, Nynäshamn

Stensunds Folkhögskola, Trosa

0176-20 81 00
www.marholmen.com

08-520 604 00
www.nynashavsbad.se

0156-532 02
www.stensund.se

Mats Persgården B&B,
Grisslehamn

Skärgårdshotellet, Nynäshamn

0175-302 25
www.matspersgarden.com

Trosa Havsbad, Trosa

0156-124 94
www.trosahavsbad.se

Norrtälje B&B, Norrtälje

0709-25 09 17
www.norrtaljebedandbreakfast.se
Sven Fredriksson Bed&
Breakfast, Norrtälje

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

Hotell/pensionat/B&B
Öregrund/Östhammar

070-209 42 43
www.svenfredriksson.com

070-280 54 42
www.bokajak.se

För 500 kronor ex moms är
platsen din. I ett helt år.

Åtellet i Norrtälje

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

Gamla Järnhandeln Hotell & Café,
Norrskedika

0705-55 65 85
www.klockargardenoregrund.se

Vill du också synas här?

Brudhäll Hotell & Restaurant,
Kökar

0176-100 50
www.pythagorasmuseum.se

klockargården, öregrund

0156-170 70
www.trosastadshotell.se

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

Bogesundsgården, Vaxholm

0708-841 442
www.gamlajarnhandeln.se

Trosa Stadshotell & Spa

Åland

0176-70 04 50
www.atellet.se

Bo & Kajak, Öregrund

08-520 111 20
www.skargardshotellet.com

Wik Bed & Breakfast,
söderbykarl

0173-302 00
www.epokgarden.se

0173-230 96
www.sandagard.se

0703-725 333
www.vaxholmsbedandbreakfast.se

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

Pythagoras Industrimuseum,
Norrtälje

Sanda Gård, Hargshamn

Vaxholms B&B, Vaxholm

08-520 390 30
www.korunda.se

Mellersta skärgården

0176-404 99
www.lidovardshus.se

08-571 530 20
www.sandshotell.se

0176-940 27 www.lyckhem.nu

Epokgården, Öregrund

Lidö Herrgård, Lidö

Sands Hotell, Sandhamn

ornö båtvarv, ornö

ulfsby gård, jomala

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

Lidö Värdshus, Lidö

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

Åland

grisslehamns gård, grisslehamn

0176-400 50, 0733-833 786,
0739-87 20 03
www.kvarnudden.se
0176-404 99,
www.lidövärdshus.se

Örskärs Fyr, Vandrarhem &
Servering

Norra skärgården

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se

Landsorts Gästhamn & Stugor,
Landsort

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

grisslehamns gård, grisslehamn

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

08-541 322 40
www.bogesundsgarden.se
Djurönäset, Djurö

08-571 490 00
www.djuronaset.com
fredriksborgs hotell, värmdö

08-541 380 50
www.fredriksborghotel.se
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Pensionat Solhem, Mariehamn

+358 18 163 22
www.visitaland.com/solhem
Park Alandia Hotell, Mariehamn

+358 (0)18 141 30
www.parkalandiahotel.com

Vandrarhem

Södra skärgården

Ljusterö Skärgårdscenter,
Ljusterö

Ekuddens vandrarhem, Gålö

08-542 424 01
www.ljusteroskargardscenter.se

Öregrund/Östhammar

0707-60 92 90
www.ekuddensvandrarhem.se

Epokgården, Öregrund

Fjärdlång o Huvudskärs
vandrarhem

0173-302 00
www.epokgarden.se
Örskärs Fyr, Vandrarhem &
Servering

Boka@orskarsfyr.se
www.orskarsfyr.se

www.lyckhem.nu
Lyran Konferens, Marholmen

0156-124 94
www.trosahavsbad.se

Grundets vandrarhem, Rögrund

0176-20 81 00
www.marholmen.com
Sandviken Camping & Havsbad,
Väddö

Åland

08-571 561 10,
www.grundet.se

073-595 53 03
www.enebackens.se

08-520 341 05,
www.landsort.com

Arholma Nord – Archipelago
Lodge

STF Studio Lagnö, trosa

0722-43 35 89, 0176-560 18
www.bullaugust.se
Fejans Krog, Fejan

0156-224 70,
www.studiolagno.se
Stensunds Folkhögskola, Trosa

0156-532 02
www.stensund.se

Rum

0176-430 41, www.fejan.se
Fritidsbyn Kapellskäret,
Rådmansö

Öregrund/Östhammar

0176-441 69, 0708-800 838
www.fritidsbyn.se

Bo & Kajak, Öregrund

Lidö Herrgård, Lidö

0176-404 99
www.lidovardshus.se
Siaröfortet, Ljusterö

08-24 30 90
www.blidosundsbolaget.se
stf Lidö Värdshus, Lidö

Norra skärgården
Häverödals Gästhem, Häverödal

070-755 73 51

STF Lyckhem Skärgårdspensionat,
Björkö

Idöborg Konferens & Retreat,
Idöborg

0176-133 16
www.vandrarhemnorrtalje.se

Mellersta skärgården
Bogesundsgården, Vaxholm

08-541 322 40
www.bogesundsgarden.se
Gällnö Vandrarhem

08-571 66 117
www.gallno.se
MÖJA GÄSTHEM, MÖJA

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se
Resestugan, Gotska Sandön

0498-240 450
www.resestugan.se
STF Bogesunds Slotts-vandrarhem & Konferens, Vaxholm

