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V agasi
– mär gratis!

våren2008
hopp om napp / djur på bete
nybryggd bira / bryggan lever
spelman Hellman / bo som bonde

skärgårdsguide
Läs mer om vedjakten
Sofia Linnéa på sidan 16.

}JSPOQEXSGLHV]GOF}GOIVRSXMWIVTV]PEV


  
 

   
  




   " " 



 

  

C
:
L

Krönika
/VjSEFUWlSJHFO
Vår. Smaka på ordet. Vår. Vad är vår för er? Är det
spirande blomknoppar eller nysframkallande pollen?
Kvittrande fåglar eller dammiga fönster? Lyckliga kor
på grönbete eller ångestladdad deklaration? Glamorös
melodifestival eller flaggan i topp på kungens födelsedag? Förvirring över att skruva tillbaka timvisaren
eller bära ut trädgårdsmöblerna? Pirrande förälskelse
eller vilda hormoner i karusell? Drippande takdropp
eller tö med smuts som gömts av snö?
För oss börjar våren med båtmässa och sjösättning. Sjösättning av MagasinSkärgårds vårnummer
(årets första) som delas ut på båtmässan Allt för Sjön
i Älvsjö. Där ni antagligen fått tag på detta fina exemplar. Det står för pånyttfödelse, förväntan, glädje,
värme och hoppfullhet. Som att återse en kär gammal
vän och känna hur ens frusna själ tinar. Efter lång
saknad och tomhet. Precis som våren gör.
På sidorna – skildras årstiden på en brygga

H

genom »vår« fotograf Roine Karlssons skarpa blick
för det fina i vardagen. Hur bryggan pulserar av liv.
Likt ett levande hjärta som aldrig får sluta att slå.
Här samlas allt som ska ut till öarna. Sandhögar och
höbalar sida vid sida med folk som utövar yoga och
hånglande kärlekspar. Sköna gamla skutor som låter
vädret avgöra farten passeras av snabba vattenskotrar
som susar förbi bryggan.
I vårt vårnummer får vi även uppleva fiske med
ryckande drag, segla en hederlig gammaldags vedjakt
av trä, klappa nyfödda ulliga lamm, njuta av god och
nyttig ekomat, smaka på handtappad färsköl, höra tuppen Leopold gala och möta en festlig speleman
från Paradiset. Samme jovialiske dragspelare
som är ett lika självklart inslag på båtmässan som själva båtarna – Herr Åke Hellman
– skärgårdsbon personifierad. Nu är det
verkligen vår. Vår vår. / G:96@I>DC:C

ERWZEVMKYXKMZEVISVIHEOX}V Josefin EkbergNIQIHMETVSHYOXMSR
TP2178, 760 15 Gräddö, 0709–701 901, josefin@magasinskargard.se, www.magasinskargard.se
JVMPERWVITSVXVEVGunnar Ohrlander, 070-690 84 69 / Cicki Borg, 070–527 82 82 / Anne Adre-Isaksson, 070–561 16 57
SQWPEKWFMPH Roine Karlsson EVXHMVIGXSVEva Englund, 070–226 22 21 MPPYWXVEX}VLars Holm, 0176–918 19
ERRSRWWmPNEVIJosefin Ekberg0709–701 901 / Gittan Alm, 070–331 75 01 / Cicki Borg, 070–527 82 82
XV]GOIVM Alprint, Finland VITVS RajPi, Vaxholm HMWXVMFYXMSR 100 000 ex/år (vår, sommar, vinter)
via turistbyråer, hamnar, hotell, krogar, butiker, båtar, informationsbodar och vänthallar m.fl.
MagasinSkärgård är en fristående produkt. För ej beställt material ansvaras ej.
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Bli vän i Skärgårdsstiftelsen nu så får Du 2008-års vänbok;

av fotograf Magnus Rietz

S tockholms Skärgård är full av stängda och glömda, såväl som
okända och gömda, ställen och företeelser. Fotografen Magnus Rietz
har satt samman en blandning av de bästa och presenterar dem i
denna bok.

F ölj med på en resa till en rad sådana märkligheter. Leta dig
fram i mörka bortglömda bergrum, flyg över havsvidderna i
Kustbevakningens spaningsplan, kliv ner i ett kokande ångmaskinrum, ro ut till ytterskären bland sjungande sälar. Bli uppvinschad av
helikopter ur en livflotte en iskall höstnatt, övernatta i kassunfyren
mitt i havet, spräng livsfarliga kvarglömda minor på havsbottnen
samt besök en rad andra sällan sedda ställen i Stockholms Skärgård.
- Många av dem varken fotograferade eller visade tidigare.

Följ med upp i sjöräddningshelikoptern, till gömda och glömda försvarsanläggningar, till af Chapman och upp i kranen Lodbrok.

Bli vän på; www.skargardsstiftelsen.se
Genom att bli vän i Skärgårdsstiftelsen kan Du stödja vårt arbete
för djur, natur, friluftsliv och miljö i Stockholms Skärgård.
För endast 275 kronor får Du:
- 2008-års vänbok Sällan Sett i Stockholms Skärgård.
- Vår skärgårdstidning Stångmärket, utkommer med sex nr/år.
- Möjlighet att följa med på våra guidade vänresor ofta till mål i ytterskärgården.
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Avkoppling med spö
sid 6
Vad är tjusningen med sportfiske? Lång väntan på
att det kanske rycker i linan föregår känslan av att få
napp och spänningen om det är en fisk på kroken.
Och i så fall hur stor. Men viktigast av allt är att vara
ute och varva ner.
Sofia Linnea fyller 20 år
sid 16
Träbåtsentusiasten och konstnären Björn Lindroth
drömde om att få se en vedjakt segla förbi och
sådde fröt till idén att bygga en.  sjösattes Sofia
Linnea döpt efter vedjakterna Sofia av Länna och
Greta Linnea av Yxlan.
Från hagen till magen
sid 26
Tänk att äta kött som det var förr. Giftfritt från djur
som betar ute och slaktas utan långa tranporter
med stress. Färskt kött från lyckliga friska djur.

38

26
Kött som går att hängmöra utan att det ruttnar. På
Skebo Herrgård är det möjligt.

Bryggan – en hjärtevän
sid 38
Fotograf Roine Karlsson har dokumenterat livet
på Gräddö Brygga under ett år i bilder. Efter en
hjärtattack filosoferar han kring bryggan som
skärgårdens hjärta. Pumpen som inte får stanna
för då kan allt dö.
Tuppen att bo på bondgård
sid 57
Det är inne med bönder. Varför inte prova på att
bo som en? Bland djur, halm och faluröda lador. På
Mats Persgården finns ett Bed & Breakfast för alla
som längtar efter att sova ut ordentligt och vakna
till tuppen.
Din SkärgårdsGuide

sid 65

¨¨4WJTDIMlUFSEFU%FULSjWTMJUF
zWOJOHGzSBUUGlJWjHEFUTlMlOHUTPN
NzKMJHU0DIWBLTBNIFUTlJOHFOBWEF
PNCPSEWBSBOEFGBTUOBSQlLSPLFO§
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Sportfiske har blivit en populär fluga. Alltfler söker stillhet nära
naturen, bort från vardagens stress. Ett sätt är att jaga en baddare
till fisk. Inte för att äta, bara lyckas fånga. XI\XSJSXSNSWIJMRIOFIVK

Jakten på den
försvunna gäddan
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som får många att
bli passionerade över att kasta
i en lina med en fejkad guppie och tålmodigt
vänta i timtal på att få napp? MagasinSkärgård hänger med sportfiskearrangören Catch
& Relax på fisketur utanför Vaxholm. Första
stoppet blir vid kobbarna Gubben och Gumman. De heter så för att de är så lika och
passar ihop.
Vår fiskeguide Bo Lundgren vet var fisken
brukar hålla till. Till sin hjälp har han ett
ekolod som visar på vilket djup fiskstimmen
ligger och lurar. Har fiskarna gått för djupt
ner blir det nästan omöjligt att fånga någon.
Graderna i vattnet avgör var de trivs bäst. Det
bör varken vara för varmt eller för kallt. Fyra
till elva grader är lagom tycker fisken.
Att välja rätt drag blir första knepet inför
uppgiften att lura fisken att hugga på just
mitt. I välfyllda lådor ligger vackra färgglada
och konstnärligt utformade drag (vobbler)
likt smycken med krokar som bytet ska
:%( c6 ()8

nappa på. Vissa föredras av gäddor och andra
av havsöringar. Men även gös och abborre
kan hugga på lockbetet. Vi väljer en så kallad
kustvobbler med smeknamnet »Vicke«.
– Det är tron och känslan som avgör om
man får napp. Om jag tar mitt favoritdrag
och får napp är det inte draget utan tron som
avgör, hävdar Bo bestämt.
Färgen på draget spelar roll men mest
hur det rör sig. Små oregelbundna ryckiga
rörelser härmar hur en riktig fisk simmar. Ju
kallare i vattnet desto långsammare rörelser.
Det gäller att vara smartare än sitt byte.
– Om fisken inte hugger utan bara simmar bredvid kan man byta till ett mindre
drag, tipsar Bo.
Han visar hur man håller i kastspöt och slänger iväg draget.
»Svisch« låter det. Det
krävs lite övning för
att få iväg det så
långt som möj-

ligt. Och vaksamhet så ingen av de ombordvarande fastnar på kroken.

Spänd förväntan
Sedan inträder lång väntan med aldrig
sinande förhoppningar. Det är både spännande och tålamodskrävande. Tiden står
liksom still. Nyttigt för den som är van
vid högt tempo och att livet snurrar allt
fortare. Det kanske är en förklaring till
varför sporten blir en passion. Eller vad är
tjusningen?
– Att få fisk, ler deltagaren Daniel Nordgren och fortsätter:
– Att komma iväg. Då kan man inte göra
någonting annat. När man

¨*WjMGZMMEBMlEPSMJHHFSWBDLSB
TLBOBQQBQl7JTTBGzSFESBTBWHjEEPSPDI

JSXSFSPYRHKVIR

:oVJMWOIKYMHIZIXZEV
JMWOIRFVYOEVLoPPEXMPP
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kommer hem sen är man skönt trött. Det
känns att man varit ute i flera timmar.
Daniel har med sig sin son Victor som
delar pappas intresse för sportfiske. De brukar i snitt fånga en fisk per gång. Ombord
finns ett fastklistrat måttband under relingen
att mäta sin fångst med. Den som lyckas dra
upp den största fisken får känna sig som en
segrare. Bo berättar att hans största havsöring
vägde   kg. Vill man skryta med sitt byte
är det bäst att ta bildbevis med en kamera.
Eftersom ingen tar med sig fångsten hem. Så
gott som alla fiskar sätts tillbaka i sjön.
– % släpps tillbaka, sk. »Catch & Release«.
Någon gös kan ibland bli middag, säger Bo.
Hur gör man då för att bringa fiskelycka?
Finns det några ritualer?
– Man ber en stilla bön. Ha, ha, skojar Bo.
– Nej, men någon dag innan (fisketuren
red. anm.) ser man vad det ska bli för väder,
förklarar han.
Är det väderomslag på gång blir fisken

7oPoRKOERJoRKWXIRZEVE

rörligare och chansen att få napp ökar. Denna
gång uteblir fiskelyckan. Ingen får napp. Inte
ens en stövel. Fast det kändes i alla fall som
napp två gånger då det ryckte till i mitt spö.
Det var bara sjögräs men ändå. Känslan kan
beskrivas som att vinna på Bingo. Det ropar
»Tjohoo« i bröstet och pirrar till i maggropen. Den stora triumfen att lyckas fånga

gammelgäddan återstår att se. Den lurar
ännu någonstans under ytan.
*%/8%74368*-7/)
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LLPOTUOjSMJHUVUGPSNBEFESBH MJLUTNZDLFONFELSPLBSTPNCZUFU
zzSJOHBS.FOjWFOHzTPDIBCCPSSFLBOIVHHBQlMPDLCFUFU§
:MGXSV2SVHKVIRJMWOEV
QIHWMRTETTE
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för den alienerade människan
att möta naturen och därmed finna sitt
ursprung. Det är inte bara miljöhoten som
drabbar oss utan i lika hög grad det faktum
att människan som art blivit ensam och
förskjuten ur sin tillhörighet.
Jag ska därför i den här krönikan skapa
den närhet som läsarna behöver. Eller som
en skojig människa nyligen sa: Gore det så
Gore det.
Över till läsarnas frågor:

()8c6,h+8-(

Har pingviner knäskålar?
Ja. Men pingvinerna är ytterst måna om att
skydda sina knäskålar mot kyla så de drar in
dem under pälsen. Eller fjädrarna eller vad
de nu har.
De blir aldrig kalla om knäna som vi
människor blir. En anledning till att vi människor ofta är arga och sura när det är kallt
beror just på att vi har kalla knäskålar.
Femtio procent av kroppsvärmen försvinner
genom knäskålarna. Skydda dem.
Vad gör man om man blir förföljd
av en alligator?
Det här är en fråga som många läsare ställer.
Svaret är: Man springer. Men kom ihåg att
en alligator kan komma upp i sjutton kilometer i timmen. Hur fort springer du själv?
Det är dumt att chansa på att springa ifrån
alligatorn. Bäst är att undvika platser där det
kryllar av alligatorer.
Och klättra inte upp i träd. En alligator
kan vänta en hel vecka nedanför trädet.
Kan fåglar nysa?
Ja, verkligen. De drabbas ju ideligen av
fågelinfluensa.
Problemet är att fåglar inte som vi människor kan hålla för näbben och stoppa
spridningen av baciller. Det kan leda till rätt
infekterade situationer, särskilt när burfåglar
och duvor nyser.
Försöken att träna fåglar att hålla upp
vingen när de nyser har varit utan framgång.

MPPYWXVEXMSRGLEVPMIRSVVQER

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

Har myror någon fritid?

¨QSPDFOUBWLSPQQTWjSNFOGzSTWJOOFS©§
Kan ugglor vrida huvudet ett helt varv?
Nej. Däremot finns det människor som försöker. Svartsjuka människor gör det och
min sambo när hon diskret ska kolla att jag
dammsuger bostaden på bästa sätt.
Får hackspettar huvudvärk?
Självklart. Det finns forskare som påstår motsatsen. Tro inte på dem. Försök själv.
Har myror någon fritid?
Nej, alla myror måste jobba hela tiden. Däremot finns det lata myror som försöker smita
undan. De lägger sig till exempel bakom en
grankotte medan kompisarna jagar fram mot
stacken med sina bördor.
Väck myran. Det är buskul helt enkelt.
Själv brukar jag tillbringa en stor del av
semestern med att väcka lata myror.
Är det omöjligt att kittla sig själv?
Inte alls. Många människor kittlar sig själv för
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att få sig ett gott skratt. Jag brukar kittla mig
själv i smyg när alla runtomkring sitter och
skrattar åt humor på tv. Man vill ju liksom
inte verka snobbig.
Varför gäspar man?
Det finns flera teorier och gäspforskarnas
senaste är att gäspning stimulerar lymfcirkulationen i ansiktsmusklerna. Dessutom tror
man att gäspning smittar, en uppfattning som
nu ska prövas på den publik som
tittar på riddarfilmen om Arn.
/ 9D@IDG <DGB6C9:G
(SOXSV+SVQERHIVOV}RMO}V
MFPERHERREX%JXSRFPEHIX
MWOmVKoVHIRSGOWoOmRH
WSQ+YRREV3LVPERHIV
J}VJEXXEVIXMPPHIRTVMWFIP}RXE
FSOIR7N}OVSKEV

*38238 3QHYZMPPZIXEQIVWOEHYPmWE

OPEWWMOIVR*oVLEGOWTIXXEVLYZYHZmVO 3VHE
PEKIX IRSQMWXPMKOEQVEXToVIWERYXMREXYVIR

7.h2c6%&3)2()
29/%2(9*h6:)6/0-+%(6h11)2

(IXFmWXEEZWN}RmVE
To[[[WNSREVEWI

59’N24

&3)2()  4d  *% 7 80 % 2(  3 ' ,  h% 6

8)0)*32  [[[WNSREVEWI
18’E20

Trosa – livss
Tel: 08 500 404 00
Mob: 0705 27 87 87 (86)
www.sjomaskiner.com
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www.trosatrafikskola.se

Avnjut härlig mat i vår vackra trädgård.
Avsluta kvällen i trädgårdsbaren med
loungemusik och drinkar framför brasan.
Önskar Ni angöra den hetaste bryggan
i skärgården? Hör av Er på 0156–13847
Hjärtligt välkomna!
www.smaksensation.se
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Ldk`k]lerq
Väl i hamn - kom till vårt spa & relax med torr- och ångbastu samt våra generösa bubbelbad. Du får alltid låna
badrock, tofﬂor och handduk hos oss. Pris 230:-/person.

