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Vi vill passa på att önska er alla en fröjdefull jul med
ett späckat innehåll. Man spår en riktig vargavinter
med mycket is. Så följ med oss på en ålandsfärja
genom arktiskt islandskap och upplev säl och havsörn
på nära håll. Nästan som Hurtigrutten. Sen bjuder
vi på ett skönt dopp med japanskt bad. Vi tvagar oss
med frottéhanddukar i långsamma cirklande rörelser.
Först ska kroppen bli ren sedan själen.
Det blir också en titt in i skolans lekfulla värld.
Den lilla »bullerbyskolan« på Ornö. Som på farfars
tid. Med en riktig magister men utan skamvrå. Vi får
även lära känna paret Westberg som älskar Rödlöga
lika mycket som varandra. Inger och Kenth stannar
kvar när turbåtarna slutar gå och de andra åker
hem. Vår dryckesexpert Misse Ljungström bjuder på
bubblande champagne lagom inför nyårsfirande. Hon
berättar om dess historia med munkar och änkor.
Mitt i natten till fullmånens starka sken tar vi en
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skridskotur på spegelblank is. En sällsam naturupplevelse. Även fyrplatsen Femörehuvud bjuder på unik
natur. Där bor vi i en äkta fyrvaktarbostad och har
hela huset för oss själva. Utan tv, internet och telefon. Vatten hämtas i havet. Och dasset står på gården.
Nästan som på fyrvaktarnas tid. Under jorden ligger
ett spännande militärfort med en massa tunnlar. Sist
men inte minst går vi på shoppingrunda på Nynäshamns julmarknad, minglar bland folk som tagit
ånglok eller ångbåt till marknaden. Men inte tomten
– för han kommer surfande på en bräda.
En riktigt god jul till er alla och välkomna till vår
monter ag:23 på Scandinavian Boat Show. Eller
kom och träffa oss vid entrén till Flygfyren i
Norrtälje på första advent då vi i samarbete
med ica Flygfyren bjuder på pepparkakor,
julmust och så klart – vinternumret av
MagasinSkärgård. / G:96@I>DC:C

ERWZEVMKYXKMZEVISVIHEOX}V Josefin EkbergNIQIHMETVSHYOXMSR
TP2178, 760 15 Gräddö, 0176–181 90, 0709–701 901, josefin@magasinskargard.se, www.magasinskargard.se
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Butiker i Grisslehamn, Norrtälje och Öregrund
www.edblad.com
tel: 0175-30000

SCANDINAVIAN
BOAT SHOW

Följ oss på facebook

Välkommen till höstens stora båtupplevelse! Nordens mest
exklusiva inomhus-båtmässa visar massor av rejäla båtar på såväl
segel- som motorsidan, spännande tillbehör samt häftigt sjömode.
Och som vanligt visar vi en mängd nyheter!
I år spränger vi 50-fotsvallen på både motor- och segelsidan med
Delta 54 och Dufour 525.
När du vill vila fötterna beger du dig till vårt populära vattenhål
Yacht Club Lounge. Njut av en bit mat och prata bort en stund
med andra båtintresserade.

10–14 NOVEMBER 2010
scandinavianboatshow.se
OFFICIELL PARTNER
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Tur med örn
sid 6
Vill du ta den perfekta bilden på havsörn utan att ligga
timtals i ett gömsle? Åk med ålandsfärjan Rosella genom is.
På däck kan du få underbara närbilder på både örn och säl.
I den sköna inomhusvärmen finns räkmackor i baren.
Spola oron
sid 18
Med nutidens stress kan det vara skönt att vila upp sig i
rofylld miljö. På Yasuragi Hasseludden tvingas man gå ner
i varv redan när tofflorna åker på. Och skyndar man sig på
till det japanska badet finns risk att badrocken börjar glipa.
Liten skola
sid 28
Inte många barn har förmånen att gå i en liten skola – där
alla känner alla – och alla leker med alla – oavsett ålder. Så
som skolorna var förr. Men på Ornö finns det en. En riktig
bullerbyskola som hämtad ur Astrids sagovärld.
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Kvar på Rödlöga
sid 36
Inger och Kenth Westberg lämnar ogärna Rödlöga. När
sommargästerna åker hem stannar de kvar. De har varandra
och en nyckel till affären.
– Man ser sig aldrig mätt på Rödlöga, det är någonting
nytt varje dag, säger Kenth.
Femörehuvud
sid 58
Det låter som ett skämt – ett huvud som kostar fem öre?!
Men nej, det är en fyrplats där det skummar mot klipporna.
Med ett modernt fort som skyddar eller snarare skyddade
mot fienden. Numer ett museum.
Julmarknader
sid 74
Från Forsmarks i norr, Oxelösunds i söder till Kökars i öster.
NYTT: Akterspegeln