08-541 750 60
www.bogesunds-slottsvandrarhem.se
STF Finnhamns vandrarhem

08-542 462 12
www.finnhamn.se
STF Grinda Vandrarhem, Grinda

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

Fritidsbyn Kapellskäret,
Rådmansö

0176-441 69, 0708-800 838
www.fritidsbyn.se

08-571 590 66
www.idoborg.se

0156-124 94
www.trosahavsbad.se

Domaruddens Friluftsgård,
Åkersberga

08-540 208 25
www.domarudden.se

Grinda stugby, Grinda

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
Gällnö Vandrarhem

08-571 66 117
www.gallno.se

Öregrund/Östhammar
Epokgården, Öregrund

0173-302 00
www.epokgarden.se
Pensionat Ankargården, Öregrund

0173-305 12
www.ankargarden.se

Norra skärgården
Fejans Krog, Fejan

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

Villa Paradis B&B, Vaxholm

0173-302 00
www.epokgarden.se

Konferens

08-542 450 86, 0709-349 650
www.husaro.com

08-542 462 12
www.finnhamn.se

Epokgården, Öregrund

Trosa Havsbad, Trosa

Husaröbröderna Österman,
Husarö

STF Finnhamn, Finnhamn

070-280 54 42
www.bokajak.se

Camping

Mellersta skärgården

MÖJA GÄSTHEM, MÖJA

Bo & Kajak, Öregrund

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

Södra skärgården

08-571 590 66
www.idoborg.se

Öregrund/Östhammar

Käringsund
Resort & Conference, Eckerö

0176-404 99
www.lidovardshus.se

Idöborg Konferens & Retreat,
Idöborg

Stugor

Trosa Havsbad, Trosa

Lidö Herrgård, Lidö

070-832 88 63
www.fjarden.se

Mellersta skärgården

stf Vandrarhemmet Hvilan,
Norrtälje

0176-503 15
www.sandvikencamping.se

Fjärden

070-280 54 42
www.bokajak.se

0176-404 99,
www.lidövärdshus.se
0176-940 27
www.lyckhem.nu

Stensunds Folkhögskola, Trosa

0156-532 02 www.stensund.se

Norra skärgården

Arholma Vandrarhem
Bull-August gård

08-551 550 66
www.skansholmen.com

Lyckhem Skärgårdspensionat,
Björkö 0176-940 27

Landsorts vandrarhem, Landsort

0176-560 40
www.arholmanord.se

Skansholmens Sjökrog, Hölö

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

0176-430 41
www.fejan.se
Furusunds Värdshus, Furusund

0176-803 44
www.furusundsvardshus.se
Hotell Havsbaden, Grisslehamn

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se
Langer’s Hotell, Häverödal

0175-224 25
www.langerhotell.se
Lidö Herrgård, Lidö

0176-404 99
www.lidovardshus.se

08-570 231 31
www.skargardsstugor.se

Lidö Värdshus, Lidö

Örskärs Fyr, Vandrarhem &
Servering

Södra skärgården

Lyran Konferens Marholmen,
Norrtälje

0173-340 21
www.orskarsfyr.se

Dalarö Stuga Golfboende, Dalarö

0771-16 17 00 (bokningen)
www.lyrankonferens.se

Lico Guideservice, Öregrund

070-311 37 35
www.licoguideservice.se

Norra skärgården

(Skärgårdsgolf närhet 5 banor)
070-370 54 96
www.dalarostuga.n.nu

Grisslehamns Marina & Camping

Landsorts Gästhamn & Stugor,
Landsort

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

0176-404 99
www.lidövärdshus.se

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

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
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0176-404 99
www.lidövärdshus.se

Stiftelsen Barnens Dag, Barnens Ö

08-508 439 00
www.stbd.se
Söderarm – Fyren i Ålands hav

0176-432 12
www.soderarm.com
Åtellet i Norrtälje

0176-70 04 50
www.atellet.se

Mellersta skärgården

Stensunds Folkhögskola, Trosa

Enskärs Sjötransport, Rådmansö

Artipelag, Värmdö

0156-532 02
www.stensund.se

070-692 83 83
www.enskarssjotransport.se

08-570 130 00
www.artipelag.se

Åland

070-845 58 63

Gräskö Arkipelagservice, Gräskö
Skärgårdstjänster, Yxlan

Bogesundsgården, Vaxholm

08-541 322 40
www.bogesundsgarden.se

Brudhäll Hotell & Restaurant,
Kökar

Bogesunds Slottsvandrarhem &
Konferens, Vaxholm

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

08-541 750 60
www.bogesundsslottsvandrarhem.se

Ulfsby Gård, Jomala

Djurönäset, Djurö

Park Alandia Hotell, Mariehamn

08-571 490 00
www.djuronaset.com
Domaruddens Friluftsgård,
Åkersberga

08-540 208 25
www.domarudden.se

Gillinge Skärgårdsupplevelser,
Nämdö

08-571 580 38
www.gillinge.eu
Grinda Wärdshus, Grinda

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
Idöborg Konferens & Retreat

08-571 590 66
www.idoborg.se

Lico Guideservice, Öregrund

070-311 37 35
www.licoguideservice.se

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax
+358 (0)18 141 30
www.parkalandiahotel.com

Grupp- och
ledarskapsutveckling

fredriksborgs hotell, värmdö

08-541 380 50
www.fredriksborghotel.se

070-537 90 19
www.taxibat.nu

Äventyrens Ö, Åkersberga

08-540 881 16
www.aventyrenso.se

Löparö Marina, Bergshamra

0176-26 43 25, 070-272 17 72
www.loparomarina.se
Per Eliasson Sjötjänst, Roslagen

070-660 03 62 (sommartid)
www.per-eliasson.se
Roslagens Sjötrafik, Söderöra

070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se
Sandkilen Helmi, Blidö