Tel 0156 - 170 70. www.trosastadshotell.se

KutterKonfekt




  
  

Marsipan & Choklad

Kutterkonfekts marsipanbåt
i Bohuslän 1994 - 2005

KutterKonfekt är ett familjeföretag
som tillverkar och säljer egen
marsipan- och chokladkonfektyr.
Besök Marsipangården vid torget
i den idylliska kuststaden Trosa.
Njut av en kopp gott kaffe och
färsk konfektyr. Se tillverkningen i
sekelskiftsmiljö. Marsipanbåten, vår
flytande konfektyrbutik vid Dramaten i
Stockholm är öppen i december.

www.kutterkonfekt.se Tel. 070-940 95 40 Östra Långg. 27 Trosa



JSXSVSMRIOEVPWWSR

16 QEKEWMRWOmVKoVH ZoV2008

Östersjöns
skönaste skepp
Det är något visst med gamla träbåtar. Särskilt de med segel.
Fria från buller svävar de mot böljan blå. Vedjakten Sofia Linnea
väcker ömsinthet, nostalgi och beundran. Blott tjugo år gammal.
XI\XQEXWGEVPFIVKJSXSERRVSWIFIVV]
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73*-% 0-22)% lär ha passerat
Väddö Kanal med bara toppseglet satt. Masten är  meter hög. På den
höjden finns ofta vind även då vattenytan är
blank som en spegel.
Det kan gå undan också. På Kanholmsfjärden – eller var det på Mysingen? – har
hon loggat  knop. Aktningsvärt för ett
fartyg om  ton.
Förklaringen är  kvadratmeter segel
– stor, topp, fock och klyvare – och lättdrivet
skrov, vars form påminner om de skepp som
bar Röde Orm i västerled och österled.
Sofia Linnea levandegör en flerhundraårig tradition av skärgårdsfrakt.
I sitt dubbelnamn bär hon vidare traditionerna från två vedjakter: Sofia av Länna
respektive Greta Linnea av Yxlan.
Sofia av Länna, byggd sent -tal, seglas av sin skeppare Werner Grönros till .
Grönros vägrar att installera maskin, vilket
de flesta skutskepparna hade gjort (ofta med
resultat att skutorna skakar sönder).
Greta Linnea är segelklar . Men bara
tiotalet år senare har hon tjänat ut. En ny tid
är på väg in.
Sjöfrakterna blir färre därför att lastbilar
övertar transporterna av ved till Stockholms

kakelugnar, hö till hästarna, sand, sten och
tegel till byggena.
Konstnären Björne Lindroth (–)
brinner inte bara för skärgården och segling
utan också för allmogebåtar (varav vedjakten
är den största och Lill-Fia – Sofia Linneas
släpjolle – den minsta; däremellan finns bl a
pigge- och klyvarskutor, sandkilar och ökor
i olika dimensioner).

Att bygga en vedjakt
På -talet träffar Lindroth skeppsbyggaren Börje Andersson i Roslagen. Denne ogillar
plastlukten i det moderna båtbyggeriet. Samarbetet mellan de båda träbåtsentusiasterna
resulterar bl a i en piggeskuta, en klyvarskuta
och ett halvdussin storökor.
En sommar några år senare sitter konstnären i skärgården och funderar: »Tänk att
få se en vedjakt segla förbi!«
Vid en sammankomst på konstpråmen
Nordens Ljus i Stockholm  presenterar
Lindroth sin idé: att bygga en vedjakt.
Några ritningar till en sådan finns inte.
Byggarna av allmogebåtar hade fartygsmått
i huvud och hand.
Ritningar måste dock upprättas, bl a för
att tillgodose Sjöfartsverkets bestämmelser.

Lindroth engagerar Einar Telander, nyss pensionerad skeppsbyggare och fartygsprojektör
vid Grängesbergsbolaget.
Telander får hjälp av modellbyggaren
Göran Forss vid Sjöhistoriska Museet. Forss
tar över   mått på den modell av Greta
Linnea i skala  som en framsynt chef för
Sjöhistoriska Museet låtit utföra . Den
meterlånga modellen finns att beskåda i
museets samlingar.
Med hjälp av måtten och eget kunnande
kan Telander upprätta ritningar till vedjakten.
För att stödja projektet bildas Föreningen
Sofia Linnea.
Lindroth skapar en vision av en vedjakt
under segel i form av en litografi i tre exemplar. Litografin blir också aktiebrev. Andersson, Lindroth och Telander köper varsin
aktie à   kr.
Skeppsbyggaren får därmed en handpenning på   kr inklusive Lindroths
uppmuntrande ord: »Säg till när pengarna
är slut så skickar vi mera!«
Lindroth stimulerar sin vän >86-handlaren Sigurd Johansson till att ägna sig mindre
åt att sälja livsmedel och mera åt att sprida
aktier i Rederiaktiebolaget Sofia Linnea.

¨4PGJB-JOOFBMjSIBQBTTFSBU7jEEz,BOBMNFECBSBUPQQ
TFHMFUTBUU.BTUFOjSNFUFSIzH1lEFOIzKEFO
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Snart har rederiet  delägare. I byssan
ombord på Sofia Linnea finns en skylt med
namnen på aktieägarna. En av dem är Kung
Carl xvi Gustaf.
Börje Andersson och hans hustru Birgit går
ut i sin skog i Roslags Kulla och väljer skeppsvirke. De fäller  kubikmeter ek plus 
kubikmeter tall som torkas omsorgsfullt.
Bygget kan börja. I  månader håller de
på i sin verkstad. Akterstäven tillverkas ur en
 kg tung ekstock.
När borden är strukna ett dussin gånger
med »roslagsmahogny« (lika delar linolja,
balsamterpentin och trätjära) närmar sig
skrovet fullbordan.
En julidag  är det äntligen dags att
skjuta ut den nybyggda vedjakten. Två tredjedels sekel har passerat sedan något liknande
senast ägde rum.
Platsen är Östanå färjeläge i Roslagen.

  åskådare applåderar skönheten, som
föräras dubbelnamnet Sofia Linnea för att
hedra sina föregångare.
Efter en dryg månads riggning mm hos
skepparfamiljen Wistedt i Hummelmora på
Ljusterö premiärseglar Sofia Linnea in till
Stockholm.
Till rors står fartygets gudfar, -årige
skutskepparen Carl Wistedt, som under
många decennier befarit skärgården med
sina sandkilar.
Efter kompletterande arbeten med bl a
inredning vid Linds båtvarv i Skurusundet
förgyller Sofia Linnea fjärdar och sund i
Stockholms skärgård sedan sommaren :
från Arholma i norr till Landsort i söder.
Långt ifrån alla Föreningen Sofia Linneas
tusentalet medlemmar seglar. Många är med
för att stödja det unika kulturprojektet: att
levandegöra en sjöfartsepok i skärgårdens

och Stockholms historia.
Vad hände med Sofia af Länna? Hon riggas av och lämnas åt väder och vind i marvatten i Vättershagaviken; ett ofta förekommande öde för en vedjakt som gjort sitt.
Greta Linnea av Yxlan mastas av och
bogseras på -talet in i Mälaren. Vid
Kvicksund nära Eskilstuna blir hon del i
ett brofäste i form av en stenkista; ett annat
vanligt slut för en uttjänt vedjakt.
*%/8%
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Handbok för dieselmotorer
foto: misse ljungström / stångmärket
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Senaste nytt och oviktigt vetande

Visit Skärgården sjösätts på båtmässan
I sommar öppnas föreningen Öppen Skärgårds nya »fönster mot Skärgården«. I den Kmärkta före detta Shellmacken på Strandvägen i Stockholm med arkitektritade glasväggar.
Där blir det en kombinerad resebyrå/turistbyrå med café/bar, marknadsplats, lounge, konferenslokal och utställningar. Intill finns kajplatser att lägga till vid. En bokningsbar hemsida,
www.visitskargarden.se är också på gång. Det ska vara lätt för resenärer och turister att hitta
information och boka paketresor till hela Stockholms skärgård. Allt samlat på ett ställe. Syftet
är att marknadsföra och sälja skärgården – året runt.
– Vårt mål är i första hand att förlänga säsongen, berättar föreningens ordförande
Bisse Alm.
För att sköta verksamheten har dotterbolaget Visit Skärgården  bildats. Styrelseordförande blir forna :n för Göta Kanalbolaget Claes Göran Östlund. Delägare är alla
medlemmar (skärgårdsentreprenörer) i Öppen Skärgård. Alla får varsin röst. Ingen har
aktiemajoritet. Intresset för medlemskap ökar hela tiden. Officiellt sjösätts Visit Skärgården
under festligheter branchdagen den  februari på båtmässan Allt för Sjön. Bolaget har en
egen monter i samarbete med samtliga skärgårdskommuner under mässan. För mer information se www.oppenskargard.se eller www.visitskargarden.se. / 
Årets vänbok – som en bomb
Skärgårdsstiftelsens vänbok släpps
den  februari på mässan Allt
för Sjöns branchdag. Sällan sett
i Stockholms skärgård av fotograf Magnus Rietz handlar om 
ovanliga platser i skärgården.
– Glömda, gömda, okända
och stängda som ingen vet om,
beskriver Magnus.
Hur fick då han reda på dem?
– Genom idogt arbete, nyfikenhet, snubbla över saker och
rent detektivarbete, säger han.
I boken skildras bland annat
övergivna försvarsanläggningar
som Mellsten (av soldaterna
kallad Mellcatraz) där tidigare

 man var förlagda. Det blir
även innerligt fotograferade bilder från Lygna i yttre skärgården
med dess unika fågelliv. Och med
skräckblandade känslor skildras
slakten av skarv på ön Skraken
utanför Dalarö.
– Det såg ut som om det var
napalmbombat. Riktigt äckligt.
Med  fågelkadaver, beskriver
Magnus.
Mest spännande tycker han
att kapitlet om Stora Höggarn är.
Mer vill han inte avslöja. Än.
– Boken kommer att bli som
ett bombnedslag, lovar han
hemlighetsfullt./ 

»Glömda, gömda, okända och stängda som ingen vet om…«
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Handbok för dieselmotorer
är skriven för fritidsbåtsägare och är en praktisk
handbok för alla som
använder en dieselmotor.
Den tydliga och lättfattliga texten, i kombination
med de detaljerade färgillustrationerna, hjälper läsaren att snabbt
få kunskap om motorns funktion. Boken är
perfekt som referensbok för att snabbt kunna
slå i vid behov.
Boken innehåller:
• Hur dieselmotorn fungerar
• Bränslesystem
• Insugningssystem
• Kylsystem
• Elsystem
• Smörjning
• Kraftöverföring
• Motorreglage
• Starta och stoppa motorn
• Diagnos och felsökning
• Underhåll
• Gör-det-själv
• I nödfall
FÖRFATTARE: Andrew Simpson
FÖRLAG: Nautiska förlaget
SIDANTAL: 96
CIRKAPRIS: 114 kr
ISBN: 978-91-89564-4-50-3

Sjömärken – vägvisare
och kulturminnen
Vi har väl alla som vistas
på sjön känt oss trygga
då man fått syn på det
sjömärke som bekräftar för
en att man är just där man
borde vara. Navigering
sker numera oftast med
GPS. I och med det hotas
våra äldre sjömärken. I
boken ger författaren svar och lösningar på
varför vi behöver våra kulturminnen till sjöss.
Boken berättar om sjömärkenas historia och
olika typer av båkar, sjömärken, kummel och
tavlor med 280 bilder och ritningar, register med 429 sjömärken från Svinesund till
Haparanda. Jag bara älskar den här typen av
heltäckande böcker med fakta. Med den här
boken ombord kan man glänsa i sommar. När
man till exempel seglar förbi Korskobben vid
Svenska Högarna och berätta för de andra
ombord att det är ett stenkummel 2,3 meter
högt uppfört 1827 (samma år som Beethoven
gick bort)./roine karlsson
FÖRFATTARE: Jonny Söderlund
FÖRLAG: Statens Martima museer
SIDANTAL: 152
CIRKAPRIS: 175 kr
ISBN: 9197692301

Gå iland i Vaxholm
SPORTFISKEGUIDNING & SKÄRGÅRDSÄVENTYR

äventyret börjar här...

'!,,%2) ,%.! ,).$%2(/,-

www.catchrelax.se
08-544 913 20

02/6%.#% ,!6%.$%, +/.34 4%84),
$2¾--%. /- 02/6%.#% ,%.!  '¾34!
&¯2' +%2!-)+ "¾#+%2 ,)63.*54.).'
,% '2),,/. 25,,! ). %. "/,, %-),)!
$/&4!.$% -/2'/. -/$%4 !44 6±'!
4!0%.!$% ,!6%.$%,+9#+,).' /,)6%2
+¾23"¯23+!,!3%4 45,0!.02).3%33!.
6!,,-/"5+%44 ,9#+/253 6).3+¾2$%.