sid 98

Tur med örn
Naturfotografen och fågelskådaren Roine Karlsson har
upptäckt ett bekvämt sätt att ta häftiga örnbilder. Han kryssar
med ålandsfärjan Rosella genom arktiskt landskap.
XI\XSJSXSVSMRIOEVPWWSR
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kameran i naturen har jag tillbringat hundratals timmar i kalla och dragiga
gömslen av varierande kvalité. Mitt första var
inte större än en kista. I det kunde jag bli ett
med naturen. Det var omöjligt att vända sig
eller göra sina behov. Det har varit ett tufft
arbete att fånga havsörn och säl på bild.
Med en åldrande prostata blev kraven
större. Jag kunde då övernatta raklång i en
varm sovsäck och smyga mig upp på en pall
i gryningsljuset för att spana ut genom den
lilla gluggen. Det första mina trötta ögon
mötte var ett par frostiga grisögon. Jag blev
sittande där blickstilla, rörde inte en fena på
vad som kändes som en evighet och hoppades att någon örn skulle våga sig fram
till mitt lockbete. När sedan hela kroppen
började skaka var det dags att glida ner i sov-

säcken för att tina några timmar och sedan
upprepades proceduren på nytt.
Så här har jag hållit på och plågats för
att frysa ett litet ögonblick i naturen. Med
plurrningar på ruttna vårisar, ett äventyr
där tår och fingrar farit illa. Nu har örn och
säl blivit vanligare för oss som bor i skärgården. Men fortfarande lika fascinerande för
mig. Så när min fotograferande vän ringer
och berättar att ornitologer spanar in stora
mängder örn från ålandsbåtarna hakar jag
genast på. Svanarna hittar öppet vatten efter
de stora båtarna. De svagaste blir ett lätt byte
för örnarna.
För några futtiga tior mönstrar vi på
Rosella i Kapellskär vid lunchtid. De övriga
passagerarna är klädda för smörgårsbord i
kavajer och ballerinaskor. De tittar förvånat
på oss när vi hasar oss ombord i Nokian-
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stövlar och anoraker. Vi ska ut på expedition.
Vi hinner inte mer än lämna hamnen förrän
de fem första örnarna blir synliga öster om
ön Kapellskäret. Det här ser lovande ut.

Kryssar femtiotal örnar(!)
Färjan kör in i ett arktiskt landskap med
bara snö och is. Båten kränger och knuffar
sig fram mellan de stora isflaken.
– Plong! Plong!
Man får en känsla av att vara på väg till
Nordpolen. Snart lägger sig en tät dimma
som ett lock över kobbar och skär. Sikten blir
nära nog obefintlig. Plötsligt ligger en säl på
isen alldeles intill båten. Den vrider huvudet
efter oss medan kamerorna smattrar för fullt.
Trots dimman blir det ett tjugotal örnar

innan vi lämnar skärgården och ger oss ut
i det oändliga islandskapet. Den sista örnen
ser jag bara konturerna av när Tjärvens fyr
försvinner in i dimman.
Med tår utan känsel och ett illrött ansikte
blir det skönt att slinka in i den varma baren
och beställa en räkmacka. När fingrarna tinat
tillräckligt provar jag lyckan på den enarmade
banditen Ice Money där tre sälskallar ger vinst.
Så närmar vi oss den åländska skärgården och
det är åter dags att ta plats uppe på däck. På ön
Kobba Klintar ser jag en person som spanar
med sin kikare. I min ser jag att figuren är av
plåt och inte så levande som första intrycket
var. Snart får jag annat att titta på när de första
örnarna pekas ut. På vår enkla resa över Östersjön kan jag räkna ihop ett femtiotal örnar
plus en säl(!), innan färjan vänder tillbaka mot
nya örnar längs hemvägen.