070-609 01 34, 070-246 03 48,
070-496 10 91
www.helmi.se
Stridsbåt 90, Norrtälje

072-208 08 96
www.båttaxi.nu

Bröllop

Segelfartyget T/S Constantia,
Solnaskutan

070-577 32 33
www.constantia.se
solberga gård, runmarö

08-571 520 61
www.solbergagard.nu
Stavsnäs Båttaxi, Stavsnäs

08-571 501 00
www.battaxi.se
Trälhavets Rederi m/s Rödlöga,
Österskär

08-540 863 80
www.rodloga.com
Tur till Sjöss HC AB, Åkersberga

0760-835 082 el
0704-239 704 (maj-sep)
0043-6991-942 68 54 (okt-apr)
www.turtillsjoss.com

Södra skärgården
Utö Rederi AB

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

Öregrund/Östhammar

Trosa/Sörmland

Forsmarks wärdshus, Forsmark

trosa rederi

Möja Gästhem

0173-501 00
www.forsmarkswardshus.com

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se

Norra skärgården

Hela skärgården

Bröllop på Söderarm

Blidösundsbolaget

Njuta Spa, Nacka Strand

08-21 21 68, 0707-21 21 26
www.njutaspa.se
Sailing Events, Värmdö

08-571 471 00
www.sailingevents.se
Sands Hotell, Sandhamn

08-571 530 20
www.sandshotell.se
Segelfartyget T/S Constantia,
Solnaskutan

070-577 32 33
www.constantia.se
Väsby Gård, Ljusterö

08-542 410 65,
www.vasbygard.se
Äventyrens Ö, Åkersberga

08-540 881 16
www.aventyrenso.se

Södra skärgården
Grundets vandrarhem, Rögrund

08-571 561 10
www.grundet.se
körunda golf & konferenshotell, ösmo

08-520 390 30
www.korunda.se
Lagnö Studio, Trosa

0176-432 12
www.soderarm.com

08-34 30 90
www.blidosundsbolaget.se

Furusunds Värdshus, Furusund

0176-803 44
www.furusundsvardshus.se
Lidö Herrgård, Lidö

0176-404 99
www.lidovardshus.se
Lyran Konferens Marholmen,
Norrtälje

0771-16 17 00
www.lyrankonferens.se
Rådmansö bygdegård, Gräddö

0176-406 09
www.radmanso-bygdegard.se

Mellersta skärgård
Djurönäset, Djurö

Roslagens Sjötrafik, Sandhamn

»En tur
ut på
böljan blå«
Mellersta skärgården
Eminess Chartersegling

070-582 21 22
www.seglaistockholm.se
Gillinge Skärgårdsupplevelser,
Nämdö

08-571 490 00
www.djuronaset.com
Sands Hotell, Sandhamn

08-571 530 20
www.sandshotell.se

Sjötaxi/båtturer

0156-224 70,
www.studiolagno.se

Norra skärgården

Landsorts vandrarhem,
Landsort, 08-520 341 05,

Allt i Sjötjänst, Söderöra

www.landsort.com

073-655 18 21
www.trosarederi.se

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

08-571 580 38,
www.gillinge.eu

070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se
Waxholmsbolaget

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

Åland
Brudhäll Hotell, Kökar

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

0175-258 00
www.eckerolinjen.se

Svävare
enskärs sjötransport, gräddö

Gustafs Taxibåtar & Events
Taxibåtarna m/s Diana, m/s Vidar,
m/s The Bay Stockholm

070-692 83 83
www.enskarssjotransport.se

0739-81 67 70
www.gustafstaxibatar.se

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

HUB Projects

svisch air, svartsö

070-575 60 70
www.sjotransporter.se

070-211 13 81
www.svischair.se

Roslagens Sjötrafik, Sandhamn

trafiklinjer, djurö

070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se

070-311 94 54
www.trafiklinjer.se
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norra stavsudda handel

Fiske

nybroviken sjötaxi, solna

08 655 00 85
www.nybrovikensjotaxi.com

Båtuthyrning

Blidö Fiske & Skärgårdsguide

Sands Hotell, Sandhamn

Eminess Chartersegling

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

08-571 530 20
www.sandshotell.se

070-582 21 22
www.seglaistockholm.se

Sailing Events, Värmdö

HUB Projects

08-571 471 00
www.sailingevents.se

070-575 60 70
www.sjotransporter.se

SeaSafari rib charter & event,
vaxholm

Vind och Vatten seglingskurser
& seglingsupplevelser

08-541 757 00, 0738-00 31 60
www.seasafari.se

070-743 29 14
www.vindovatten.se

Catch & Relax, Vaxholm

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

08-571 580 38
www.gillinge.eu
Lico Guideservice, Öregrund

070-311 37 35
www.licoguideservice.se
Tur till Sjöss HC AB, Åkersberga

0760-835 082 el
0704-239 704 (maj-sep)
0043-6991-942 68 54 (okt-apr)
www.turtillsjoss.com

Charter/event

Segelfartyget T/S Constantia,
Solnaskutan

08-540 863 80
www.rodloga.com
Tur till Sjöss HC AB, Åkersberga

0760-835 082 el
0704-239 704 (maj-sep)
0043-6991-942 68 54 (okt-apr)
www.turtillsjoss.com
Vind och Vatten seglingskurser
& seglingsupplevelser

Blidö Fiske & Skärgårdsguide

070-743 29 14
www.vindovatten.se

LinjettCharter, Norrtälje

0176-23 05 15, 070-571 85 50
www.linjettcharter.se
070-609 01 34, 070-246 03 48,
070-496 10 91
www.helmi.se