EN DOFT AV 0ROVENCE
1««iÛÊF}ÌÊiÝÌÀ>ÊÊ ÃÌÀÃÊ°
&««iÌÊFÀiÌÊÀÕÌÊÊUÊÊ6Bit
änx{£ Çx£ £ä]ÊäÇäxnÇ ÇÇ x
vJ>ÃÌiiÌLL°ÃiÊÊÊÜÜÜ°>ÃÌiiÌLL°Ãi

"54)+%2
6!8(/,- 2±$(53'!4!.  4%,    
342¯.'.¯3 '9,,%.(*%,-3'!4!.  4%,   
% 0/34 "54)+ ,).$%2(/,-3%

[1]
3UPPLIED BY

arosmarin.se

7%"3(/0  '¯34(!-.%. 6!8(/,WWWSEAPAXSE 4ELEFON    

Samlingsannons för Vaxholm

3JÚSËKERHET -ARINA ARTIKLAR 5TBILDNING

Anrik bruksmiljö
med nytt miljötänk
Ekologiskt, närproducerat och miljövänligt. Orden borgar för kvalité,
gott samvete och omsorg. Något alltfler vill ha. På Skebo Herrgård ligger man
steget före. XI\XNSWIJMRIOFIVKJSXSVSMRIOEVPWWSR
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()8 0-++)6 - 8-()2 Miljötänkandet. Att odla giftfritt utan
konstgödsel och låta djuren beta ute. Långa
transporter är en styggelse. Rickard och Annika Björklund är föregångare på området. Paret
äger Järinge Gård, Harbroholm Gård och
konferensstället Skebo Herrgård. De föder
upp HB6@-certifierade kalvar, lamm och dovhjortar som serveras på herrgården. I dagarna
byggs ett eget slakteri med styckeri, chark och
gårdsbutik. Därmed blir cirkeln sluten.
– Korna kommer att kunna gå till slakteriet. Totalt stressfritt, berättar Annika.
Hon förklarar vad som händer med köttet
när djuren massproduceras och blir stressade
innan slakt. En skräckbild målas upp och det
vänder sig i magen.
– Det blir svampigt, studsigt, marschmallowliknande och smakar ingenting. Stresshormoner frigörs. Köttet tappar näringsämnen och blir fullt av Omega  istället för
nyttiga Omega -fetter.
Hon brinner för eko-kött och är kunnig
på området:

– Ekologiskt kött kan man hängmöra.
Konventionellt odlat kött ruttnar. Där har
du förklaringen till att älgfärs älgfärs liksom
ekologiskt odlad nötfärs håller bättre än
konventionellt odlad nötfärs.
Ibland ordnas köttprovning. Då kan gästerna själva smaka skillnaden.
– Ekologisk mat smakar mer och är nyttigare. Godaste köttet är från en gammal ko.
Då har den hunnit lägga på sig hull, säger
Annika.
Hon lever som hon lär och blir sällan sjuk.
Herrgården har tidigare varit ett hälsohem.
Då bodde kända skådisar som Carl Gustav
Lindstedt, Margareta Krook, Jarl Kulle och
Christina Schollin här. De drack potatisavkok
dagarna i ända och smög sedan iväg till byns
korvkiosk.

Lyckliga djur
Idag kan herrgården liknas vid ett mer
modernt »hälsohem« där det är tillåtet att
njuta av en utsökt måltid med ett glas vin till.
Eller nyupptappad färsköl från bryggeriet intill
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(läs mer på sid. –) Gott så det förslår.
Menyn ändras ständigt efter årstid och
dagens jaktlycka.
– Har Hubbe skjutit en älg så serverar vi
älg, berättar Annika.
Lars-Göran »Hubbe« Lemon är hustomten
som sköter det mesta på de bägge gårdarna.
Han stortrivs hos djuren och naturen. Det
riktigt strålar om honom när han visar oss
runt. Korna går ute året runt. De kan gå in i
ladan som står öppen men föredrar att vara
utomhus i den friska kylan. Fåren likaså. I
ladan hörs skönt klingande musik ur högtalarna.
– Vi sätter på musiken om morgnarna. Då
bräkar fåren glatt, berättar Hubbe.
Ett får har precis lammat. Lammen är bara
någon timme gamla och är redan i full gång
med att dia. På ekologiska gårdar får djuren
oftast dia längre än på konventionella. Vilket
också påverkar köttet. När lammen väger 
kilo är de slaktmogna. Korna bor granne med
fåren. Om somrarna samsas de i samma hage.
De betar olika grödor vilket gör naturen gott.

En gammal ko Rosa kommer fram och hälsar.
Alla andra håller sig avvaktande på sin kant.
Rosa har blivit uppfödd på flaska och är därför väldigt kärvänlig mot människor.
Vi tar oss till ett stort hägn för att se
hjortarna. Herrgårdens gäster brukar åka hit
på hjortsafari. Vilket är uppskattat – särskilt
av stadsbor. De får se både hjort och vilt. På
markerna jagas älg, rådjur, vildsvin, hare,
änder och fasan. Inget man hittar datummärkt och inplastat i >86:s kyldiskar särskilt
ofta. Det finns hela   hektar (hundratals
fotbollsplaner) mark att jaga på. Hubbe tycker att gräsand, hjort eller entrecôte från en tio
år gammal ko är det godaste man kan äta.

Ny glansperiod
Allt djurens foder odlas på egen mark. Även
gästernas. I rabatten hämtar kockarna färska
kryddor och smultron. Skogarnas svamp
och bär tas tillvara. Av växten skvattran
bakas himmelskt gott bröd. Snart återställs
ett gammalt orangeri och blir växthus igen
med grönsaker, örter och blommor. Intill
anläggs en ekologisk park med bland annat

rotfrukter. Så mycket som möjligt handlas in
lokalt. Honungen är från Väddö, osten från
Tierp och smycken från Singö.
Sedan paret Björklund tog över herrgården för fem år sedan har det rustats för
miljontals kronor. Nästa satsning är att bygga
 nya hotellrum och en större glasveranda
i matsalen. Rummen ska ligga i en byggnad
som rivits och nu byggs upp igen i ursprunglig stil. Det var tidigare ett ståtligt stall under
järnbrukets storhetstid (se fakta nedan). I
den del som inte revs finns idag konferenslokaler, pool, bastu och ett gammalt kapell.
Herrgården upplever nu en ny glansperiod. Förfallet har stoppats, det putsas och
fejas i varje vrå, en trädgårdsmästare sköter
park och rabatter med omsorgsfulla gröna
fingrar. Restaurangen och dess köksmästare
Karl Eriksson vinner fina priser och utmärkelser på löpande band. Bröllop, konferenser
och romantiska par trivs utmärkt i den
anrika miljön med stort miljötänk, i den
lilla orten Skebobruk i norra Roslagen. Det
går till och med att åka buss hela vägen för
miljöns skull.
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Färsk öl bryggs –
granne med pub
Det var på en liten pub i Skebobruk som idén om ett eget bryggeri väcktes.
Mats Rytterlund brukade rycka in och hjälpa till i puben och Bengt Mattsson,
som varit i England och blivit real ale-frälst, började tala öl med varandra.
XI\XSJSXSQMWWIPNYRKWXV}Q
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om eget öl
i alla år och Mats nappade. Så
enkelt var det!
Nej, det är inte så enkelt att starta ett bryggeri även om viljan och entusiasmen finns!
När MagasinSkärgård är här träffar vi
bara Mats. Bengt kom hem från Spanien i
natt och är på sitt vanliga arbete. För ännu
så länge är ölbryggningen bara en fritidssysselsättning för dem båda.
Bengt Mattsson hade förkovrat sig ända
sedan Englandsvistelsen för  år sedan. Den
hade öppnat hans ögon för ale. Därför gick
han mikrobryggarkurs hos Brewlab i England
och blev en skicklig bryggare. Han tävlade
med framgång i ölbryggar-HB och engelska
öl är förstås hans förebilder. Bitter ale är den
öl som ligger närmast hans uppfattning om
hur en riktig öl ska vara.
Mats var ingen ölfreak från början men
idag berättar han kunnigt om hur bryggprocessen går till. Det låter som om han inte gjort
annat än bryggt öl i hela sitt liv. Och då ska
man veta att den första ölen från Skebo bruks
mikrobryggeri lanserades i december !
Helt logiskt fick den namnet Skebo Bruksöl.
Skebo Bruk var ett vallonbruk som ägde
delar i Dannemora gruva, som i sin tur var
&)2+8 ,%() (6h18

känd för att ha den finaste malmen i Europa.
Alla Dannemorabruk tillverkade stångjärn
och tackjärn som exporterades via Stockholm till Hull och Sheffield och bearbetades
till världsberömt stål. Platsen Skebo var väl
vald vid sjön Närdingens norra del, ungefär
mitt emellan Stockholm och Uppsala, med
rik tillgång till skogar och malm och bredvid
den fina Skeboforsen.
Redan på -talet fanns här en enkel
hytta som stod för den första kända järntillverkningen i Uppland. Den riktiga höjdpunkten för bruket var dock från -talet
och fram till förra sekelskiftet, då det fanns
ett hundratal byggnader här.  försattes
Skebo bruk i konkurs.
Skebo Bruksbryggeri ligger i det gamla
gjuteriet som är byggd  och den enda
byggnad från brukets gamla storhetstid som
finns kvar idag. Utanför bryggeriets fönster
forsar den lilla ån där såväl änder som hägrar
håller till nu på senhösten. Och på våren är
strömstaren en kär besökare. Alldeles nära ligger den vackra herrgården från -talet som
nu är en välbesökt konferensgård. Det goda
samarbetet med konferensgården är något
Mats och Bengt värderar högt. De ställer gärna upp på ölprovningar, som är populära och
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Mats säger att det känns viktigt och angeläget
att utveckla dem och den glädje herrgården
och bryggeriet kan ha av varandra.
Det gamla gjuteriet ägs av Skebo Kulturförening som köpte det . På övre planet
är puben inrymd och i undervåningen finns
en firma som gör frostsäkra vattentankar, en
replokal för ett musikband, ett auktionsupplag och det lilla bryggeriet med alla sina fönster som vetter ut mot den porlande forsen.
Redan nu kan det dock kännas lite trångt.
Särskilt under flasktappningen då de två
tillsammans manuellt fyller  flaskor per
timme utan att ha någon speciell plats för
buteljering att hålla till på.
– När vi tappar ölen på flaskor får vi dra
in bänkar i bryggeriet, säger Mats.

Brygger sin öl på fritiden
Nu är det drygt två år sedan den där kvällen i
puben då Bengt och Mats bestämde sig för att
starta ett bryggeri. Sagt och gjort! De fick ett
hyresavtal med Kulturföreningen, bygglov från
kommunen och började bygga om lokalen
där de i praktiken gjort allting själva. Utom
golvgjutningen! Men de ångrar lite att de inte
gjorde det själva också för golvet blev inte
riktigt som de tänkt. Tack och lov var deras

8VYFEHYVIR7MH.ERWWSRKNSVHINmXXIFMPHIR
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fruar; Bengts Carin Frössling Mattsson och
Mats fru Eva Rytterlund och deras respektive
barn helt med på noterna när bryggeriet skulle
iordningställas, för arbetet tog väldigt mycket
tid, då som nu. Dessutom har ju både Mats
och Bengt kvar sina ordinarie arbeten så ingen
av dem har några som helst fritidsproblem.
Innan drömmen om bryggeriet kunde bli
verklighet följde kontakter med kommunen
angående vatten och avlopp och tusen andra
praktiska detaljer. Därpå var det dags att ge
sig i kast med alkoholfrågorna hos Folkhälsoinstitutet och Punktskattemyndigheten.
Slutligen skulle utrustningen och råvaror
väljas ut och köpas in. Bryggeriutrustningen
består av begagnade rostfria kar och tankar
från nedlagda mjölkgårdar.
Den öl som bryggs nu är överjäst och efter
Bengts egna recept. Jäsningen sker i öppna
jäskar. Humlen är Challenger, Fuggles och
East Kent Golding, som kommer från England och ger vackert färgade, fruktiga och
smakrika öl med fin beska.

Några tillsatser förekommer absolut inte
i det här bryggeriet.
– Det är färsköl, den är opastöriserad och
ofiltrerad och vi levererar ungefär  % som
restaurangfat och  % i flaskor, säger Mats.
Den  november  var alla tillstånd
klara och allt redo för att starta första brygden.
Efter mäskning och kokning vidtog några
dygns jäsning. Därefter pumpades brygden
till mogningstank där den fick ligga till sig i
– veckor innan det var dags att presentera
den allra första ölen. Spännande! Men nu hade
Skebobruk fått sin första egna öl – Bruksöl.
Den maximala bryggkapaciteten är
  årsliter. År  blev det   liter
och i år räknar de med att brygga   liter.
Nu finns kapacitet för en brygd på  liter
i veckan och det är främst lagerutrymmena
som inte räcker till för mer. Men möjligheter
finns att i framtiden få tillgång till ytterligare  kvadratmeter som ligger i utrymmen
bakom väggen vid lagertankarna.
Trots att Skebo Bruksbryggeri eller Ros-
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lagsbryggeriet, som de gärna själva lägger
till, inte har mer än drygt ett års verksamhet
bakom sig har bryggeriet redan flera viktiga kunder. Lokala gästgiverier och puben
i huset förstås och ölkrogar som Akkurat,
Oliver Twist samt restaurang Lux och Tegnérs Gömställe i Stockholm. Flera kunder är
säkert på gång för under Stockholm Beer &
Whisky Festival i höstas fick de möjlighet
att presentera sina öl för en bredare publik i
Akkurats monter, där deras brygder föll flera
krögare i smaken.
Så om ni läsare stöter på någon av de välgjorda ölen från det lilla bryggeriet i Roslagen
ute på krogen – tveka inte att beställa in en
flaska! Den är väl värd att prova!
*%/8%463(9/8)6
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Bryggan –
skärgårdens
hjärta
XI\XSJSXSVSMRIOEVPWWSR

På Gräddö brygga samsas det lokala näringslivet med sina stenkistor och grushögar. Sida
vid sida med det rörliga friluftslivets snorklar
och caffé latte. »Leverera« är ett modeord
som bryggan verkligen lever upp till. För det
gör den. Dag och natt året om.
Jag kan se likheter mellan ett hjärta och
en brygga. Man tar dem för givna. Att de ska
fungera år ut och år in. Inte förrän bryggan
behöver repareras förstår man hur beroende
man är av den. Och utan bryggan skulle
öarna i skärgården inte få någon näring.
Härifrån pumpas matvaror och sandhögar
ut. Tillbaka kommer bakfulla kroggäster och
skittunnor.
Det var när jag efter en hjärtinfarkt ifjol
återvände till min arbetsplats i Rådmansö
bygdegård och återsåg »min« brygga som jag
bestämde mig för att ta pulsen på den. Här
uppifrån har jag en fantastisk utsikt över allt
liv på bryggan. Med den vackra Lidöfjärden
i norr och inloppet till Norrtälje i väster, där

solen sakta sjunker ner om sommarkvällarna.
Så fort det har rört sig nere på bryggan
(och det gör det ofta) har jag suttit med mitt
långa objektiv och smygplåtat. Det har blivit
flera tusen bilder. Motiven varierar. Vedskutor, vattenskotrar, passagerare som ska med
taxibåtar samt ångfartyget s/s Blidösund.
Någon har hyrt en kajak och paddlar iväg.
Ett brudpar gifter sig på bryggan och festar
vidare i ett partytält intill. När gräddöborna
vann på Postkodlotteriet överlämnades förstås check och ny bil på bryggan. Vintertid
lockas dykare hit av ett vrak på botten vid
bryggan.
Det finns säkert ett hundratals liknande
bryggor i skärgården. De förtjänar vår kärlek
och omtanke. Utan bryggan skulle skärgården riskera att dö.
*38238 *PIVEZFMPHIVREJVoR+VmHH}FV]KKE
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ö-folk

Har ni tänkt på att det finns en skillnad?
Mellan en »musiker« och en »musikant«?
Och att man kan spåra samma fina men otvetydiga nyans mellan en
»spelman« och en »speleman«. Vi skall försöka sätta ord på den.
Skillnaden alltså, själva nyansen. Den är egentligen inte alls svår
att förstå för den som lyssnar på och, gärna samtidigt, tittar på Åke
Hellman. Dragspelaren. Spelemannen. Men i Paradiset? Ja, han vistas
där ibland. Han bor där. Vi mötte honom faktiskt just i Paradiset.