resa«. Den här gången en strålande fin februaridag. Örnar glider fram över flockar med
vigg och gräsand på sin jakt efter föda. En
örn blir sittande kvar kalasandes på en svan
då vår båt sveper förbi på bara några meters
avstånd. Så nära att jag på bilderna senare
kan läsa av ringarna på den gamla örnen och
får veta att den föddes i Möja skärgård. När
så solen sjunker ned över Rådmansölandet
kliver jag nöjd ur mitt stora »gömsle« med
många nya örnupplevelser. Utan förfrysning
och plurrning.
Jag kan varmt rekommendera en resa
på en ålandsfärja om du vill kryssa* örn i
vinter. Det finns gott om plats. Rosella är
över hundra meter lång med plats för 1 700
kryssare* ombord. Man behöver inte ta
Hurtigrutten för att få uppleva havsörn och
säl. Äventyret finns på närmare håll. ❧

Örn från Möja
Den eftermiddagen i isen gav mersmak och
snart är vi ombord igen på en ny »kryssar-
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Den börjar gå långsammare i
oktober. Från att ha pinnat på i intensivt sommartempo nästan dygnet runt har det kommit något som liknar sirap i maskineriet.
Ögonblicken blir längre, kvällarna blir
mörkare. Nätterna stjärnklara. Norrskenet
visar sina självlysande draperier.
De flesta har redan tagit upp sina båtar.
Stränderna pryds av vita och blå, gula och
röda båtskrov och båtskjulen växer upp
som ett lapptäcke av oranga, gröna och
genomskinliga presenningar. Wannabeeöbon klänger och skruvar och hamrar för
att få båtskjulet färdigt och båten täckt till
första frostnatten.
Men öbon ligger kvar i sjön – det vill säga
hans båt gör det.
En morgon i slutet av oktober är skärgårdsviken helt blank. De rödgula lövträden
speglar sig i vattnet och över alltihop seglar
en trolsk höstdimma in. Den bäddar in
uddarna i ett milt töcken, som sockervadd

på Gröna Lund. Då ligger Wannabeeöbon
tryggt på fastlandet sedan länge.
Öbon ser fram emot novemberfisket.
Nattfrost och åtta minus en klar morgon kan
bli tolv grader och strålande sol framemot
middagen. Wannabeeöbon kan inte riktigt
se tjusningen i detta, det är också så mycket
som händer kring Stureplan. Koreanskt gästspel på nk. Nya maskiner på Sturebadets
solarium, lattesmaker som ska provas och så
måste man hinna med att blogga om allt.
Redan första helgen i september var wannabeeöbon och kämpade på båtklubben.
»Skönt att vara ute i god tid«, resonerar
wannabeeöbon. Skrovet tvättat och motorn
konserverad. Kunna jobba utomhus i någotsånär väder, utan att frysa fingrarna av sig.
Allt rent och snyggt och täckt i god tid före
första snön.
Öbon säger inget om detta. Han håller
med, det låter mycket förnuftigt.
Fast magen är ju också en del av kroppen.
Öbon vet också att det första frasandet av

jungfrulig is kring stäven alltid får hjärtat att
slå några extra slag. Han saknar det kanske
inte, men han kan känna iskylan och den
närapå sköna smärtan i händerna när han
rensar kölsvinet från vatten och vassa små
isflak.
Öbon tiger, för han vet efter allhelgona
är han ensam på fjärden. Det är inte mycket
som går upp mot stålklang i friborden när
novemberbrisen friskar. Stäven stampar och
ryksjö i ansiktet, då vet man att man lever.
Tjusningen ligger i att vara ensam på havet.
Säsongen har precis börjat.
Just då saknar han ingenting. Just då
är det bara så skönt att de andra är borta.
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Julbord, familjebrunch,
lunch och fika

Kom och ät hos oss i vinter!

Taxitrafik
Turtrafik
Beställningstrafik
till privata och allmänna bryggor. Välutrustade
båtar för Chartertraﬁk upp till 150 personer.
”Madam” är handikappanpassad

www.battaxi.se

08 571 50 100

Vi har batterier för alla behov:

BILl BÅTl TUNGA FORDON
Tudor grossisten i
Nacka - Värmdö
AB MASKINEXPORT
Box 37 S-134 21 Gustavsberg t Besök:
Skogsbovägen 1
t
Tel 08-570 355 00 t Mobil 0708-355 100

Restaurang Café Butiker Konferens Loppis Aktiviteter

www.siggestagard.se
Läs mer på vår hemsida eller ring 08-562 80 100
för mer information.