30 000 Öar, Lidingö

070-759 01 00
www.30000oar.se
Catch & Relax, Vaxholm

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

070-582 21 22
www.seglaistockholm.se
Gustafs Taxibåtar & Events
Taxibåtarna m/s Diana, m/s Vidar,
m/s The Bay Stockholm

0739-81 67 70
www.gustafstaxibatar.se

Idöborg Konferens & Retreat,
Idöborg

08-571 590 66,
www.idoborg.se

0709-49 45 20
www.mojagasthem.se
Segelfartyget T/S Constantia,
Solnaskutan , 070-577 32 33

www.constantia.se
Stensunds Folkhögskola, Trosa

»Kasta loss
och segla till
nästa hamn«

solberga gård, runmarö

08-571 520 61
www.solbergagard.nu

Södra skärgården
0156-532 02
www.stensund.se
0156-124 94
www.trosahavsbad.se

Kajakturer
Norra skärgården
ERkajak, Fejan

073-970 81 18, 070-297 91 32
www.erkajak.se
Blidö kajakuthyrning

073-600 15 14
www.blidokajak.se

Mellersta skärgården
Gillinge Skärgårdsupplevelser,
Nämdö

Bo & Kajak, Öregrund

08-571 580 38
www.gillinge.eu

073-970 81 18, 070-297 91 32
www.erkajak.se
Kajak & Uteliv, Rådmansö

0176-403 15
www.kajak-uteliv.com
Lidö Värdshus, Lidö

0176-404 99
www.lidövärdshus.se
Blidö kajakuthyrning

073-600 15 14
www.blidokajak.se

Seglingsturer

Ingmarsö Kajakuthyrning

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

Södra skärgården
Stensunds Folkhögskola, Trosa

0156-532 02
www.stensund.se

Spa
Djurönäset, Djurö

Vind och Vatten seglingskurser
& seglingsupplevelser

070-743 29 14
www.vindovatten.se
Skonaren Vega
0493-101 74, 0708-78 64 92
www.skonarenvega.se

Mellersta skärgården

08-571 490 00
www.djuronaset.com

Gillinge Skärgårdsupplevelser,
Nämdö

Hotell Havsbaden, Grisslehamn

08-571 580 38
www.gillinge.eu
Grinda gästhamn, Grinda

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
Hemviken Kajak, Ljusterö

Seglingskurser
Vind och Vatten seglingskurser
& seglingsupplevelser

070-743 29 14
www.vindovatten.se

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

Norra skärgården

ERkajak, Fejan

HUB Projects

070-575 60 70
www.sjotransporter.se

möja gästhem, möja

070-280 54 42
www.bokajak.se

Sandkilen Helmi, Blidö

Mellersta skärgården

0173-371 19
www.aventyretvassaro.se

Kajak/kanot

073-970 81 18, 070-297 91 32
www.erevent.se

072-208 08 96
www.båttaxi.nu

Äventyret Vässarö

0156-532 02
www.stensund.se

ERevent, Fejan

Stridsbåt 90, Norrtälje

Norra Stavsudda Handel

Trosa Havsbad, Trosa

Trälhavets Rederi m/s Rödlöga,
Österskär

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

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

Stensunds Folkhögskola, Trosa

Lägerverksamhet

070-577 32 33
www.constantia.se

Ingmarsö Kajakuthyrning,
Ingmarsö

076-711 90 44
www.hemvikenkajak.se

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se
Mareld Spa, Marholmen

0176-20 81 00
www.marholmen.com
Njuta Spa, Nacka Strand

08-21 21 68, 0707-21 21 26
www.njutaspa.se
Nynäs Havsbad, Nynäshamn

Idöborg Konferens & Retreat,
Idöborg

08-520 604 00
www.nynashavsbad.se

08-571 590 66
www.idoborg.se

Trosa Stadshotell & Spa
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0156-170 70
www.trosastadshotell.se