XI\XSJSXSXSVFN}VR[MPIIR
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tre lyckliga
kategorier människor som har
förmånen att få möta Åke Hellman. Först
båtfolket. Åke har troget år efter år vandrat
med sitt dragspel mellan båtar och montrar
på mässan »Allt för sjön«, vårens båt- och
skärgårdshändelse i Stockholm. Det är där
våren tar kål på vintern, det är där hoppet
om en ny sommar vaknar. De kanske allra
flesta på mässan är där för att bara ströva
och titta. Och drömma. Om sol och bad, om
båtar, om god vind, om skärgård och kust.
Och Åke är på plats för att förmedla och förstärka drömmar. Med vildvuxet hår ovanpå,
()8 c6 - *h678% ,%2(

runt och mitt i ansiktet vandrar han där med
sitt bälgaspel. Ur det mäktiga skägget dånar
ömsom skratt, strömmar ömsom precis de
ord och toner vi just då allra helst vill höra. Det
är som om lilla väna Ida med sin sommarvisa
ingått någon slags symbios med den raggige
sjöbusen och hans dragspel. Det kan inte bli
någon so-ommar, om inte nå'n sätter fart«.
Åke Hellman har då gjort vad han kan. Under
 båtmässor!
Men Åke sviker inte bara för att det sedan
faktiskt också blir sommar. Då möter han istället
semesterfolket där ute i den kortvariga verkligheten bland kobbar och skär. Under lek, partaj
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och galej. För att spela och sjunga. På klippuddar bröllopsmarscher för giftasmogna par. På
dansbanor valser och polkor för svängande
kjolar och för för korta byxben. På festplatser
nå't festligt så det blir fest. På jubileer och
andra officiella tillställningar, nå't, ja varför
inte lite finstämt tjosan, för kungligheter och
notabiliteter? Det är nämligen både något fint
och lite tjosan med dragspel. Det är förresten
nog det som är själva finessen.
Om någon vet det, så vet Åke. I tio år har
han varit ordförande för Sveriges Dragspelares Riksförbund med sina  medlemmar.
Ett förbund med många ungdomar. Som
också får möta Åke för att mer påtagligt
introduceras i dragspelets klangvärld.
– De unga tänder på accordeondragspelet,
eller som vi egentligen vill säga, dragspel med
melodibas. Dansken Mogens Ellegaard har
utvecklat accordiondragspelet till ett förnämligt instrument med många nya möjligheter.
Men det finns också t.ex musettdragspel och
andra varianter. Man kan säga att de moderna
dragspelarna ofta är instrumentekvilibrister
som också kan spela »Drömmen om Elin« när
så erfordras, förklarar Åke och fortsätter:
– Dragspelet har sina givna fördelar i
många situationer. Du kan utan större problem ta med spelet var som helst. Du behöver
ingen ström. Jag föredrar att spela akustiskt,
men vid dans kan det ju vara bra med förstärkare. Asch, förresten, jag brukar säga att
det räcker med att man hör det rytmiska
»haset« mot dansgolvet!

Högreståndsinstrument
Och så kommer storskrattet igen. Men det
bryts snabbt av eftertänksamhet
– Poängen är att du kan faktiskt spela
dragspel och både ha glädje själv och glädja
andra med ganska begränsade kunskaper
men också briljera om du är riktigt duktig.
Det är påfallande hur dragspelet har sin

plats i kulturens finrum, i litteratur och
poesi likaväl som i drängstugor. Visst kan
jag tycka att det är lite tråkigt att det också
finns dragspelshatare. Som Hugo Alvén till
exempel. Sten Broman var ju en annan, men
hans många gånger arga men också humorpräglade attityd blev faktiskt en väldigt bra
reklam för instrumentet och dess utövare. Jag
tror han egentligen gillade dragspel. Kanske
lite hatkärlek?.
Idag är dragspelet något av ett folkets
instrument. Men det har inte alltid varit så.
– Från början, någonstans kring -,
var spelen både tunga och otympliga och
fanns företrädesvis hos burgna högreståndsfamiljer. De breda massornas instrument blev
det långt senare. Det lät nog inte alltid så bra
på den tiden, men det hördes! Och det var
viktigt nog på logar och i sommarhagar. Jag
kan oss emellan berätta att drottning Silvia
har ett dragspel någonstans i ett av slottets
rum. Det har kungen bekräftat för mig, tilllägger Åke lite förtroligt men påtagligt nöjd.
Och minns vidare.
– Jag spelade på en fest hos landshövdingeparet Ulf och Lena Adelssohn och höll väl tonen
lite lågmäld. Man ville inte störa för mycket.
Gästerna konverserade ju med varandra. Men
hustru Lena ropade flera gånger »Spela som
du brukar! Åke« Jag förstod först inte riktigt
vad hon menade, »Som du brukar«, vad är
det? tänkte jag för mig själv. Så småningom
fick vi lite närkontakt och jag passade på att
fråga vad »som du brukar« innebar.
– Högt förstås! Som du brukar! ropade
fru Lena. Och då klämde jag i. Ja, som jag
brukar alltså… Tog med andra ord i utav
bara h-e!
Jojo, salongsfähig som få!
Men det är ingalunda bara i svenska slott,
herresäten, på seglarjubileer (@HHH -årsjubileum på Sandhamn till exempel), dansbanor och logar som Hellman låtit sprida

dragspelets välljud. Åh nej då! Han har lagt
kontinenter för sina fötter där under bälgen.
– Jamenvisst! Jag har spelat på Svenska
Klubben i Sydney i Australien. I Spanien.
Holland. I Tyskland på Hotell Steigenberger
Frankfurter Hof i Frankfurt vid ett -dagars
utbyte mellan Grand Hotell i Stockholm, H6H
o Frankfurter Hof! Spelade runt Det Svenska
Smörgårdsbordet som presenterades av chefshovmästaren från Grand Hotell. De va grejer
de! I Schweiz… Vilka jobb man har haft!
Konstaterar han plötsligt lite eftersinnande,
där han sitter och tittar ut i Paradiset.

Riktig skärgårdsmusik
För så är det. Åke Hellman bor en ganska
väsentlig del av året i Paradiset, eller om vi
skall vara så väldigt exakta och prosaiska; på
»Gustens Kobbar«. De heter så på lantmäterikartan, och då är det nog så de skall heta. Det
är två små holmar, en lite långsmal och en lite
rundare, sammanbundna med en spång och
belägna i mellanskärgården. De ligger lite i
kanten av ett långt sund, som ibland går över
i en flade för att sedan närmast likna en kanal,
allt mellan Äpplarö- och Träsköfjärdarna.
Paradiset, som passagen kallas i folkmun
både bland ortsbor och båtfolk, är osannolikt
vackert, så som man har rätt att förvänta sig
av en plats med det namnet.
Åke är en stor skärgårdsälskare och kunnig om sin skärgård. Tro det! Han kom ut
med mamma och pappa redan i unga år.
Först hyrde man, men föräldrarna ville ha ett
eget ställe och köpte »Slang-Johans« (Ragnar
Johanssons) ställe Bernhardsro. Åke nöjde sig
aldrig med att »bara« vara sommargäst. Han
deltog med liv och lust i öns jordbruk och
andra sysselsättningar.
– Jag har gått som barn i husen på hela
Ingmarsö! berättar han med påtaglig stolthet.
Liksom att han fortfarande är bästkompis med
de flesta boende och alldeles särskilt med Ber-
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til Karlsson på Södra Ingmarsö, skärgårdsbo i
generationer och lite av mentor i skärgårdssysslor för Åke.  köpte Åke med hustru
May-Britt Gustens Kobbar där i Paradiset, där,
förutom skärgårdsbor, såväl artister, musiker
som Mysklubbens vackra båtar är välsedda
gäster. Här badar och njuter barn och barnbarn av skärgårdslivet. Här komponerar Åke
sina valser. polkor, hambos och allt vad som
hör riktig skärgårdsmusik till. Och May-Britt
skriver ofta texterna. »Sandhamnsvalsen«,
»Kustlinjens vals«, »Dalarövals«, »Ingmarsövals«, »Sången till skärgården«. »LjusteröVår«, »Stina Janssons hambo«…
– Du kan sluta nu, säger Åke milt. Jag har
faktiskt  låtar registrerade hos HI>B…

»Lugna ner dig morfar!«
Men en fråga återstår. Åke tog handelsstudenten och började med »vanliga kneg«.
– Administrativt arbete och så'nt där,
förtydligar han.

Plötsligt berättar han att han också spelat
ishockey. I Hammarby. Samt i landslaget.
– Ja, det var i »småkronorna«, säger han
mest i förbigående.
»Småkronorna«, hockeylandslaget Tre Kronors juniorlandslag. En elitlirare med andra
ord. Han spelade fotboll också. På elitnivå.
– Men jag slutade. Inför en sommar.
Man förstår att skärgården vann någon
slags mental kraftmätning över idrotten den
gången.
Men dragspelet då?
– Pappa, som förresten också spelade
i hockeylandslaget, Lennart »Joe« Hellman
Hammarby, köpte ett dragspel, ett Bengtspel.
Det har tre fulla oktaver.
Åke övertog och använder det fortfarande.
Det är lätt och bekvämt. Och fint med sina
tre fulla oktaver. Men han har naturligtvis
många fler. Att växla emellan.
Nå, men hur blev han »speleman«. Det
är ju huvudfrågan! Och vad karaktäriserar

egentligen en »speleman«?
– Tjaa du. En del ville kalla mig »underhållare«, »trubadur« eller till och med »entertainer«. Men jag kallar mig spelman, eller
»speleman« om du så vill. Det är väl en sådan
som leker med musiken. Som improviserar.
Kanske inte alltid fullständig korrekt. Helt
enkelt en glad gamäng som spelar för att roa.
Och själv har kul!
Vid detta får han en särskild min. En
blandning mellan djupt allvar och alldeles
ohejdbar munterhet.
– Jag trivs så in i h-e bra med min tillvaro!
Så bra att det till och med rinner över ibland.
Jag kan skutta och hoppa omkring alldeles
tokig. Av ren glädje över livet och tillvaron.
Då brukar barnbarnen säga till mig »Nä
morfar, nu får du lugna ner dig!«
Han stod på bryggan och spelade en skärgårdsvals som ett välkommen när jag anlöpte.
Han står där och spelar en skärgårdsvals till
avsked när jag far. Spelemannen i Paradiset.
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Fyrtornet som
mist sin släpvagn
Huvudskärs arkipelag består av 200 öar med en fyr på den största av dem, Ålandsskär.
Förr rikets mest betydande fiskeläge. Idag ett paradis för fågelskådare och turister.

→
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EN SVARTVIT oansenlig fyr mer
lik en… än andra fallossymboler lockar både fåglar och båtburna att stanna
till. Betongfyren byggdes så sent som .
Då fanns ett falurött fyrhus på Ålandsskär.
Fyrarna gick under smeknamnet Fyrtornet
och Släpvagnen efter den slående likheten
med en lång-smal och en kort-knubbig filmkomiker. Året därpå flyttades »Släpvagnen«
till en ö utanför Arholma.
Här har funnits tull, lots, fyrfolk, sjöräddning, fiskare, militäranläggning, postkontor,
kapell och skola. När sjöräddningen flyttades
till Dalarö för  år sedan försvann de sista

bofasta. Idag är turism den enda näringen.
I tullhuset bedrivs vandrarhem och i lotsstationen hyr Skärgårdsstiftelsen ut två rum.
Huvudskärsbåten kör turer mellan april och
november från Dalarö. Skepparen ombord
Jens Carlsson, har själv bott på ön under sin
tid som sjöräddare. Han kan berätta många
spännande sjöhistorier.
– Den sista som gick på grund var Feeder
Shief på -talet. Det var en tysk containerbåt
på fyra ton. Besättningen tittade på fotboll
och hade lagt fel kurs och gick på Skaten.
En hel ö. Man fick lyfta ner båten med holländska kranar.

– Det måste ha varit en j..la bra match,
summerar Jens.
Huvudskärs övärld är förrädisk för båtar
som försöker parera mellan grynnorna. Sjöbotten är full av gamla vrak. Det har till och med
hänt att någon styrt rätt upp på den största ön
av dem alla, självaste Ålandsskär. Där lämpligt
nog hjälpen fanns nära till hands.
Äventyrliga räddningsinsatser till trots, störst
roll för Huvudskär har det lyckosamma fisket
spelat. Så viktigt att redan år  fick
arkipelagen rikets första fiskestadgar. På fullt allvar
då men idag en smått

roande läsning. De finns att läsa på väggen i en
raststuga. Strängast straff fick man om man
kallade någon »tjuv«, stal någons öskar eller
lånade annans båt olovandes. Att dra kniv eller
spänna sitt armborst gav i förhållande lindrigt
straff. Bara  öre i böter istället för  mark.

Lite fiske kvar
Nuförtiden bedrivs fiske i blygsam omfattning.
– Jag pilkar lite ibland. Torsken är på väg
tillbaka, avslöjar Jens glädjande.
Fiskebodar har inretts till pittoreskt boende. Det finns fem fastigheter på Ålandsskär
varav tre ärvts sedan många generationer.
Små röda stugor byggda av drivved har blivit
attraktiva sommarstugor så här långt ut i skärgården. När de säljs handlar det om åtskilliga
miljoner kronor. Turister ombeds respektera
tomterna runt husen då de inte inhägnats av
staket. Någon har satt upp en skylt med texten
»Privat« för att få en chans att vara ostörd.
Ålandsskär är ingen stor ö. Du går runt den
på en halvtimme. Trots det märks knappt hur
många hundratals människor som invaderar
den en vacker sommardag. Det finns gott om
gömställen, klippskrevor och svackor att vara

i fred på. Från vissa platser syns inte ens fyren.
Besökarna brukar sola, bada, meta, strosa
omkring, njuta av naturen och äta picknick.
Fågelskådarna har sin högsäsong vår och
höst när flyttfåglarna flyger förbi och landar. Här finns i snitt cirka 120 fågelarter
och omkring 30-40 som häckar. I dag hörs
stenskvätta kvittra i buskarna. Några grönsiskor, ett gäng kustpipare och en grönbena
flyger förbi. Gladast blir fågelälskaren och vår
illustratör Lasse Holm när han ser två labbar
flyga över huvudet på honom. Då börjar han
skratta som ett lyckligt barn.
De flesta besöker Huvudskär sommartid
men mer speciell blir arkipelagen en stilla
vinterdag. Helt öde. Bara naturens egna ljud
viskar fridfullt eller stormar intensivt. Borta
är myllret av folk och störande motorbuller.
Svagt med en 10 watts lampa lyser fyren till
minne av en mer aktiv och dramatisk tid.
En gammal tradition som lever kvar är att vid
första åsynen av fyren fira med en sup berättar Jens när vi återvänder hem. Ett rörande
bevis för dess betydelse. En trygg syn som
blivit en ledstjärna som får både människor
och fåglar att återvända. Till huvudsakligen
Huvudskär och i synnerhet Ålandsskär. //
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Boende som
en bonde
B&B kan stå för både Bed and Breakfast och
Bo på Bondgård för Mats Persgården i byn Tomta
vid Grisslehamn. Här får gäster leva äkta lantliv
bland får och höns. XI\XSJSXSNSWIJMRIOFIVK
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De tre tackorna tillika systrarna Maja, Molly och Mia
betar markerna än skönare än de redan är.
Bredvid sprätter ett tiotal höns förnöjsamt
medan den stolta tuppen Leopold övervakar
sina kacklande gunstlingar. På gräsmattan
springer husets tre hundar glatt och leker.
Byvägen intill är som hämtad ur en scen
till filmen Alla vi barn i Bullerbyn. En smal
grusväg utan bullrande bilar. Följer man
den ett hundratal meter kommer man till en
gammal ångbåtsbrygga. Här vid inloppet till
Väddö kanal blir det vackra solnedgångar
att beskåda om kvällarna. Ångbåtstrafiken
har sedan länge tystnat. Men på gårdarna
är det sig likt med kor, grisar, hästar och får.