SAMLINGSANNONS FÖR VÄRMDÖ
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Gränslöst samarbete
I början på oktober höll Nordiska Ministerrådet sitt årliga kulturting. Den här gången på
Kökar i Ålands skärgård. Ett trettiotal personer från Sverige, Finland ock Åland hade slutit
upp för att samarbeta om kultur i skärgården. Ett samarbete som numer även omfattar
Estlands öar och kust. Samarbetschef Carl-Bertil Tauler såg till att deltagarna fick en gedigen
genomgång av möjligheterna att söka medel för kulturprojekt. Det redogjordes för projekt
som planeras framöver.
Seminarium för skärgårdskvinnor på Ingmarsö i september 2011. Ett miljöprojekt på Vårdö
och Kökar med inriktning på återvinning. Satsning på att ungdomar i skärgården ska kunna
flytta tillbaka när de blivit vuxna. En visturné med båt planeras av Olle Severin på Sundskär
till sommaren. Det blir även ett konstsympaticum på Lidö i maj. / roine karlsson

BOKTIPunSik.!
Varje fyr är
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Fälgar marknadsförs med segling
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QIH4IPPI2SVFIVKSGL2SVFIVK=EGLXMRK%&-L}WXLEVQERIVFNYHMXWIKPEXWIVXMPPFPERHERREX6oKWOmV
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Biovacuum - Watercare minireningsverk
s )NGEN SLAMSUGNING BEHÚVS
s %NKEL PLACERING OVAN MARK
s (ÚG RENINGSGRAD ËVEN VID OREGELBUNDEN ANVËNDNING
s "ESÚK INSTALLATION SERVICE
(ÚR AV DIG FÚR MER INFORMATION
6I DELAR GËRNA MED OSS AV VÍR LÍNGA ERFARENHET

Miljö & Bioteknik

08-608 21 60
KONTAKT MILJÚOCHBIOTEKNIKSE
WWWMILJÚOCHBIOTEKNIKSE
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European Union
Regional Development Fund
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Marknadsledare inom trycksaker av högkvalité i baltiska länder

Företaget som bryr sig om miljön
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Skärgårdsskrönor
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Kvinnorna intog Utö och Jurmo
Under fyra dagar i höstas samlades ett åttiotal glada kvinnor från sveriges, finlands och estlands skärgårdar på finska Utö. Nordiska Ministerrådets kvinnoseminarium – en årlig sammankomst sedan 25 år som ingen vill missa. Först bjöds på en utflykt till natursköna Jurmo,
grannö till Utö. Sedan visades Utö upp med sitt väl fungerande samhälle långt ut i yttersta
havbandet. Med bredband, affär, hotell, krog, skola, museum och hela två(!) kyrkor.
Under sin vistelse fick kvinnorna nätverka, umgås och utbyta erfarenheter. Utökvinnorna
agerade värdar och hade ordnat ett fullspäckat program med visning av fyren, muséet, skolan,
hantverk, mindfulness och qi gong. På lördagskvällen delades man in i lag och fick laga mat
i öbornas kök, i deras hem. Resultatet blev en stor buffé som serverades i bygdegården. På
scenen berättade några kvinnor om sina erfarenheter av att bo och leva på Utö. Både för- och
nackdelar. Kärleken till ön var stark och påtaglig. Och vi som var med kunde förstå varför.
Nästa år står Ingmarsö på den svenska sidan som värd. Det ser vi fram mot. / je
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7jEEz¨)jSUSJWTNBO§
Koppla av mellan himmel och hav
Ren njutning för kropp och själ
Njut en dag eller ﬂera på
Roslagens vackraste SPAhotell. Ring oss för goda
förslag och färdiga paket!

ä£ÇÈÇÇnÊnä

Tel: 0175 - 309 30. www.hotellhavsbaden.se
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Tag ett dopp medans vi målar!

För dig som privatperson och vår
kunnighet blir tillsammans med
regeringens gällande ROT-avdrag
– Mycket måleriarbeten
för pengarna!