Dalarö Stuga Golfboende, Dalarö

Väddö Gårdsmejeri, Älmsta

0176-501 03
www.vaddogardsmejeri.se

Njuta Spa, Nacka Strand

(Skärgårdsgolf närhet 5 banor)
070-370 54 96
www.dalarostuga.n.nu

08-21 21 68, 0707-21 21 26
www.njutaspa.se

körunda golf & konferenshotell,
ösmo

Mellersta skärgården

08-520 390 30
www.korunda.se

Husmor Lisa, Vaxholm

Hudvårdssalong

Medicinsk fotvård
Nyköping
Fotparadiset,
fotvård & behandlingar

072-222 50 20, Brunnsgatan 17b
www.fotparadiset.se

070-200 94 14
www.husmorlisa.se

Trosa Havsbad, Trosa

0156-124 94
www.trosahavsbad.se

Nedergården, Södra Stavsudda

Åland

solberga gård, runmarö

070-516 54 04
www.nedergarden.com
08-571 520 61
www.solbergard.nu

Brudhäll Hotell &
Restaurant, Kökar

Ridning

Cykel
Öregrund/Östhammar

Landsorts Gästhamn & Stugor,
Landsort

Bo & Kajak, Öregrund

Stensunds Folkhögskola, Trosa

0156-532 02
www.stensund.se
ULFSBY GÅRD, JOMALA

+358 18 310 40
www.ulfsby.ax

Boule
Djurönäset, Djurö

08-571 490 00
www.djuronaset.com

Volleyboll

070-280 54 42
www.bokajak.se
Forsmarks Wärdshus, Forsmark

0173-501 00
www.forsmarkswardshus.se

Norra skärgården
Vandrarhemmet Hvilan, Norrtälje

0176-133 16
www.vandrarhemnorrtalje.se

Mellersta skärgården
Svartsö Lanthandel, Svartsö

Lyran Konferens, Marholmen

0176-20 81 00
www.marholmen.com

Yoga
Idöborg Konferens & Retreat

08-571 590 66
www.idoborg.se

Livsmedel

08-571 560 17
www.gunslivs.se

ornö båtvarv,

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

0176-560 12
www.arholma.nu
0176-820 37
ICA Barometern, Björkö

0176-930 04
www.ica.se/barometern
ICA Gräddö Skärgårdshandel,
Rådmansö

0176-400 12
ICA Väddö Kassen, Älmsta

0176-778 80

Åland

Spillersboda Lanthandel

Brudhäll Hotell & Restaurant,
Kökar

0176-22 10 01
www.spillersbodalanthandel.se

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

Mellersta skärgården
Grinda lanthandel, grinda

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

Gårdsbutik
Norra skärgården
Sanda Gård, Hargshamn

Södra skärgården

0173-230 96
www.sandagard.se

dalarö bangolf, dalarö

Tomta Kalkonfarm, Grisslehamn

0708-19 35 00
www.dalarobangolf.se

070-545 20 10
www. tomtakalkonfarm.se

Nåttarö Livs, Nåttarö
Ornö Krog

08-501 560 00
www.ornokrog.se
Skansholmens Sjökrog, Hölö

08-551 550 66
www.skansholmen.com
Hela skärg

Skärgårdshandlarna
www.skargardshandlarna.se

Åland
ulfsby gård, jomala

+358 18 310 40
www.ulfsby.ax

Norra skärgården

ICA Blidö, Blidö

Vill du också synas här?

För 500 kronor ex moms är
platsen din. I ett helt år.

Södra skärgården

08-520 400 15

Stridsby Gård, Väddö

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

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

08-543 531 00
Gällnö Handelsbod
08-571 66 310
www.gallno.se

08-570 103 10
www.stallbeatelund.se

Arholma Handel

08-571 490 00
www.djuronaset.com

Grisslehamns Marina & Camping

Östanå Livs, Östanå

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

08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se

landsort gästhamn och stugor

Norra skärgården

08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se

Stall Beatelund Islandshästar,
Ingarö

0176-911 11
www.stridsbygard.se

Djurönäset, Djurö

Minigolf/golf

Svartsö Lanthandel, Svartsö

Landsorts Gästhamn & Stugor

08-571 490 00
www.djuronaset.com
08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se

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

Ica Nära Guns Livs, Nämdö

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

Badtunna/bastu
Djurönäset, Djurö

Norra Stavsudda Handel,
N Stavsudda

Harö Livs

08-571 571 91
www.harolivs.se
Ingmarsö Livs, Ingmarsö

08-542 460 20
ingmarso.livs@telia.com
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Hantverk/inredning
Öregrund/Östhammar
Edblad & Co, Öregrund