– Ett levande skärgårdslandskap, beskriver
Mats Persgårdens värdinna Gill Schultzberg
omgivningarna.

Hämtar kraft och energi
I denna rofyllda idyll hämtar resenärer, företag och turister från hela världen kraft och
energi. Det är en blandning av gäster som
kommer. Allt från stockholmare mitt i karriären till naturälskande turister långväga
från. De flesta hittar gården via nätet.
– En dag när vi tittade ut genom fönstret
kom en fransman på skidor, berättar Gill.
Mats Persgården är urtypen för gammaldags svensk byggnadskonst med falurött
timmer och vita knutar. Husen är från -

och -tal. Gården ligger utmed den anrika
Postvägen som förr nyttjades för att skicka
viktig korrespondens från huvudstaden via
Ålands hav till Finland.
– Man kan känna historiens vingslag,
säger Gill som gärna berättar om forna tider
och rysshärjningar.
Hon och hennes man Ulf Camitz tog över
gården för tio år sedan.
– Vi bodde i Dalarna då men längtade
efter havet och åkte för att titta på hus. Vi föll
pladask för det här stället, berättar Gill.
Paret drev tidigare ett hotell tillsammans.
Steget var inte långt att börja med Bed &
Breakfast. Det blev bara ett mindre ställe med
färre antal sängar. Totalt finns plats för åtta
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övernattande fördelat på fem rum. Litet och
intimt. Som att vara gäst hemma hos någon.
Vilket också stämmer. Gill berättar att många
blir goda vänner som återkommer.

Personligt boende
Boendet passar de som är ute efter något mer
personligt. Gill och Ulf tar väl hand om sina
boende och berättar vad som finns att se,
göra och uppleva i Grisslehamn med omnejd.
På Väddö och Singö finns gott om skyltade
smultronställen. Lotsutkiken Svartklubben,
Albert Engströms ateljé och skärgårdshemmanet Mattsgården för att nämna några.
Besökarna kan hyra cykel och får en praktisk cykelguide med tips på vägar med sevärda utflyktsmål. De erbjuds yoga, välgörande
massage och ansiktskur hos grannen Lillis
Skärgårdshälsa. Och får tips på vandrings-,
kajak-, skridsko-, fiske-, rid-, dyk- och båtturer. Mats Persgården ingår både i turismprojekten Postvägen och Skärgårdsleden samt
ekoturismföreningen Naturens Bästa.

För små grupper som vill ha en annorlunda rofylld mötesplats passar en bondgård likt denna bra. Trots den gammaldags
miljön finns moderniteter som bredband,
telefon och IK. En jordkällare har inretts som
matsal med bänkar från Väddö kyrka och
levande stearinljus. Lokalen för tankarna till
ett hemligt ordenssällskap eller ett gästabud
med vikingar.
Det finns också en vedeldad bastu, snickeriverkstad i ladugården och konferensrum
med genuina timmerväggar samt öppen spis
i visthusboden. Dessutom erbjuds smaklig
frukostbuffé med nyvärpta ägg och lunchkorg av närproducerade råvaror med hemlagad omsorg. Allt som behövs för ultimat
njutning, stämning och trivsel. I en gästbok
går att läsa folks nöjda kommentarer. Alla
rörande överens om att sömnen var god.
– Jag frågar alltid gästerna om de sovit
gott och får då svaret »Oja, så bra var det
längesen jag sov«, berättar Gill.
– Folk känner ett väldigt lugn här. De
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blir så avslappnade. Man ser hur spända
axlar sänks när de kommer hit, beskriver
hon vidare.
Att prova på lantlivet kan vara välgörande
för mången orolig och stressad själ. Och vad
kan vara ljuvligare än att bli väckt av tuppen
i arla morgonstund efter en skön natts sömn
utvilad och redo för en ny spännande dag?
– Kuckeliku!
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Animerade Melker
lär ut allt om sjön
En dator, en passare, ett sjökort, en transportör och en cd-skiva
är allt som behövs för att plugga in kunskaperna till ett Förarintyg.
Då blir det lekande lätt och roligt. XI\XNSWIJMRIOFIVK
är den hurtiga sjömannen Melker.
En animerad figur med – Är det en flytväst?
– på sig. Melker står i en sjöbod med utsikt
mot havet och ber oss klicka på loggboken som ligger på hans skrivbord. Måsarna
skriker i bakgrunden och undervisningen
börjar.
Pedagogiskt förklaras hur man läser ett
sjökort, lägger ut kurser, räknar ut fart, tid
och distans. Hur ett grund ser ut. Vem som
väjer och åt vilket håll. Hur vi bör agera om
olyckan är framme. Varför vi använder lanternor. Hur vi tyder att oväder är på gång, lägger ankar, förtöjer, slår knopar och inte minst
– visar gott sjömansskap. Allt man behöver
veta för att våga ge sig ut på sjön.
När Melker har visat och förklarat saker
följer en kort frågestund på det vi nyss lärt
oss. Vi får klicka på olika alternativ. Efter
varje moment vi får veta om vi svarat rätt
eller fel. Och facit visas direkt. Det går inte att
fuska. När alla frågor är besvarade räknas ut
hur många procent rätt man fick. Spännande.
Som en tävling. I första försöket fick jag bara
 %. Melker utbrister förskräckt:
– Oj då, för att sitta säker i din båt får vi
nog ta det här igen.
Och så får man börja om. Melker ger
sig inte förrän det blir alla rätt. Precis som
en riktigt sträng lärare. När jag slutligen får
 % utropar en nöjd Melker:
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– Imponerande. Nu går vi vidare.
Melker är rolig. Tittar man på
honom en stund hör man hur han
pratar för sig själv:
– Man kanske skulle ha fisk
till middag.
Eller också hummar han
förnöjsamt.
Att en distansminut är 
 meter sitter snabbt som
ett smäck. Vi får veta varför
det är bättre med än skotstek
än en råbandsknop. Melker lär
oss hur vi lyckas få grannsämja
till sjöss. Att berömma någons båt
är ett tips. Men att påpeka hur andra
borde bete sig anses mindre klokt. Tydligen viktigt att påminna om. Man får sig en
funderare över hur vi människor kan vara
mot varandra.
När (inte om, för det finns två sorters sjömän: »de som gått på grund och de som kommer att göra det«) du råkar köra på grund har
du inte bara lärt dig hur du tar dig loss, utan
även hur viktigt det är att meddela Sjöfartverket. I bästa fall får du grundet uppkallat efter
dig. Som tack för hjälpen. Vilken morot! Då
vet ju alla vilken sten jag har kört på.
Efter avslutad kurs har vi inte bara lärt oss
allt för att klara provet för ett Förarintyg, vi
har också fått en ny kompis – Melker.

*%/8% 'HWOMZER*}VEVMRX]K
-RXIVEOXMZOYVW¦RYMHMR
4'KIWYXEZ7N}EWWMWXERW
4VMWIXmVOV8MPPHIR
L}VIXX4VEOXMOTEOIXQIH
}ZRMRKWWN}OSVXXVERWTSVX}V
SGLTEWWEVIJ}VOV
)JXIVOYVWIROSRXEOXEWIR
EYOXSVMWIVEHTVSZJ}VVmXXEVI
J}VHIXWPYXKMPXMKETVSZIX
*}VQIVMRJSVQEXMSRWI
[[[WNSEWWMWXERWWI

¨%FUHlSJOUFBUUGVTLB/jSBMMBGSlHPSjSCFTWBSBEFSjLOBTVU
IVSNlOHBQSPDFOUSjUUNBOGJDL4QjOOBOEF4PNFOUjWMJOH§

61 QEKEWMRWOmVKoVH ZoV2008

¨.PSGBSIBEFNBSTJQBOBUFMKn
PDIWJUPHzWFSIBOTHSFKFS©§

JSXSQEKRYWVMIX^

Marsipancafé öppnar i Trosa
I mitten på juni öppnas Marsipangården
vid torget i Trosa. Det blir butik med egen
tillverkning av marsipan och choklad samt
café med trädgårdsservering. I vår pågår
renovering av lokalerna.
– Det är ett hus från  som vi återställer till ursprungligt skick, berättar Karin
Klemming en av delägarna.
På övervåningen kan gästerna titta på
tillverkningen. Kutter Konfekt är ett familjeföretag som tillverkat handgjord marsipan
i liten skala sedan femton år tillbaka. Familjen Klemming och Karins sambo Michael
Thorell driver även Marsipanladan i Fiskebäckskil och Marsipanbåten i Stockholm.
– Morfar hade marsipanateljé och vi
tog över hans grejer, berättar
Karin.
Öppettider i sommar blir
dagligen klockan –. Mer
information finns på www.
kutterkonfekt.se eller www.
marsipanbaten.com. / ?:

Hopp om fyrar som tänds
I höstas släcktes Söderarms lampa på fyren,
den som ersatte lanterninen för snart nio år
sedan. Många vill nu att den anrika fyren
tänds igen. På riktigt. Anngret Andersson på
Söderarm 67 har skickat in en ansökan om
att få förvalta och sköta driften av fyren.
– Vi är beredda att ta över ansvaret och
tända fyren igen. Med den gamla lanterninen inte den »ficklampa« som släcktes. Den
gamla linsen finns fortfarande kvar intakt,
berättar hon.
Ärendet manglas nu i olika statliga
instanser. Sjöfartsverket, Naturvårdsveket,
Fortifikationsverket och Fastighetsverket
ska tycka till.
– Den allmänna uppfattningen är att
Söderarm 67 ska ta över Söderarms fyr. Vi
jobbar för det. Avsikten är att hitta externa
intressenter till alla kustfyrar vi nu inte
längre behöver för sjöfarten, säger Rolf B
Bertilson på Sjöfartsverket. / ?:

Museet Batteri Arholma slår upp portarna för allmänheten

JSXSIVMO}WXPYRH
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I sommar öppnas ett unikt kustförsvarsmuseum på norra Arholma. Ifjol blev anläggningen förklarad som byggnadsminne. Och
i januari i år överlämnade Försvarsmakten
den till Statens Fastighetsverk. Därmed kom
de långtgående planerna på ett museum
närmare ett förverkligande. Glada är paret
Per och Marie Eriksson som driver vandrarhemmet Arholma Nord sedan något år på
fastigheten. De sköter i sommar även om
guidningar i museet.
– Det kommer att bli mer av en upplevelse och ett skådespel än en faktaspäckad
rundtur, lovar de.
För mer information se www.arholmanord.se. / ?:
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Koppla av mellan himmel och hav
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Njut en dag eller ﬂera på
Roslagens vackraste SPAhotell. Ring oss för goda
förslag och färdiga paket!
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KONFERENS, SPA & WEEKEND I ROSLAGEN
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Tel: 0175 - 309 30. www.hotellhavsbaden.se
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Butik för hem & skärgårdsmiljö
0176-22 02 40
Kör E18 mot Kapellskär
Mittemot Vreta handel, tag av
mot Furusund
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Nytta o. nöje
Krogar

ZORBAS, ÄLMSTA

FÅGELBROHUS, VÄRMDÖ

0176-521 88, www.zorbas.se

08-571 419 19
www.fagelbrohus.se

LYCKHEM SKÄRGÅRDSPENSIONAT,
BJÖRKÖ

Öregrund/Östhammar

0176-940 27
www.lyckhem.nu

SUNDSVEDENS RESTAURANG
KVARKEN

S/S NORRTELJE, NORRTÄLJE

0173-702 42
www.sundsvedenturist.se

0176-191 40
www.ssnorrtelje.se
GRANPARKEN, NORRTÄLJE

STAVSNÄS HAMNBAGERI,
STAVSNÄS

070-576 01 26
www.fyrverket.com

ANTONS KROG, FD MAMSELL
TROSA

HAMNKROGEN, STOCKSUND

0156-127 49
www.antonskrog.se

Mellersta skärgården

RESTAURANG ROSPINGLAN,
ÖSTHAMMAR

FJÄDERHOLMARNAS KROG,
FJÄDERHOLMARNA

2c1(h/h/ &%62c1(h

08-718 33 55
www.fjaderholmarnaskrog.se

RAGGARÖ GÅRD, RAGGARÖN

Norra skärgården
GRISSLEHAMNS MARINA,
GRISSLEHAMN

0175-308 00
www.grisslehamnsmarina.se
HOTELL HAVSBADEN,
GRISSLEHAMN

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se

NÄSSLINGEN

08-542 47 210
www.nasslingen.se

08-85 35 07
www.hamnkrogen-stocksund.se

RESTAURANT J, NACKA STRAND

Åland

DJURÖNÄSET, DJURÖ

08-542 464 04
www.finnhamn.se

SANDHAMNS VÄRDSHUS,
SANDHAMN

HAMNKROGEN, VAXHOLM

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

08-574 407 50
www.siggestagard.se

-ÌV ÃÊÃBÀ}FÀ`ÊÃÌB}iÀÊ>`À}

FYREN I TROSA

08-601 30 25
www.restaurantj.com
08-571 490 00
www.djuronaset.com

RESTAURANG LADUGÅRDEN/
SIGGESTA GÅRD, VÄRMDÖ

TROSA STADSHOTELL

0156-170 70
www.trosastadshotell.se
0156-122 00
www.fyrenitrosa.se

FINNHAMNS CAFÉ & KROG,
FINNHAMN

08-541 320 39
www.hamnkrogenvaxholm.com

TROSA SJÖKROG

GRINDA WÄRDSHUS, GRINDA

0173-501 00
www.forsmarkswardshus.se

0173-720 11
www.raggaro.se


[[[WQEOWIRWEXMSRWI

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

0176-103 34
www.pensionatgranparken.se


[[[REQHSOVSKWI
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0156-310 10
www.trosasjokrog.se

FORSMARKS WÄRDSHUS,
FORSMARK

0173-106 25

Trosa

Södra skärgården

DEGERBY MAT & CAFÉ, FÖGLÖ

+358 18 500 02
+358 457 500 02 00
www.visitaland.com/degerbymat

Hotell/Pensionat/B&B

SMÅDALARÖ GÅRD, DALARÖ

08-571 419 19
www.smadalarogard.se

Norra Skärgården

DALARÖ HOTELL BELLEVUE,
DALARÖ

HOTELL HAVSBADEN,
GRISSLEHAMN

08-501 504 10
www.dalarohotel.com

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se

KARLSLUNDS HAMNKROG, DALARÖ

MATS PERSGÅRDEN, GRISSLEHAMN

08-500 333 18
www.karlslund.info

0175-302 25
www.matspersgarden.com

RESTAURANG KROKEN,
NYNÄSHAMN

LYCKHEM SKÄRGÅRDSPENSIONAT,
BJÖRKÖ

08-520 155 20
www.restaurangkroken.se

0176-940 27
www.lyckhem.nu

LUDVIGSBERGS HERRGÅRD,
MUSKÖ

PENSIONAT GRANPARKEN,
NORRTÄLJE

08-500 454 10
www.ludvigsberg.se

0176-103 54
www.pensionatgranparken.se

ÖJABODEN, LANDSORT

08-520 341 11
www.landsort.nu
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Mellersta Skärgården
VÄSBY GÅRD & KONFERENS,
LJUSTERÖ