Grisslehamnsv. 7, 760 40 Väddö | tel: 0176-521 34 | www.vaddomaleri.se
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Planera i tid!
2011 års almanackor
finns här.
Julpyssel och pynt
innan tomten kommer.
Välkommen
till trivsamma

SAMLINGSANNONS FÖR VÄDDÖ

KONFERENS, SPA & WEEKEND I ROSLAGEN

6Ê,Ê&** /ÊnÊqÊÓ£Ê
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Oron försvinner
med badvattnet

JSXSNSWIJMRIOFIVK

Japaner jobbar i rasande tempo och lever längre än de flesta – hur är det möjligt?
Jo, de är världens bästa på att koppla av och ladda sina batterier. Med inre ro och
harmoni. På japanska: – Yasuragi. XI\XNSWIJMRIOFIVKJSXSVSMRIOEVPWWSR
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¨+BQBOFSWFUIVSNBOIjNUBSOZLSBGU§

Yasuragi Hasseludden
=EWYVEKMHEKOP¦
.ETERWOPYRGLMROPZEXXIRPmXX}P
)RXVqXMPPNETERWOEFEHIX
%OXMZMXIXIVIRPMKXHEKWTVSKVEQ
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=YOEXEXSJJPSVWEQXFEHOPmHIV

1oRHEK¦XSVWHEKOVTIVWSR
*VIHEK¦W}RHEKOVTIVWSR
*PIVIVFNYHERHIRSGLQIVMRJSVQEXMSR
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Fakta

¨)JU°UJMMFOMJUFOCJUBW+BQBO°LBONBOLPNNB
ClEFNFEClUPDICJM"MMBlSTUJEFS*VSPDITLVS
,BOTLFTPNTLzOBTUPDINFTUWjMCFIzWMJHUFO
SVHHJHOPWFNCFSEBHFMMFSFOUSlLJHKBOVBSJEBH§
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och hav
i skön skärgårdsmiljö ligger
Skandinaviens bästa spa, enligt en omröstning i reseguiden.se. Yasuragi Hasseludden i
Saltsjö-Boo utanför Stockholm. Hit – till en
liten bit av Japan – kan man komma både
med båt och bil. Alla årstider. I ur och skur.
Kanske som skönast och mest välbehövligt en ruggig novemberdag eller en tråkig
januaridag.
En bättre julklapp kan man knappast
önska sig. Med bad, floating, ljusterapi,
massage och olika välgörande behandlingar
när sommaren känns som mest avlägsen.
I en mörk vintertid med mycket inomhus
stillasittande kontorsarbete och tv-tittande.
Förkylningstider och stress. När kroppen och
själen som mest behöver vård och omsorg.
Med Qi Gong, Yoga eller Seitai, massage med
lavastenar, bambupinnar eller tibetanska
klanger och olika skönhetsbehandlingar.
Japaner vet hur man hämtar ny kraft.
De har burit på kunskapen sedan urminnes
tider då så kallade »ryokan«, ett slags värdshus där kringresande shoguner umgicks och
kopplade av. Yasuragi Hasseludden är ett
modernt »ryokan« i svensk tappning. Första
intrycket är inredningen och arkitekturen
med kaklade rutor, betong, grus, vatten och
pastellfärgade stenar. Som utomhus fast inne.
Men rent och fräscht och utan enerverande

trafikbuller. Här är så tyst att en knappnål
som faller mot kaklet kan höras.
Alla hasar fram i likadana bomullstofflor.
– Tofflorna är inte så lätta att gå i, då
tvingas man gå i långsammare takt och får då
en inre ro, förklarar en i personalen.
Alla är klädda i likadana »yukatas«,
badrockar med japanskt mönster och bär
på likadana flätade korgar med handdukar i.
Vissa har även på sig vita japanska strumpor
som man kan vifta på tårna med. Jättesköna.
Så går vi klädda under hela vistelsen. Vare
sig vi ska äta frukost, bada, få behandlingar,
gå på middag, sjunga karaoke eller ha konferens.
När våra vanliga kläder tas av försvinner vardagens stress är tanken. Som bonus
är folks fördomar mot andra utifrån deras
klädsel som bortblåst. Alla är likvärdiga.
Så som vi föddes. Som om vi vore nakna
allihop. En lite varning utfärdas dock för att
vara naken på riktigt under yukatan. Den
kan råka glida isär och visa behagen eller
obehagen. Inunder har man förslagsvis badeller underkläder.