0173-303 38
www.edbladco.com
N60o Öregrund

Hamngatan 12
www.facebook.com/North60
Sanda Gård, Hargshamn

0173-230 96
www.sandagard.se
Sundboden, Öregrund

0173-133 06
www.sundboden.se

Norra skärgården
Brevikslogen, Rådmansö

0176-428 06
Edblad & Co, Norrtälje

0175-77 21 28
www.edbladco.com
Edblad & Co, Grisslehamn

0175-77 21 27
www.edbladco.com
Kulans Bod & Galleri, Blidö

070-517 12 53,
www.kulan.org

L8 i Hamnen, Grisslehamn

070-273 20 42
www.l8ihamnen.se
Linneladan, Penningby

0176-26 60 37,
www.linneladan.se
LjusEXPO/MA-Interiör,
Norrtälje

0176-22 02 40
www.ma-interior.se
Malva Krukmakeri, Norrtälje

0730-562 655
www.malvakrukmakeri.com
Mauds Hemslöjd, Räfsnäs

0176-403 92

Mellersta skärgården
Bland Kobbar och Skär, Vaxholm

08-541 314 00
www.blandkobbaroskar.se
Nedergården, Södra Stavsudda

070-516 54 04
www.nedergarden.com
SOLBERGA GÅRD, RUNMARÖ

08-571 520 61
www.solbergagard.nu
Strömma Outlet, Värmdö

08-571 406 10
www.strommaoutlet.com
Skärgårdsfröjd, Värmdö

070-773 47 44

Södra skärgården
hässelmara gård, ornö

08-501 544 00
hasselmaragard@hotmail.com
Sjöpricken Keramikverkstad,
Landsort

Barnens verkstad

Museum
Norra skärgården

Pythagoras Industrimuseum,
Norrtälje

Batteri Arholma
Kustförsvarsmuseum, Arholma

0176-100 50
www.pythagorasmuseum.se

0176-560 40
www.batteriarholma.se

0708-11 86 56 Pia Alm
cert. inredare
pia@indoorstylingdesign.se

Galleri/Konst
Mellersta skärgården
Skärgårdsfröjd, Värmdö

070-773 47 44

Möja turism

08-571 640 53
www.mojaturistinfo.se

Sjöfartsmuseet, Älmsta

08-570 130 00
www.artipelag.se
möja hembygdsmuseum, möja

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

Norrtälje turistbyrå

»Omväxling
förnöjer«
Marina/Varv

0767-650 660
www.roslagen.se
Nyköpings turistbyrå

0155-24 82 00
www.visitnykoping.se
Nynäshamns turistbyrå

08-520 737 00
www.visitnynashamn.se
Nåttarö turistbyrå, Nåttarö

08-520 400 55
turistbyra@nattaro.se

Segelfartyget T/S Constantia,
Solnaskutan

Norra skärgården

Ornö turistbyrå

070-577 32 33
www.constantia.se

Bergshamra Varv, Bergshamra

Oxelösunds turistbyrå

0176-26 20 68
www.bergshamravarv.se

0155-383 50
www.visitoxelosund.se

Grisslehamns Marina

Trosa turism

0175-306 49
www.grisslehamnsmarina.se

0156-522 22
www.trosa.com

Gräddö Marina, Rådmansö

Utö turistbyrå

0176-409 00
www.graddomarina.se

08-501 574 10
www.utoturistbyra.se

Lagerviks båtvarv, Blidö

Vaxholms turistbyrå

0176-820 04
www.lagerviks.se

08-541 314 80

skärgårdsmuseet, stavsnäs

08-571 502 14
www.skargardsmuseet.org
Vaxholms Fästnings Museum

Södra skärgården

Indoor Styling & Design,
Norrtälje

08-500 454 10
www.ludvigsberg.se

08-24 30 90
www.blidosundsbolaget.se

Åland

Inredare

Muskö turistbyrå,

Siaröfortet, Ljusterö

08-541 718 90 (info),
08-541 333 61 (bokning)
www.vaxholmsfastning.se

+358 18 310 40, www.ulfsby.ax

08-540 815 10
www.roslagen.se

0176-100 50
www.pythagorasmuseum.se

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

ulfsby gård, jomala

Information Österåker

Pythagoras Industrimuseum,
Norrtälje

Artipelag, Värmdö

Turistbyråer
08-501 508 00
www.dalaro.se

0173-500 15
www.vattenfall.se/forsmark

Mellersta skärgården

08-551 550 66
www.skansholmen.com

Destination Dalarö

forsmarks kraftverk

0176-502 59
www.sjofartsmuseet.se

Skansholmens Sjökrog, Hölö

Ornö Museum, ornö

070-796 18 18
www.ornomuseum.se

Mellersta skärgården

Sörmland

Dyviks Marina, Åkersberga

femörefortet, oxelösund

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

Åland

08-543 543 00
www.dyvik.se
Mörtvikens Marina, Åkersberga

070-645 07 10
www.mortvikensmarina.se

08-501 563 05
www.orno.se

Visit Värmdö

08-570 346 09
www.varmdo.se
Väddöbygdens turistinformation

0176-20 89 00
www.vaddobygden.se
Västerviks Turistbyrå

0490-25 40 40
www.vastervik.com
Öregrunds turistbyrå

Kanholmsfjärdens Marina,
Djurhamn

0173-305 55
www.roslagen.se

08-571 631 64
www.kanholmsfjardensmarina.se

Östhammars turistbyrå

svinninge marina, åkerserga

0173-178 50
www.roslagen.se

08-540 631 55
www.svinningemarina.se

Hela skärgården

+358 (0)18 439 64
www.alandsfotografiskamuseum.
com

Södra skärgården

Visit Skärgården, stockholm

Ålands Jakt & Fiskemuseum,
Eckerö

08-501 581 00
www.ornobatvarv.se

Sjökvarteret, Mariehamn

+358 (0)18 160 33
www.sjokvarteret.com
Ålands Fotografiska Museum,
Kastelholm

+358 (0)40 588 67 16
www.visitaland.com/jaktfiskemuseum

ornö båtvarv, ornö

Saltö Marin, Oxelösund

0155-329 30
www.saltomarin.se
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08-10 02 22
www.visitskargarden.se

Bilar

Åland

Höglunds Bil & Motor, Norrtälje
Ålands turistförbund

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

0176-174 30,
www.hoglundsbil.se
clubcar elbilar, vallentuna

Skräddarsydda paket
bo & kajak, öregrund

070-28 05 442
www.bokajak.se

0708-26 13 34
Åkerlunds grund & Kakel,
Norrtälje

Design

Bio

0709-40 82 38

Plurr, Ljusterö

www.plurr.se

Studio Lagnö, trosa

ÖSTANÅ BYGGNADS

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

Diesel/olja

Vätö Byggare, Vätö

stockholms diesel & oljehandel

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

Vaxholms Däck

08-541 335 50
www.vaxholmsdack.se

Brunnsborrning
070-750 90 94

010-563 73 26
Tips till sjöpolisen

El/reparationer mm

Brunn EkoVärme

Sjöpolisen i Stockholms län

114 14

www.polisen.se
www.batsamverkan.se

Sjöräddningen
(vid allvarlig olycka ring 112)
Arkösund, 0705-80 81 24
Möja, 0705-80 81 22
Räfsnäs, 0705-80 81 18
Trosa, 0705-80 81 23
stockholm, 0705-80 82 01
Öregrund , 0705-80 81 17