08-542 410 65
www.vasbygard.se
KURSGÅRDEN NÄSSLINGEN

08-542 47 210
www.nasslingen.se

Norra Skärgården
ARHOLMA NORD, ARHOLMA

0716-560 40
www.arholmanord.se
ÅKERÖGÅRDEN, RÅDMANSÖ

0176-410 62
www.akerogarden.com

GRINDA WÄRDSHUS, GRINDA

STF FRITIDSBYN KAPELLSKÄRET,
RÅDMANSÖ

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

0176-441 69
www.fritidsbyn.se

KASTELLET B&B, VAXHOLM

LIDÖ VÄRDSHUS, LIDÖ

08-541 751 10
www.kastelletbnb.se

0176-404 98
www.lidovardshus.se

HOTELL BLÅ BLOM, GUSTAVSBERG

08-574 112 60, www.blablom.se

Mellersta Skärgården

DJURÖNÄSET, DJURÖ

08-571 490 00
www.djuronaset.com

STF FINNHAMNS VANDRARHEM,
FINNHAMN

FÅGELBROHUS, VÄRMDÖ

08-542 462 12
www.finnhamn.se

08-571 419 19
www.fagelbrohus.se

GRINDA VANDRARHEM, GRINDA

Södra Skärgården

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

SMÅDALARÖ GÅRD, DALARÖ

Södra Skärgården

08-571 419 19
www.smadalarogard.se
DALARÖ HOTELL BELLEVUE, DALARÖ

08-501 504 10
www.dalarohotel.com

ÖJABODEN, LANDSORT

08-520 341 11
www.landsort.nu

LUDVIGSBERGS HERRGÅRD, MUSKÖ

LANDSORTS VANDRARHEM,
LANDSORT

08-500 454 10
www.ludvigsberg.se

08-520 341 05
www.landsort.com

SKÄRGÅRDSHOTELLET, NYNÄSHAMN

GRUNDETS VANDRARHEM, RÖGRUND

08-520 111 20
www.skargardshotellet.com

08-571 561 10, www.grundet.se

Åland
Trosa
DEGERBY MAT & CAFÉ, FÖGLÖ
TROSA STADSHOTELL & SPA

0156-170 70
www.trosastadshotell.se

+358 18 500 02
+358 457 500 02 00
www.visitaland.com/degerbymat
ENIGHETENS GÄSTHEM, FÖGLÖ

+358 18 503 10
www.visitaland.com

Åland
HOTELL GULLVIVAN, BRÄNDÖ

PELLAS GÄSTHEM, LAPPO

+358 18 563 50
www.gullvivan.aland.fi

+358 40 832 43 33
www.pellas.aland.fi

HOTELL HAVSVIDDEN, GETA

+358 18 494 08
www.havsvidden.com

Stugor

Vandrarhem

Öregrund/Östhammar

Öregrund/Östhammar

0173-702 42
www.sundsvedenturist.se

SUNDSVEDENS TURISTANLÄGGNING

EPOKGÅRDEN, ÖREGRUND

SANDA GÅRD, SANDA

0173-302 00
www.epokgarden.se

0173-230 96
www.sandagard.se

STF ÖRSKÄRS VANDRARHEM,
ÖRSKÄR

6%++%6h+d6(6%++%6h2

0173-340 21
www.orskars-fyr.se
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Norra Skärgården

Södra Skärgården

ÅKERÖGÅRDEN, RÅDMANSÖ

ÖSTNORA CAMPING,
VÄSTERHANINGE

0176-410 62
www.akerogarden.com

08-500 400 16
www.ostnoracamping.com

FRITIDSBYN KAPELLSKÄRET,
RÅDMANSÖ
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0708-80 08 38
www.fritidsbyn.se

Mellersta Skärgården

BJÖRKÖ ÖRNS HAVSCAMPING,
GRÄDDÖ

GRINDA CAMPING, GRINDA

0176-405 90
www.bjorkoornshavscamping.
se

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

Sjötransport/Båtturer

LIDÖ VÄRDSHUS, LIDÖ

0176-404 98
www.lidovardshus.se
SPORTFISKE & STUGOR LARS
SUNDBERG, BERGSHAMRA

Öregrund/Östhammar

0176-26 25 74
070-512 64 42

SUNDSVEDENS
TURISTANLÄGGNING, SUNDSVEDEN

Mellersta Skärgården

0173-702 42
www.sundsvedenturist.se

STF FINNHAMN

Norra Skärgården

08-542 462 12
www.finnhamn.se

,%77)77/c6+d6(78.c278=<0%2
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NÄSSLINGEN

08-542 472 10
www.nasslingen.se

GRÄSKÖ ARKIPELAGSERVICE,
GRÄSKÖ

GRINDA STUGBY, GRINDA

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

070-845 58 63

+9270-:72c1(h

0176-850 10
070-691 38 58

ROSLAGENS SJÖTRAFIK, SÖDERÖRA
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Mellersta Skärgården

7/c6+d6(7789+36:c61(h
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INGMARSÖ SJÖTAXI, SVARTSÖ

070-595 89 16

Åland

CATCH & RELAX, VAXHOLM

4)00%7+c78,)10%443

08-544 913 20
www.catchrelax.se

+358 40 832 43 33
www.pellas.aland.fi

RINDÖ SJÖTAXI, VAXHOLM

070-757 99 99
www.sjotaxi.se

GULLVIVAN STUGBY, BRÄNDÖ

+358 18 563 50
www.gullvivan.aland.fi

    



STAVSNÄS BÅTTAXI, STAVSNÄS
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RINDÖ REDERI, VAXHOLM

070-600 61 00
www.rindorederi.com

  
 


Camping

08-571 501 00
www.battaxi.se

Norra Skärgården

010-270 00 19
08-571 530 36

SANDHAMNS REDERI, SANDHAMN

BJÖRKÖ ÖRNS HAVSCAMPING,
RÅDMANSÖ

WAXHOLMSBOLAGET

08-679 58 30 (turupplysning)

0176-405 90
www.bjorkoornshavscamping.
se

Södra skärgården
98h6)()6-98h

GRISSLEHAMNS
HUSVAGNSCAMPING,
GRISSLEHAMN

0175-330 30
www.grisslehamnsmarina.se

 XYVYTTP]WRMRK 
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FRITIDSBYN KAPELLSKÄRET,
RÅDMANSÖ

0708-80 08 38
www.fritidsbyn.se
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Fiske

Norra Skärgården

Öregrund/Östhammar

0176-26 15 70
070-594 44 45
www.havsevent.se

HAVSEVENT, BERGSHAMRA

SUNNAN EXPRESS, SUNDSVEDEN

0173-702 42
www.sundsvedenturist.se

Mellersta Skärgården

M/F JENNY, ÖREGRUND

0173-702 38
070-676 42 55
www.skargardsturer.se

OUT, VAXHOLM

08-618 00 80
www.out.se

6%++%6h+d6(6%++%6h2

CATCH & RELAX, VAXHOLM
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08-544 913 20
www.catchrelax.se

Norra Skärgården

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

SANDHAMNSGUIDERNA, SANDHAMN

SPORTFISKEGUIDE LARS SUNDBERG,
BERGSHAMRA

0176-26 25 74, 070-512 64 42

EVENT SEVEN

08-546 660 80, 070-631 37 70
www.eventseven.se
2-0/%61%6-26-2(h

Mellersta Skärgården
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CATCH & RELAX, VAXHOLM

7)%4%<:%<,301

08-544 913 20
www.catchrelax.se
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Sommar i Stockholms skärgård

HEDBERG & REIF SPORTFISKE,
ÅKERSBERGA

Trosa

Nästan ute i havsbandet, i en del av Stockholms vackraste
skärgård, bara 50 minuter från Stockholm, ligger Djurönäset. Här kan du njuta av den förtrollande naturen, tillsammans med familj och vänner. Pris i tvåbäddsrum, inkl
frukost (23 juni till 3 augusti 2008)
fr
/person

0709-42 41 42
www.scandinaviansportfishing.
com
SANDHAMNSGUIDERNA, SANDHAMN

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

SKÄRGÅRDSKONSULTEN

0709-58 66 98
www.skargardskonsulten.se

Åland

575:-

(inkl moms)

ALANDIA ADVENTURES, FINSTRÖM

Södra Skärgården
NYNÄSHAMNS FISKEGUIDNING,
NYNÄSHAMN

08-651 95 66
070-779 06 83
www.fiskeguidning.se

+358 18 419 15, +358 405 417 413
www.visitaland.com/alandiaadventures

Sjöboden Café
& Grill

Kajak

Öppet under sommarperioden, vissa kvällar med
trubadur och dans. Läs mer
på www.djuronaset.com.

EMILS FISKE, NYNÄSHAMN

070-422 23 73
www.emilsfiske.se

Norra Skärgården

Trosa

0176-414 15, 070-624 65 40
www.kajak-uteliv.com

KAJAK & UTELIV, RÅDMANSÖ

JANNE KARLSSON

LIDÖ VÄRDSHUS, LIDÖ

070-588 95 80

0176-404 98
www.lidovardshus.se

Åland

BLIDÖ KAJAKUTHYRNING, BLIDÖ

JURMO, BRÄNDÖ

0736-00 15 14
www.blidokajak.se

+358 18 654 72
+358 40 506 47 77

Mellersta Skärgården
KANOTCENTER SVIMA

Charter/Event

08-730 22 10
www.svima.se

Öregrund/Östhammar

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

GRINDA GÄSTHAMN, GRINDA

Skärgårdsfestival
27-28 juni bjuder Djurönäset på festival med massor
av musik, mat och dryck.
Mer info på vår hemsida
www.djuronaset.com.

SUNDSVEDENS TURISTANLÄGGNING,
SUNDSVEDEN

0173-702 42
www.sundsvedenturist.se

08-571 490 00 www.djuronaset.com
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Södra Skärgården

Spa

Minigolf / Golf

Konferens

NYNÄS KAJAK & UPPLEVELSE,
NYNÄSHAMN

Norra Skärgården

Norra Skärgården

Öregrund/Östhammar

HOTELL HAVSBADEN, GRISSLEHAMN

BJÖRKÖ ÖRNS HAVSCAMPING, RÅDMANSÖ

SUNDSVEDENS TURISTANLÄGGNING,
SUNDSVEDEN

0176-405 90
www.bjorkoornshavscamping.se

0173-702 42
www.sundsvedenturist.se

070-713 34 70
070-982 15 09
www.nynaskajak.se

0175-309 30
www.hotellhavsbaden.se

Åland
Mellersta Skärgården
+358 18 477 50
www.sandocamping.aland.fi

6%++%6h+d6(6%++%6h2
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Norra Skärgården

NÄSSLINGEN

08-542 472 10
www.nasslingen.se

Öregrund/Östhammar

0176-432 12, www.soderarm.com

Södra Skärgården

RAGGARÖ GÅRD, RAGGARÖN

NYNÄS HAVSBAD, NYNÄSHAMN

0173-720 11
www.raggaro.se

0175-737 00
www.skeboherrgard.se

08-520 604 00
www.nynashavsbad.com

Mellersta Skärgården

SANDÖSUNDS CAMPING, VÅRDÖ

SÖDERARM – FYREN I ÅLANDS HAV
SKEBO HERRGÅRD, SKEBOBRUK

Ridning
Mellersta Skärgården

Mellersta Skärgården

ÄPPLARÖ GÅRD, ÄPPLARÖ

NÄSSLINGEN

08-542 465 51
070-825 02 58
www.otolt.se

SIGGESTA GÅRD, VÄRMDÖ

08-574 407 50
www.siggestagard.se

08-542 472 10
www.nasslingen.se
GRINDA WÄRDSHUS

08-542 494 91
www.grindawardshus.se
SKÅVSJÖHOLM, ÅKERSBERGA

08-540 267 00
www.skavsjoholm.se
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VÄSBY GÅRD, LJUSTERÖ

08-542 410 65
www.vasbygard.se
DJURÖNÄSET, DJURÖ

08-571 490 00
www.djuronaset.com

Södra Skärgården
GRUNDETS VANDRARHEM,
RÖGRUND

08-571 561 10
www.grundet.se

Loppis
Östhammar/Öregrund
6%++%6h+d6(6%++%6h2
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Södra Skärgården
HÄSSELMARA GÅRD, ORNÖ

08-501 544 00

ÖJABODEN, LANDSORT

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

GÅRDSBUTIK
HÄSSELMARA GÅRD, ORNÖ

08-501 544 00

LUDVIGSBERGS HERRGÅRD, MUSKÖ

08-500 454 10
www.ludvigsberg.se

Butik/choklad/
marsipan

Café

Trosa
1%67-4%2+d6()2 

Öregrund/Östhammar
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Tid att njuta
Unna dig och din kära en härlig herrgårdshelg
med god mat och enastående service. Njut av
den vackra omgivning och känn hur energin
kommer tillbaka.
Pris från 1495 kr per person
Inkl: Eftermiddagskaffe, trerätters middag, övernattning i
dubbelrum samt frukostbuffé

SANDA GÅRD, HARGSHAMN

0173-230 96
www.sandagard.se

Catering

SUNDBODEN I SUND, ÖREGRUND

0173-133 64
0709-468 418
www.green-house.com/sundboden

Öregrund/Östhammar

Mellersta Skärgården

0173-106 25

GALLERI LENA LINDERHOLM,
VAXHOLM

Norra Skärgården

08-541 321 65
www.linderholm.se
GÄLLNÖ HANDELSBOD, GÄLLNÖ

RESTAURANG ROSPINGLAN,
ÖSTHAMMAR

S/S NORRTELJE, NORRTÄLJE

0176-191 40
www.ssnorrtelje.se

08-571 663 10
GRINDA CAFÉ, GRINDA

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

Livsmedel

2c1(h/h/ &%62c1(h
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Norra Skärgården
ICA SUPERMARKET, ÄLMSTA

0176-778 80

Södra Skärgården

GRÄDDÖ SKÄRGÅRDSHANDEL,
RÅDMANSÖ

HÄSSELMARA GÅRD, ORNÖ

0176-400 12

08-501 544 00

Mellersta Skärgården

Trosa
1%67-4%2+d6()2
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GÄLLNÖ HANDELSBOD, GÄLLNÖ

Konferera på Smådalarö Gård eller FågelbroHus
under februari-mars så bjuder vi på populära
och uppskattade mervärden till konferensen.
Läs mer på vår hemsida.
Pris 1845 kr helpension i dubbelrum
Inkl: Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, trerätters
middag, övernattning, stor frukostbuffé samt ett mervärde i
form av SPA-kar, bastu eller bussresa, beroende på hotell.