Ren utvändigt och invändigt
Det första man vill göra i denna rofyllda
oas är att gå och bada. I omklädningsrummet är det lugnt. Det doftar gott och vatten
hörs porla. Här kan man duscha och/eller
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bada i en stenlagd naturlik pool. Först ska
man tvaga sig. På japanskt vis. De två små
frottehanddukarna får sin förklaring. Den
ena sitter man på och den andra gnuggar
man kroppen ren med. Med små cirklande
rörelser sakta från tå till topp. Mot hjärtat.
Sedan fyller man en träbytta med ljummet
vatten och häller över kroppen.
När kroppen är ren är det dags för själen. Vid simbassängen hörs japansk lågmäld
musik. Folk sitter och vilar i solstolar eller
simmar i det spegelblanka vattnet, skönt
befriat från trampolin och barns plaskiga
lekar. Badtemperaturen är plus 28 grader. I
utomhusbadet är det ännu varmare. 40 grader. Här ryker det om vattnet. Och naturen
är nära. Man kan krama snöbollar och kasta
på varann. Nästan som att bada i en het
källa på Island. Blir inte själen ren av detta
så hjälper nog inget.
Efter badet väntar de behandlingar vi
har bokat. Vi provar på floating. I ett slags
badkar som ser ut som ett rymdskepp lägger man sig i vatten med så hög salthalt att
man flyter, stänger ett lock och blir instängd
i något som kan liknas vid en slags livmoder
och återgår till fosterstadiet. Därinne kan
man slappna av, drömma sig bort och bara
vara. Risken att somna är överhängande.
Totalt utvilad av flytandet testas sedan
infraröd värmebehandling som lär stärka
immunförsvaret, lindra smärtor och muskelspänningar, rensa ut gifter ur kroppen,
förbänna kalorier och reducera celluliter.

Jippey, vilken dunderkur. Det känns som
solens strålar mot huden en varm sommardag. Skönt och behagligt. På apparaten
kan man ställa in olika temperaturer efter
eget tycke.
Som nya människor går vi med lätta steg
tillbaka till vårt »Mazabi«. Ett stort rum
med tre bäddar direkt på rismatteklätt golv,
ett bord med miniben och några kuddar
att sitta på. Enkelt inrett. Exotiskt. Toaletten har allt du kan behöva om du kommer
utan bagage. Tandborste, kam, rakhyvel,
schampo, tvål och topz. I badrummet finns
ett jättebadkar av mosaik med plats för en
hel familj och tvagningsplatser med träbyttor och vattenkranar. Det känns lockande att
bada en gång till. Bara för att det är så skönt.
Inte för att bli ren.
– Åh, här skulle jag kunna ligga hela
dagen, säger rumskamraten som spolat upp
badvatten.

Maten brinner
Men middagen i restaurang Teppanyaki väntar. Det är så befriande skönt att slippa stå
och tveka i garderoben och fundera över
vad man ska ha på sig. Yukatan är både skön,
praktisk och snygg. Vi lufsar sakta med våra
tofflor genom den böjda korridoren med
utsikt mot den snöklädda trädgården mot
restaurangen. Vi har vant oss vid ett tempo
helt befriat från stress. Trots att vi har en tid
att passa.
Vi blir visade våra platser och slår oss
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ner runt en stekhäll. Snart kommer våra
»bordsgrannar« och gör oss sällskap. Efter
en stund gör vår kock Kristoffer entré. Han
berättar om maten och tar upp beställningar.
Det blir en show när han tillagar maträtterna
mitt framför ögonen på oss. Samtidigt svarar
han gladeligen på frågor.
– Vitlöken har marinerats i två-tre år,
berättar han.
Det ryker och fräser och luktar gott.
Maten läggs på i viss ordning, stekhällen
skrapas ren emellanåt. Rätt som det är flammar eldlågor upp när maten flamberas. Kristoffer ser till att köttet blir exakt så mediumrare eller blodigt som vi vill ha det.
Allting smakar ljuvligt utom det konstiga vinet av ris – saken. Middagen blir
en helhetsupplevelse där vi äter det vi nyss
bevittnat. Och en social tilldragelse när vi
bordsgrannar börjar samtala. Bredvid sitter
en japanska, en norska och en göteborgska
som jobbat ihop på ett kryssningsfartyg.
En ensam pappa som flytt tonårshemmet
i helgen får trevligt sällskap av kvinnorna.
Där finns också ett mystiskt par som knappt
pratar alls. Med någon.
När vistelsen lider mot sitt slut går vi
till shoppinghörnan för att köpa med oss
dofterna hem. Här finns förutom spa-prylar, japanska tekannor, leksaker, böcker och
roliga badtofflor som lämnar spåren »Who
loves me followes me« i sanden. Eller om ni
så vill – följ mina spår i snön så hittar ni ett
japanskt spa på en klippa vid havet. ❧