Elgubben, Djurhamn

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

Bryggor

Elhå Bil & Båtel, Stockholm

Hesselius Bygg & El, Stockholm

070-533 76 06
www.sjotransporter.com
Marinetek Sweden

08-790 30 43
www.marinetek.net
MarinFlytBryggan, Spillersboda

0176-22 16 35
www.marinflytbryggan.se
Roslagens Skärgårdsservice,
Blidö

0708-11 59 19
Rotholma Såg, Herräng

0708-26 10 50
www.stenkistor.com
Sjömaskiner, Katrineberg

Övrigt

08-500 404 00
www.sjomaskiner.com

Bränneri

Appipelago

Norrtelje Brenneri, Lohärad

Arkitekt
Kreaplan Arkitektkontor,
Östhammar ,

»Hjälp när
nöden
tränger på«
Byggnadsvård
Ingmarsö Norrgård, Ingmarsö

0733-57 26 74, 0708-77 03 34
www.ingmarsonorrgard.se

Båtar/båtbyggeri
anytec boats

www.anytec.se
båtfixaren, norrtälje

App
www.avtryck.com

070-845 65 75

0176-22 72 75
www.norrteljebrenneri.se

Erikssons Byggeri &
Båtbyggarskola, Ingmarsö

08-542 461 36
Hällzon Båtbyggeri, Väddö

Bygg

070-460 16 49

Cobab, norrtälje

Båttillbehör

0173-100 10
www.kreaplan.se

0176-25 05 00
www.cobab.se

Badrockar/handdukar

fredrik sjöbloms bygg,
furusund

08-571 685 70
www.batmagneten.se

0176-807 24, 070-543 39 07
www.sjoblomsbygg.se

Bärgning

Miklagård

www.miklagard.nu

Batterier
AB Maskinexport

08-570 355 00
www.maskinexport.com

Bergsprängning
NJ Mark

08-730 09 09
www.stockholmsdiesel.se

Däck/verkstad

0173-108 99
www.edstradgard.se

Sjöpolisen

0176-131 90
www.cykelservice.se

Totte Grönwall Snickeri,
Furusund

Eds Handelsträdgård,
Östhammar

0709-92 97 78
www.resgladh.com

Cykelservice, Norrtälje

08-10 82 83
www.clubcar.se

Blommor

ResGladh

Cykelservice/
försäljning

070-795 48 51

0156-224 70,
www.studiolagno.se

Researrangör

Sällström Finsnickeri & Bygg,
Bergshamra,

Båtmagneten, Värmdö

Froms Bygg, Norrtälje

070-770 03 08

AB Bilbärgarna i Roslagen/Falck
räddningskår

Nils Schönbergs Bygg &
Fastighetsservice, Bergshamra

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

0176-26 05 21, 0709-260 521
www.schonbergsbygg.se
Stensunds Folkhögskola, Trosa

0156-532 02 www.stensund.se

Catering/Servering
Sir Percys Catering, Simpnäs

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

070-602 32 42

08-640 20 20,
www.elha.se
Hesselius Bygg & El AB

070-533 76 06
www.sjotransporter.com
Roslagens Styrinstallation,
Norrtälje

0176-774 50
www.roslagens-styr.se

Fastigheter/mäklare
Vasallen, rindö hamn

www.rindohamn.se

Festvåning
Rådmansö bygdegård, Gräddö

0176-406 09
www.radmanso-bygdegard.se

Fisk/skaldjur/rökeri
Nynäs Rökeri, Nynäshamn

08-520 100 23
www.nynasrokeri.se

Färg
Flügger Färg, Norrtälje

0176-20 61 00,
www.flugger.com
Flügger Färg, Åkersberga

08-540 804 20
www.flugger.se
Rödfärgarna, Uppsala

070-142 66 62
www.rodfargarna.se
Sörens Färgkultur, Norrtälje

0708-42 12 97
www.sorensfargkultur.se

Grus/jord
jidstrands entreprenad ab,
blidö

070-562 33 88
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Rederi AB Skärgårdsgrus,
Gällnö

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

0176-767 50,
www.rodenakarna.se

Markiser/
persienner

Sjötransporter/godstrafik

janssons markiser, norrtälje

Hesselius Bygg & El AB

0176-177 95
www.janssonsmarkiser.com

070-533 76 06
www.sjotransporter.com

Vatten/VVS

HUB Projects

CEWE Vattenteknik

Marinservice
alex Ekberg Marinservice

Gräv/Markarbeten
Anders Entreprenad &
Maskinservice, Blidö

070-920 30 89

Guldsmed

072-236 0 236
www.ekbergmarinservice.se
Waxholms Marin &
Utbordarservice, Vaxholm

08-541 312 00
www.utbordarservice.se

Guldsmederna, Norrtälje

0176-156 56
www.guldsmederna.se
Poraths Guld, Norrtälje

0733-85 34 96

Kamin/spis
eldabutiken söderlinds
vedspisar, norrtälje

0176-142 00
www.soderlindsvedspisar.se
Spisdoktorn

08-540 203 95
www.spisdoktorn.se
åkersberga vedspisar

08-540 205 45
www.akersbergavedspisar.se

Kapellmakare
Cover Up Kapellmakeri, Bullandö

08-571 51 670
www.coverup.se

Kläder
4Work Yrkeskläder, Norrtälje

010-199 35 30
www.4work.se
Rock & Rigg, Vaxholm

08-541 303 01
www.rockrigg.se

skån sjö frakt ab, nämdö

08-571 590 40, 070-750 90 90

Minireningsverk
Miljö & Bioteknik,

08-608 21 60
www.miljöochbioteknik.se

Måleri

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

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

Radiokanal
Skärgårdsradion

Såg/snickeri
Bergshamra Såg & Snickeri

0176-26 02 10
www.bergshamrasag.se
Norrtälje Snickeri, Norrtälje

0709-480 326
norrtaljesnickeri@live.se
Räfsnäs Såg

Viklunds Måleri ab, Rådmansö

0176-402 65
www.rafsnassag.se

Sällskap/föreningar
Museiföreningen Fritidsbåtar

90,2

08-506 121 90
www.skargardsradion.se

www.veteranbaten.se
Norrtälje Segelsällskap

www.norrtaljess.se
Svenska Fyrsällskapet

Roddbåtar

www.fyr.org

Stensunds Folkhögskola, Trosa

0156-532 02
www.stensund.se

Veterantraktorklubben,
Norrtälje

www.veterantraktorklubben.nu

Sjökort/kompasser mm
pappersstugan. älmsta

0176-523 69
www.pappersstugan.com
Vill du också synas här?