08-571 663 10
GRINDA LANTHANDEL, GRINDA

08-542 494 91
www.grindawardshus.se

Åland

+9270-:72c1(h

DEGERBY MAT & CAFÉ, FÖGLÖ
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+358 18 500 02
+358 457 500 02 00
www.visitaland.com/
degerbymat

Vårkonferens

www.sjonaramoten.se
tel 08-571 419 19

71 QEKEWMRWOmVKoVH ZoV2008

Hantverk

Mellersta Skärgården

Öregrund/Östhammar

08-574 407 50
www.siggestagard.se

SIGGESTA GÅRD, VÄRMDÖ

SILVERSTENEN, GRÄSÖ

STAVSNÄS HAMNBAGERI, STAVSNÄS

070-631 45 62
www.silverstenen.com

070-576 01 26
www.fyrverket.com

STAVSNÄS HAMNBAGERI, STAVSNÄS

070-576 01 26
www.fyrverket.com

ÖREGRUNDS TURISTBYRÅ

ÖSTHAMMARS TURISTBYRÅ

0173-178 50
www.roslagen.se

Galleri
Norra Skärgården

Norra Skärgården

6%++%6h+d6(6%++%6h2
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Öregrund/Östhammar
SUNDBODEN I SUND, ÖREGRUND

Norra Skärgården
M-SHOP, VRETA

0176-22 02 40
www.m-agenturer.com
BREVIKSLOGEN, RÅDMANSÖ

0173-133 64, 0709-468 418
www.green-house.com/sundboden

SJÖFARTSMUSEET, ÄLMSTA

0176-502 59
www.sjofartsmuseet.se

VÄDDÖBYGDENS
TURISTINFORMATION

0176-20 89 00
www.vaddobygden.se

Paketresor

NORRTÄLJE TURISTBYRÅ

0176-719 90
www.roslagen.se

JÄRNBODEN I HARG, HARGSHAMN

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

VISIT SKÄRGÅRDEN

BLIDÖ TURISTBYRÅ

www.visitskargarden.se

0176-428 06
MAUDS HEMSLÖJD, RÄFSNÄS

Öregrund/Östhammar
0173-305 55
www.roslagen.se

Museum

SUNDBODEN I SUND, ÖREGRUND

0173-133 64, 0709-468 418
www.green-house.com/sundboden

Turistbyrå

SIGGESTA GÅRD, VÄRMDÖ

08-574 407 50
www.siggestagard.se

0176-820 80
www.blidoturistbyra.se

Mellersta Skärgården

0176-403 92
LINNELADAN, PENNINGBY

0176-26 60 37
www.linneladan.se

Mellersta Skärgården

GALLERI LENA LINDERHOLM,
VAXHOLM

08-541 321 73
www.linderholm.se

INFORMATION ÖSTERÅKER

08-540 815 10
www.roslagen.se

1

Välkommen till oss!
2

En bra affär.
www.skargardshandlarna.com

3

4

Vi stödjer Skärgårdshandlarna

5

6

Huvudsponsor

7
9

8
10

12

11
13

14
15
1. Arholma Handel | 0176-560 12

16

2. Ö-Butiken Tjockö | 0176-431 80

= Bensinmack
ﬁnns

3. Rödlögaboden | 0176-870 60
4. Husarö Livs | 08-542 450 90
www.husaroskargard.nu

17
18

5. Ingmarsö Livs | 08-542 460 20
6. Finnhamns Sommarbutik | 08-542 462 07
www.ﬁnnhamn.nu
7. Svartsöboden | 08-542 473 25

BåtGuide

GRATIS!

8. Möja, Konsum Långvik | 08-571 640 07
9. Grinda Lanthandel | 08-542 490 28

Så långt lagret räcker.

10. Lådna Macken Minilivs | 08-542 473 21
11. Möja, Konsum Berg | 08-571 640 13
12. Tynningö Lanthandel | 08-541 393 61

19

13. Norra Stavsudda Handel | 08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se
14. Sandhamn, Westerbergs Livs | 08-571 530 19

20

15. Runmarö Mat | 08-571 527 00
16. Guns Livs Nämdö | 08-571 560 17
17. Kymendö Service | 08-501 542 65

21

Allt du behöver ﬁnns hos din
lokala skärgårdshandlare.

18. Ornö, Sjöbergs Skärgårdshandel | 08-501 560 14
19. Utö Livs | 08-501 570 05
20. Rånö Butiken | 08-501 571 22
21. Nåttarö Handelsbod | 08-520 400 15
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VAXHOLMS TURISTBYRÅ

08-541 314 80
www.roslagen.se

Mellersta skärgården
:d786%0%+2h /PMRXWYRHIX
2)

VÄRMDÖ TURISTBYRÅ

www.varmdo.se

2d770-2+)2

MÖJA TURISM

08-571 640 53
www.mojaturistinfo.se

2)
7-%6h*368)8

2)
-2+1%67h

Södra Skärgården

2)
,97%6h

DALARÖ TURISTBYRÅ

2)

08-501 508 00
www.dalaro.se

:%<,301

2)

ORNÖ TURISTBYRÅ

*.d()6,301%62%

08-501 563 05
www.orno.se

2)

UTÖ TURISTBYRÅ

2)

+978%:7&)6+

08-501 574 10
www.utoturistbyra.se
NYNÄSHAMNS TURISTBYRÅ

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

Trosa
TROSA TURISM

0156-522 22, www.trosa.com
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Åland
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ÅLANDS TURISTFÖRBUND

2)
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+358 18 240 00
www.visitaland.com
MUSKÖ TURISTBYRÅ
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Boka en
egen Herrgård!

2)

08-500 454 30
www.musko.se
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Gästhamnar
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Norra skärgården
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Södra skärgården
(%0%6h %WOJEXWLEQRIR
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2)

/%4)007/d6

ﬁnns en timmes bilresa från Stockholm
och under timmen från Uppsala och
Arlanda. Vårt ﬂerfaldigt prisbelönta kök
bjuder på kulinariska upplevelser utöver
det vanliga med råvaror från vår egen
ekologiska gård, Järinge Gård.

/%607092(

7/%27,301)2

2)

relax och team-aktivitet. Skebo Herrgård

2)
(%0%6h :EHZMOIR
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*969792(
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rum med frukost, måltider, dryck, pool &

(%0%6h7/%27
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pris för upp till 46 personer där allt ingår;
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Boka Skebo Herrgård exklusivt till ett fast
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www.skeboherrgard.se
telefon 08-679 50 60

Snabbaste
sjövägen till
Åland!
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KASTOR
VEDBASTUUGNAR
MED TRADITION.
Finska Kastor har tillverkat bastuugnar i mer än 100 år. Numera
ägs företaget av Tylö bastu med
mer är 50 års erfarenhet. Välj
Kastor bastuugn till din bastu.
Kvalitet, sortiment och valmöjligheter garanterar att du blir nöjd
bastubadare. Uppskattade detaljer är den stora glasluckan, effektiv vattencistern som tillval och
effektiv snabb uppvärmning. Till
ugnarna har vi lättmonterade
skorstenar, golvplåtar & väggplåtar.
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Karlsbodavägen 19 A • Box 11104 • 168 11 Bromma
Tel 08-445 14 10 • www.bastuspecialisten.se
Öppettider: Mån 10–19, Tis–Fre 10–18, Lör 10–15
(Lördagar stängt under sommarlovet)
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6INTERKLËDER OCH SKOR
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6ARJE MÍNAD LOTTAR VI UT PRESENTKORT
PÍ  TILL EN AV VÍRA KUNDER
"ESÚK GËRNA 'OBITENS SERVERING
WWWTHUNSSE

3KYNDA
ATT
FYNDA

¾00%4 -ÍND  &RED n 4ISD /NSD  4ORSD n ,ÚRD n
,IGGER VID &ARINGE 3TATION  KM NORR OM !LMUNGE LËNGS VËG 

Här sitter ni verkligen i sjön.
Det kan inte bli mycket bättre.
Konferens på en alldeles egen ö.
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Åland Gästhamnar
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El
ELHÅ BIL & BÅTEL, STOCKHOLM

08-640 20 20
www.elha.se
FURUSUNDS EL, FURUSUND

0176-884 24
www.furusundsel.se

GRUS I SKÄRGÅRDEN, HANINGE

070-763 00 93
070-663 00 46
www.marin-tjanst.se
REDERI AB SKÄRGÅRDSGRUS,
HJÄLMÖ

070-571 95 80
www.skargardsgrus.se

Trädfällning
-2+%6h 86c(*c002-2+-2+%6h

08-571 444 60
www.ingarotradfallning.se

Sanering
7%2)6-2+7)286)46)2%(
23668c0.)

0176-149 00
www.saneringsentreprenad.com

%(:3/%8%&0%77)+c6(092(
23668c0.)

Norra Skärgården

0176-778 50
www.advokatablg.se

Bastu/badtunnor
&%78974)'-%0-78)2

ÖREGRUND , 0705-80 81 17
RÄFSNÄS , 0705-80 81 18

Mellersta Skärgården

08-445 14 20
www.bastuspecialisten.se

Såg/snickeri
6c*72c77d+

MÖJA , 0705-80 81 22
VAXHOLM , 0705-80 82 01

0176-402 65
www.rafsnassag.se
&)6+7,%16%7d+ 72-'/)6-

Södra Skärgården

0176-26 02 10
www.bergshamrasag.se

TROSA , 0705-80 81 23
ARKÖSUND , 0705-80 81 24

74-00)67&3(%7d+ ,=:0)6-

0176-20 55 50
www.spillersbodasag.se

Toalett
'314378)6%

0733-96 37 05
www.compostera.se
*6-8-(783%2%'/%
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Rysshärjningarna
på Ostkusten sommaren 1719
Läs om den dramatiska
sommaren 1719 då ryssarna brände sju städer, från
Norrköping till Öregrund,
ett 60-tal bruk, slott och
andra herresäten och ca
500 gårdar och byar. Läs
också om striderna till
sjöss och till lands mellan
ryssar och svenskar som
kulminerade i slaget vid
Baggensstäket nära
Stockholm. I boken kan du också se hur slotten och herresätena ser
ut idag. Boken har ett 90-tal illustrationer i form av målningar,
kartor mm, de allra flesta i färg. 185 sidor. Bokens mått 26x21 cm.
En praktbok! Pris: 385 kr.

Båtar på brev


(Vid allvarlig olycka ring
SOS Alarm på 112)

Ubåtsman och amiral under kalla
kriget. Minnesbilder från tiden
1948-1991. Läs om amiral
Stefensons spännande liv i flottan
med dramatiska skildringar av
ubåtsjakt och av andra händelser.
Boken är rikt illustrerad med
fotografier, målningar mm,
varav flera i färg". Pris 285 kr.

Grus

Skärgårdsjuridik
Sjöräddning

Från periskop
och brygga

Läs också om 150 fantastiska
fartygs- och båtmotiv hämtade
från frimärken världen över.
Frimärkena är starkt förstorade i boken. Boken är en uppföljare av "Båtar på vägg".
316 sidor. Bokens mått
32x24 cm. En praktbok!
(ord pris 650:-) Pris: 450:-

  
 
   
  
  

Båtar på vägg
Detta unika praktverk innehåller ett urval av fler än 150 oljemålningar och fartygsporträtt av fler än 100 av de främsta skandinaviska,
övriga europeiska och amerikanska marinmålarna, allt från en svensk
samling. Boken är på 316 sidor, i liggande
format och har måtten 34 x 24 cm.
Bibliofilupplagan är naturligtvis
numrerad och levereras i ett fodral
av blå läderimitation. Pappret och
färgerna är av högsta kvalitet.
Detta är en mycket exklusiv och
unik bok. Pris: 950 kr.
Du kan beställa böckerna direkt på fax 08-599 290 01,
telefon 08-599 290 28 eller e-mail: magnus.ullman@lmlaw.se.
www.magnusullman.com

BOKFÖRLAGET MAGNUS ULLMAN
75 QEKEWMRWOmVKoVH ZoV2008

Fastigheter
'6)()28-%:c((h

0176-774 00
www.credentia.se

Taxi/buss
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Utbildning
)6-/77327&=++)6- 
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Butik/kläder/skor

6370%+70%61

63'/ 6-++:%<,301

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

08-541 303 01

Hus

Båtbyggeri

8,92«7%0192+)

0174-240 13
www.thuns.se

6-*0)<6370%+7&=++%6)
23668c0.)

Båtar

0176-20 55 66
www.roslagsbyggare.se

1%88321%6-2h78,%11%6

7-2+h 86c.300%67-2+h

0175-101 07, 070-811 01 07/17

7.h1%7/-2)6:c78)6,%2-2+)

0173-214 00
www.mattonmarin.se

)6-/77327&=++)6- 
&d8&=++%67/30%-2+1%67h

0705-27 87 87
www.sjomaskiner.com

08-542 461 36

Båttillbehör
&d81%+2)8)2:c61(h

08-571 685 70
www.batmagneten.se

*6h892% 8%<- &977+6c((h

0176-26 90 65
www.frotunataxiobuss.se

Bärgning

4&)6)277327&d8&=++)6-7-2+h

0175-104 45, 070-539 04 74

08-542 461 36

%2=8)'&3%87h6)+692(

*367+6)27 8-11)6,97
783'/,301

7/c6+d6(7/327908)2 8637%


[[[ER]XIGWI

070-512 64 42, 070-738 98 62
www.forsgrenstimmerhus.se

8--7/)6-&3%87

h78%2d&=++2%(7d/)67&)6+%


[[[XMMWOIVMWI

08-540 647 92
www.ostanabygg.se

&d8&=++%67/30%2&900%2(h

Guldsmed


[[[FEXEKEVWOSPERWI

Strumpor/underkläder


[[[LYKIWWI

436%8,7+90(23668c0.)

7311%6&%'/)27900&3(

,9+)71%6-2%783'/,301

0176-101 63
www.guld.net

0221-516 79
www.ullboden.se


[[[LYKIWWI

070-958 66 98
www.skargardskonsulten.se
8637% 86%*-/7/30% 8637%

0156-195 15
www.trosatrafikskola.se

2-0/%61%6-26-2(h


[[[RMPOEVWI

Marina/Varv
,9+)71%6-2%6370%+)2

+90(71)()62%23668c0.)

;-/-221%6-2%h713

0176-156 56
www.guldsmederna.se


[[[[MOMRRWI

%$



!







$
!
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.ILKAR -ARIN PRESENTERAR

-ARIN BUDET
$EN NYA
BUDlRMAN PÍ SJÚN
3NABBA MILJÚVËNLIGA
OCH PRISVËRDA TRANS
PORTER TILL SJÚSS
+OLLI UPP TILL  KG
ELLER MAX TVÍ PERS

%8%-0%, 0¿
6!$ 6) +!. ,«3!

s $OKUMENT
s 0OSTFÚRSKOTT
s -EDICINER
s $RIVMEDELRESERVDELAR
s 0ERSONTRANSPORT
02)3%8%-0%,

s &ÚRSËNDELSE  KR
6AXHOLM n 'RINDA
s 0ERSONTRANSPORT
5PP TILL TVÍ PERS  KR
#ITY n 6AXHOLM

+ONTAKTA OSS IDAG FÚR EN SNABB MILJÚVËNLIG OCH PRISVËRD TRANSPORT
4EL     s INFO NILKARSE s WWWNILKARSE

9\jbJm\i`^\jjkijkXdXi`e_Xe[cXi\
M`jca\iYkXi]ie1

8DK
8epk\Z
8hlX[fi
8imfi
8jb\cX[[\e
9\ccX

:_i`j:iX]k
=c`gg\i
=fiY`eX
>i`jjcXe
?I$9fXkj
C`e[\i

DMDXi`e
GXiX^fe
Ip[j
J`cm\i
Lkk\ie
N`e[p

GXjjXgXkk
_dkXmiepX
gif[lbkbXkXcf^
]i)''/

?l^\j_\c_\kjbfeZ\gk]iYkc`m
=\d]lccj\im`Z\jkcc\e

JkijklkYl[

?l^\j8jj`jkXej

?l^\j`KiXej

?l^\j`IfjcX^\e

?Xde\e#9fo))(#,.*)*KiXej#K\c%'(+'$*((,0'

?l^\j`JkfZb_fcd

DfiXM^jbc#GC)(*'#.-'('9\i^j_XdiX
K\c%'(.-$)-)(+'

BXicY\i^jJkiXe[+9#(.(.*JfceX#K\c%'/$.*,--.'