¨%FUCMJSFOTIPXOjSIBO
UJMMBHBSNBUSjUUFSOBNJUU
GSBNGzSzHPOFOQlPTT§
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Julklappar
Hårda och mjuka paket
för ung som gammal.
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Årets kampanjpaket
2.390:-

(t.o.m mars -11)
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Klimatsmart, hälsoinriktat & ekonomiskt!
I en oslagbar vacker skärgårdsnatur ligger Djurönäset
konferenshotell. Fyrstjärnigt, väldigt nära Stockholm,
med mångsidiga och nordiskt designade lokaler, byggda
och utrustade för konferens och utbildning i världsklass.
I kampanjpaketer ingår allt för en perfekt konferens.
Välkommen till en av de mest inspirerande
platser du kan komma till.

Spa-konferens
Att njuta en stund tillsammans med sina kollegor är skönt och inspirerande för ﬂera sinnen.

1.950:-

(t.o.m mars -11)
+%6(-2 XMPPJ}VTMOWPYGOEQSRXIVEW
ToIXX}KSRFPMGOQIHIRWYKTVSTT
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Kick-off 2011
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Starta årets arbete med en
häftig kick-oﬀ ! Helpension, aktivitet, drink, vin,
pool och lokal ingår.

2.495:-

(jan-feb -11)

Samtliga priser är per person i enkelrum, exkl moms.

08-571 490 00 www.djuronaset.com
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4FOBTUFOZUUPDIPWJLUJHUWFUBOEF
Lars Molin hyllas
med mjölkpall och festival
En mjölkpall tillverkad av Ånö bygg har
skänkts till Lars Molinsällskapet. Pallen
invigdes den 6 september av Östhammars
kommunalråd Jacob Spangenberg. Den
står idag på den plats där Lars Molins
film Midvinterduell spelades in 1983 med
byborna som statister. Mjölkpallen är en
av 15 inspelningsplatser i Östhammars
kommun som sällskapet dokumenterat
i turistbroschyren – Molinska inspelningsplatser i Östhammars kommun.
Sällskapet har som ambition att presentera broschyren på Filmfestivalen den
20 november på biograf Storbrunn i Östhammar. /irène holmgren,
ordförande Lars Molinsällskapet

¨7JTTUFEVBUU©OjSTPMFOTLJOFS
QlKVMEBHFOWjOUBTFUUGSVLUTBNUlS§
Livat i luckan med strömstare
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Isiga äventy

Skinnarmo i Nordenskölds spår
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Bygger och reparerar allt i glasfiber
Östernäs, Väddö –– Telefon 0176-544 46 –– Mobil 070-460 16 49
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zTUFSPN/PSSUjMKF WjTUFSPNaMBOE
NJUUJ3PTMBHFO
Bröllop & Fest
RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD
Gräddö • 0176 - 4 0 6 0 9
www.radmanso-bygdegard.se

UN
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ENSKÄRS
SJÖTRANSPORT
www.magasinskargard.se

070-692 83 83
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Bed & Breakfast
Keramik från Refsnäs
KERSTIN THERN LARSSON

0176-407 27 U 070-495 01 77

www.enskarssjotransport.se

www.lerting.se

Bo hos oss eller kom och bada i vår nya
vedeldade badtunna!
0176-146 83 & 070-333 93 38, www.stjarnvreten.se