För 500 kronor ex moms är
platsen din. I ett helt år.

Taxi/buss
Frötuna Taxi & Buss, rådmansö

0176-26 90 65
www.frotunataxiobuss.se

Träd/trädgård
Brinkhage Träd & Trädgård

Rosies Klädbod, Östhammar

070-522 78 72
www.brinkhage.se

076-636 86 80
www.rosieskladbod.se

Utbildning

Kök/badrum

Carl Wahrens Gymnasium,
Hallstavik

Köksboden i Sebende

www.carlwahren.com

0176-126 63,
www.koksboden.net

Stensunds Folkhögskola, Trosa

Lägenheter

Roslagsbostäder

0176-20 75 00
www.roslagsbostader.se

0156-195 15
www.trosatrafikskola.se

0736-14 45 70
www.cewevattenteknik.se

Veterinär
Kvisthamra veterinärklinik,
Norrtälje

0176-22 33 02

Utö Rederi AB

0221-516 79,
www.ullboden.se

ultra marin

Roslagens Kakel, Norrtälje

070-347 49 01
www.sjoentreprenader.se

Sommarbackens Ullbod

Hydrokopter

Kakel

sjöentreprenader, ingmarsö

Strumpor/
underkläder

0176-101 62
www.guld.net

031-97 66 66, 0707-653 252
www.ultra-marin.se

070-575 60 70
www.sjotransporter.se

Trosa Trafikskola

0156-532 02
www.stensund.se
Erikssons Byggeri &
Båtbyggarskola, Ingmarsö

08-542 461 36
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Åkeri
Kjell Jansson Åkeri, Gräddö

070-37 00 522 (Kjell)
070-230 23 50 (Rikard)

Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefo

Servicefolk »Vi hjälper dig med allt möjligt. Från tvätta
båten, bärga bilen till spränga berg och borra brunn.«
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Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicef

Servicefolk »Vi hjälper dig med allt möjligt. Från fälla träd,
byta däck till sjötransporter och ullstrumpor.«
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Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefo

Servicefolk »Vi hjälper dig med allt möjligt. Från bygga
brygga, ﬁxa avlopp till målning och ny bil.«
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Akterspegeln Bildgåtan Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan
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»

nöjer sig inte Akterspegeln med en enda sida längst
bak i magasinet. För att lösa vårens gåta måste ni bläddra tillbaka
för att hitta »gudingarna« vi har gömt på sidorna. Hanfågeln hos
ejdern kallas så. Han kommer med sin åda på våren för att häcka. Men för varje
gång ejdrarna räknas i skärgården blir de allt färre, tyvärr. Inventerare noterar
bara gudingarna eftersom ådorna kan ligga på land och ruva.
Nu är det dags för er kära läsare att »vända blad«. Ge er ut i magasinet se hur
många gudingar ni hittar. Och så hoppas vi att ejdrarnas negativa trend vänder
i vår. Lycka till. /Knep & Knåpare roine karlsson
Den här gången

Skicka ditt svar till info@magasinskargard.se eller
med post till Magasin Skärgård, Gräddö Varvsväg
12, 760 15 Gräddö. Glöm inte fylla i namn och
adress. Skriv gärna ålder och yrke också då vi
vill veta mer om våra läsare. Ett extra plus om
du lägger till kommentar om var du hittade ditt
exemplar och vad du tycker om magasinet.
Så här ser gudingen ut.
OBS. Räkna inte med denna
– den gills inte.

Vi gratulerar vinnarna till vinternumrets tävling »Vad kan du om magasinet?«. Det var inte alltför lätt denna gång.
Många föll på frågan om vem som tog allra första omslagsbilden. Det var Jeppe Wickström och inte Roine Karlsson som många trodde.
Grattis Titti Jönsson, Hallstavik som hittade sin tidning hos annonsör i Östhammar. Grattis Rolf Hammarberg, Norrtälje som hittade sitt ex hos
tandläkare Malin Widerberg i Norrtälje. Och slutligen grattis Anna-Lena Jansson, Norrtälje som hämtade vinternumret hos Friskis & Svettis i Norrtälje.
Ni har svarat rätt och vinner brickor, anteckningsböcker och kort från det nya skärgårdsföretaget Plurr.
Rätt svar var: 1) 2 – Vår, sommar, vinter 2) 1 –100 000 3) 2 – Josefin Ekberg 4) x – Annonsörer, turistbyråer, Visit Skärgården, Waxholmsbolaget m.fl.
5) 2 – Jeppe Wickström 6) 2 – Ingenting. Det är gratis. 7) 1 – Estland 8) 2 – Gräddö.

magasinskärgård.
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Har du…
• rätt pris?
• rätt service?
• rätt leverantör?

UPPGE
KODEN
S1403

vid beställning av 1.
500
diesel eller eldnings L
olja

senast 21/3
Lev. senast 11/4
Gäller 1 gång /kun

d.

Vi erbjuder snabba och trygga leveranser
av diesel, eldningsolja och smörjmedel!
Välkommen att testa oss!

Köp två helfat smörjmedel senast den 11/4 så får du fraktfri leverans!
Din lokala leverantör av diesel,
eldningsolja och smörjmedel.

Telefon: 08-730 09 09
www.stockholmsdiesel.se