FiljkDXi`e:\ek\i

?l^\j`Mjk\im`b

9fo)+#+.*)(?\ej#K\c%'*'+$*(')'

9XccXjkl[[\e#,0**'Mjk\im`b#K\c%'+0'$--**'

nnn%_l^\jdXi`eX%j\
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Utflykt till Utö
Båt t o r samt hyra av cykel alt ”dagens rätt”
Vuxen: 200 kr/pers,
Barn & pensionär: 160 kr/pers
Gäller fr.o.m den 8 mars. Köpes på båten



 

 



 

          

www.waxholmsbolaget.se
www.utorederi.se
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GRISSLEHAMNS
HUSVAGNSCAMPING & MARINA

Hamn

Kapellmakeri

Båttillbehör

0175-306 49
www.grisslehamnsmarina.se

6370%+7,%12%6/%4)007/c6

/%4)001%/%62%783'/,301

7)%4%<:%<,301

www.stockholmshamn.se


[[[OETIPPQEOEVREWI


[[[WIETE\WI

GRÄDDÖ MARINA

0176-409 00
www.graddomarina.se

Bank

BERGSHAMRA VARV

ROSLAGENS SPARBANK, NORRTÄLJE

0176-26 20 68
www.bergshamravarv.se

7)%7-()d/)67&)6+%

Terrängfordon mm.

0176-770 00
www.roslagenssparbank.se

DOGHOUSE MARINE, ÅKERSBERGA

08-540 264 44
www.doghousemarine.se

Hus

KANHOLMSFJÄRDENS MARINA,
DJURÖ

SJÖMASKINER, VÄSTER HANINGE

08-571 631 64
www.kanholmsfjardensmarina.
se
DJURÖ BÅTVARV/SEAQUIP, DJURÖ

08-571 504 28
www.seaquip.se

08-500 404 00
0705-27 87 87
www.sjomaskiner.com


[[[WIEWMHIRY

0c88:-/871383623668c0.)


[[[PEXXZMOXWQSXSVWI

Armaturer, stolpfästen
mm

Motorer

987-/8)2/327869/8-32)6

138367)6:-')7;)()2
:%+2,c6%(


[[[QSXSVWIVZMGIWI

Cykel


[[[JEYXWMOXIRWI

Däck, verkstad
:%<,3017(c'/:%<,301

Försäkringar mm
Mellersta skärgården


[[[ZE\LSPQWHEGOWI

7.h%77-78%272%'/%

Förlag

+9270-:72c1(h

&3/*h60%+)81%+2979001%2


[[[KYRWPMZWWI

08-599 290 28
www.magnusullman.com


[[[WNSEWWMWXERWWI

:-/092(71d0)6-6d(1%27h


[[[ZMOPYRHWQEPIVMGSQ

Rederier

Mäklare

&0-(h792(7&30%+)8783'/,301

4)62=786h10d(2%


[[[FPMHSWYRHWFSPEKIXWI

08-542 470 62
www.pernystrom.se
6-/71c/0%6)223668c0.)

0176-141 18
www.riksmaklaren.se
&.96*367


[[[FNYVJSVWWI

)'/)6h0-2.)21%6-),%12


[[[IGOIVSPMRNIRE\
)'/)6h0-2.)2+6-770),%12


[[[IGOIVSPMRNIRWI

Datorer/TV/El

/.)00.3,%27732*%78-+,)87&=6d


[[[ONJEWXWI

,)1)0)/8632-/7)6:-')
d/)67&)6+%

7.h2c6%*%78-+,)8)6


[[[LIQIPIOXVSRMOWIVZMGIWI


[[[WNSREVEWI

Måleri

    

         
         
    

7/c6+d6(71c/0%62%


[[[WOEVKEVHWQEOPEVREGSQ
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"ÍTAR  MOTORER I 2OSLAGEN


    

 





0LASTREPARATIONER  3NICKERIER s &ÚRSËKRINGSARBETEN
.YCKELFËRDIG VINTERFÚRVARING s 5TBORDARSERVICE s 3OMMARPLATSER

!UKTORISERAD
FÚR SERVICE
AV (ONDA
%VINRUDE
*OHNSON
OCH
3UZUKI

-ONTERING
AV $%&!
2ED+NOWS
.AUTILOCK
STÚLDSKYDD
OCH POSITIONE
RINGSSYSTEM

Tel 08-571 504 28 info@seaquip.se

Professionella båtstöttor,
passar alla
båtar och
skrovformer!

"%2'3(!-2! 6!26 !"
4ELEFON    
WWWBERGSHAMRAVARVSE

Tel 08-571 504 28

www.seaquip.se

42%3&*/2$  !$2)!4)#
$EN   M LÍNGA OCH   M BREDA BÍTEN ËR BYGGD FÚR ER SOM VILL NJUTA
AV BÍTLIVET !DRIATIC HAR HÚGT FRIBORD FÚR ATT GE BÍTEN EN BEKVËM SITTPLATS
OCH COCKPIT SOM TILLSAMMANS MED EN DJUP WALK AROUND MED HÚG
RELING GER TRYGGHET ËVEN I SJÚGÍNG
'ÚR DIN DRÚM MÚJLIG



   

WWWGRADDOMARINASE

Servicefolk
Sommarbackens Ullbod

"YGGVAROR AV RËTTA VIRKET
,EVERANS TILL FASTA PRISER MED BIL
ELLER BÍT I MELLANSKËRGÍRDEN

3TRUMPOR

UNDERKLËDER
AV MJUKASTE ULL

4EL    
&AX    

  
WWWULLBODENSE

WWWBERGSHAMRASAGSE


"*!+!"*!

    
    
"# 

3-¿ 3.!""! "¿4!2 ) 6!8(/,n 42!&)+%2!2 (%,! 3+¾2'¿2$%.
WWWSJOTAXISE

    
     
!!!

)(  
   
$$$ !%"#!"

&!%&

Båttaxi ≥ 120 p
Skärgårdsturer
Åretrunt-charter
Mat & Dryck

ÉÊ-ÃBÀ
 6 , ,,Ê,1-É  -
1/ -

ROSLAGENS S JÖTRAFIK AB
$%$$  $# 

 

Båttillbehör* Fiske * Dyk* Fritid

Ê

Fagerdalavägen 11 A * 139 52 Värmdö
08-571 685 70
www.batmagneten.se

äÇäxÇ£ÊxÊnä
ÜÜÜ°Ã>À}>À`Ã}ÀÕÃ°Ãi

"""
 

1960



FURUSUNDS EL

   

     
   

     
 

2007

VÅR KUNSKAP – ER SÄKERHET

WWWFURUSUNDSELSE INFO FURUSUNDSELSE
%'%. 3%26)#%"¿4 ) 2/3,!'%.
2OSLAGEN    3TOCKHOLM    

4RØB»TAR



'Ç,,%2 $%4
$° 'Ç,,%2 $%4 /#+3° /33

)NGARÚ 4RÊDFÊLLNING

6I TILLVERKAR REPARERAR OCH RENOVERAR
"ËTBYGGARSKOLA
&ULLSTÛNDIG VARVSRRELSE

   
WWWINGAROTRADFALLNINGSE

   
00%4 -ÍNDAG n &REDAG  n 
,ÚRDAG  n 
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,--" -Ê / 9 ,
EÊ / 9,-"Ê
Ý£x]Ê£ÎäÊÓxÊ ,-&

änx{ÓÊ{È£ÊÎÈÊL>ÌÃiÀÛViJÃÜ«iÌ°Ãi

Servicefolk
INGMARSÖ
SJÖTAXI

!3"%34 +,/44%2 3+!$%3%26)#% "2!.$
3!.%2).' ).$5342)3!.%2).' &!3!$2%.'«2).'
!$2 42!.30/24%2 («'429#+330/,.).'
!6,/0032%.3.).' 3,!-35'.).' 6!+5535'.).' 4/2235'.).' 2«2).30%+4)/.
-%$ 6)$%/+!-%2! 4!.+"%3)+4.).' --

'ODSTRANSPORTER MED FËRJOR UTRUSTRADE
MED KRANAR 4AXIBÍTAR n PASSAGERARE
3VËVARTRANSPORTER
   

*OURSERVICE DYGNET RUNT
  *OUR MINICALL    
WWWSANERINGSENTREPRENADCOM

*OUR TEL 

SJOTAXI HOMESE

   
      

¾34!.±
"9''.!$3 !"

     

  

 
  

    ,ENNART
    -IKAEL


     

-- -,, -/ -/
-&,/ÊEÊ //8
ä£ÇÈnnnÊnÓÊÊÊäÇäxÎÇÊäÊ£

BÅTKAPELL & BÅTSTOLAR

¸PwP>j_®●® ¸°z®®
>°¾^¥®●®-°¸p¥®®
● 6>Y¥>¥w^
●

.YA KAPELL  SPRAYHOOD ● 4VÛTT  IMPREGNERING
 BESLAG  TILLBEHR ●
● !TLANTIC ANKARKASSETTER ● (OKKA mYTVÛSTAR ●
● #OBRA ROSTFRIA ANKARE ●

● 2EPARATIONER ● +APELLVÛV

6I UTFÚR ALL SLAGS MÍLNING KAKEL
OCH KLINKER I SKËRGÍRDEN MED
EGEN BÍT OCH ËVEN I 3THLMS LËN
4ELFAX     INFO VIKLUNDSMALERICOM
-OBIL     WWWVIKLUNDSMALERICOM

,ËNGSJVÛGEN    °KERSBERGA
    ● INFO SEASIDENU

WWWSEASIDENU

       

/¸¥z¨°®E®1°jÁ°¨F
●

ÕÌvÀÊ>>ÊÌÞ«iÀÊ>ÛÊÀ}}ÌBÃÌiÀ]Ê
Ã>LLÌ]ÊiiÌÊV ÊivviÌÛÌ
ÊÜÜÜ°`} ÕÃi>Ài°Ãi
äÇÎÎäÓÈÊ{{{

# $
%#!$!
   
  

  
Ç«²y¶²Ç®¬®¿¿¿¨>Y>p>¥Y¨^

 

  ●   
   ●      ● """

$)')4!, 46
).34!,,!4)/.%2 n 2%0!2!4)/.%2
« 3%26)#% -%$ %'%. "¿4

 

 

   
JANBLOMQVIST TELIACOM
WWWHEMELEKTRONIKSERVICESE

 

  

 !& $ #
    $   
!# 
"""!#
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Skärgårdsdrömmar
som kommer...
Flera sjötomter i mellanskärgården.
Ett par sjötomer i söderskärgård.
En klippudde i ytterskärgård.
En underbar sjötomt i Stockholms norra skärgård.

Bjurfors Skärgård täcker skärgårdskusten
från Arholma till Landsort.
Håll utkik. Eller ring oss!

7?JG;DGHH@tG<uG9q%-",'-''%%qH@6G<6G9 5 7?JG;DGH#H:qLLL#7?JG;DGH#H:

0k TOPPEN I .ORRTiLJE
"OSTADSRiTTER I 6iDDy +ANAL3TAD _LMSTA

&EMTON VkNINGAR yVER
6iDDy +ANAL HAR DU UTSIKT
BkDE yVER KANALEN I SyDER
OCH /RTALAVIKEN I NORR
+OMMUNENS HyGSTA BO
STADSHUS KOMMER ATT LIGGA
HiR I 6iDDy +ANAL3TAD
ALLDELES VID VATTNET
%TT STADSLIKNANDE BOENDE
I HJiRTAT AV KANSKE DET
MEST GENUINA 2OSLAGEN HAR

ATT ERBJUDA ¯ 6iDDyBYGDEN
¯ EN EXPANSIV OCH SJUDAN
DE LiNSDEL MED ²EN FOT Pk
LAND OCH EN I HAVET²
(iR BYGGER #REDENTIA EN
STAD Pk LANDET SOM yVER
TRiFFAR DET MESTA I MODERNT
BOENDE OCH HiRLIG MILJy
&RkN DEN PLANERADE HAM
NEN NkR DU VACKRA ARKIPE
LAGER ELLER yPPET HAV %LLER

TILL MARINARESTAURANGEN
 METER BORTBERiKNAS
yPPNA VkREN  
) 6iDDy +ANAL3TAD KOM
MER DET ATT BYGGAS 
BOSTADSRiTTLiGENHETER FRkN
  TILL  ROK I ETAPP  OCH
YTTERLIGARE CA  LiGEN
HETER I ETAPP  $E ALLRA
¾ESTA MED KANALUTSIKT
$ESSUTOM PLANERAS DET FyR



N
ËLA
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A
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R NM
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PÍ  A
G

IN
KN ¾VER
"O

BUTIKER OCH KONTOR PERFEKT
OM DU VILL ¾YTTA MED DIG
FyRETAGET
.iRHET TILL SERVICE NiR
HET TILL STORSTADEN 3, KORT
NiRA TILL LANDET
(iR ½NNS OCKSk ¾ERA HUS
DiR LiGENHETERNA OMFATTAR
HELA VkNINGSPLANET MED
BALKONGER kT ALLA HkLL ¯
VILLABOENDE I LiGENHET

"YGGSTART iR BERiKNAD TILL
VINTERN  $ETALJ
PLANEARBETE PkGkR
(yG TID ATT GRATIS ANMiLA
SITT INTRESSE I 2OSLAGENS
HyGSTA SJyLiGE 2ING MAILA
ELLER KOM FyRBI

3ITUATIONSPLAN
yVER 6iDDy
+ANAL3TAD
.YA HUSEN
I GUL FiRG
HyGHUSEN OCH
STADSVILLORNA
LiNGST FRAM
0ILEN VISAR
VAR HyGHUSET
LIGGER

%GEN BRYGG
PLATS
) PLANERINGEN
INGkR EN EGEN
SMkBkTSHAMN
UTGRiVD UR
BANKEN

,EVANDE VATTENViG OCH VACKERT BOENDE
"kTEN OCH NATUREN UTANFyR KNUTEN
.iRA TILL 5PPSALA 3TOCKHOLM OCH !RLANDA
-ER INFORMATION lNNS PÍ WWWCREDENTIASE
6I SiLJER LiGENHETERNA I 6iDDy +ANAL3TAD I EGEN REGI
0OST
"ESyKSADRESS
4FN
&AX
E POST
HEMSIDA

#REDENTIA !" "OX    6iDDy
%LMSTA 5DDE  ²+ANALVILLAN² VID 2UMPUDDEN
  
  
INFO CREDENTIASE
WWWCREDENTIASE

6iDDy +ANAL3TAD BYGGS AV #RE
DENTIA !" EN LOKAL FyRETAGSGRUPP
BASERAD I %LMSTA 6I ARBETAR MED
FASTIGHETSFyRVALTNING OCH NYPRO
DUKTION AV BOSTiDER OCH INDUSTRI
LOKALER

(UVUDKONTORET LIGGER I GAMLA
²+ANALVILLAN² I %LMSTA ¯ FD KANAL
INSPEKTyRENS KONTOR OCH RESIDENS
¯ ALLDELES VID BRON yVER 6iDDy
+ANAL
6iLKOMMEN Pk ETT BESyK