Redan hösten 1845 invigdes den första
skolan på Ornö. Och 1907 togs den nuvarande
skolbyggnaden i bruk. Idag går här 16 elever
i skolan, med sju förskolebarn på tillväxt.
»En underbar arbetsplats, där varje barn får
känna sig betydelsefull« sammanfattar Kajsa
Huss Wallin. XI\XQEXW[MKEVHXJSXSFSWWIPMRH
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Bullerbyskola i
skärgårdsmiljö
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Lite mer …
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72h2 0-++)6 :-8 och fluffig
över södra skärgården, med
istäckta fjärdar och infrusna bryggor. Varje
röd stuga och avlövad syrénberså har försetts
med en mössa av snö, knotiga tallar bidar sin
tid i vintervila.
I ett bullerbyrött hus, ett snöbollskast
från Kyrkvikens brygga på Ornö, är det
emellertid liv och rörelse. På gårdsplanen har
den meterdjupa snön förvandlats till spännande backar och borgar, utanför dörren
står pulkor och tefat parkerade och i entrén
hänger overaller och hjälmar på tork.
Och i hur många skolor på fastlandet ser
man isdubbar hänga på var och varannan
klädkrok?
Inomhus är det nyrenoverat och ombyggt,
med pärlspont på väggarna och nyslipade
trägolv som är sköna att gå på. Mellan fönstrens spröjsar skymtar snötunga äppelträd
och en ljusslinga som blivit kvar sedan jul.
En almanacka på väggen upplyser om
när Elin fyller 7 år, när Erik blir 11 år och när
Kajsa har sin nionde födelsedag.
Från övervåningen hörs dämpat prat.
Runt ett bord i ett av klassrummen sitter
Kajsa Huss-Wallin med sina elever. Det är
sexåringar och några sjuåringar i första klass

som koncentrerat skriver brev till en kompis
som precis har flyttat från ön.
»Saga, ha det bra på Dalarö« skriver en
flicka med stora tydliga bokstäver. »Saga, jag
saknar dig« står det i ett annat brev, illustrerat med några lekande barn.
Kajsa Huss Wallin arbetar på förmiddagarna som lärare för att efter lunch bli
fritidspedagog. Hon har tidigare arbetat som
musiklärare i olika innerstadsskolor. Till
Ornö kom hon 2001.
– Jag är själv från Utö och har bidragit
med två barn till skolan, säger hon.

Skola i 165 år
I klassrummet intill har Fredrik Skoglund
lektion med årskurserna två till fem. På schemat står att förbereda dagens friluftslektion
genom att skära äpplen som sedan ska bli till
soppa på de sotiga Trangiaköken.
Fredrik Skoglund har varit magister på
Ornö skola sedan sommaren 2008. Han har
nära till jobbet, bor med sin familj i Klockargården som är närmsta granne till skolan.
– Visst måste man vara lite speciell för
att jobba i en sådan här liten skola, medger
Fredrik.
– Men, tillägger han, jag trivs. Här är det

inga barn som säger att det jag föreslår är
tråkigt. Jag arbetar gärna vidare på Ornö tills
mina egna barn blivit stora.
Det var 1842 som folkskolestadgan infördes i Sverige. Tre år senare startade skolan på
Ornö. Till en början bedrevs undervisningen
i kyrkan för att några år senare flytta in i
sockenstugan. I slutet av förra seklet var det
dags för nästa flytt. Då var det den nybyggda
Klockargården som blev såväl lärarbostad
som skollokal.
Och efter att grevinnan på Ornö, Rose Stenbock, hade skänkt virke till en ny skolbyggnad
kunde den nuvarande skolan invigas 1907.
Där har numera katekesen ersatts med

¨*FUUCVMMFSCZSzUUIVT FUUTOzCPMMTLBTUGSlO,ZSLWJLFOT
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bredband. Och skamvrån har fått ge plats
för det bästa ur pedagogik som Montessori,
Waldorf och Reggio Emilia.
– Här får barnen verkligen vara individer
och ingen behöver någonsin känna sig dålig,
säger Kajsa Huss Wallin entusiastiskt. Här
finns det tid för alla. Jag önskar att varje barn
fick växa upp så här.
Men i en skola med bara 16 elever och
sju barn i förskolan är det viktigt att hela
arbetslaget, från förskolelärarna på nedre
botten till vaktmästare, fritidspedagog och
lärare, drar åt samma håll.
I Ornö skola får alla anställda rycka in där
det behövs, man kompletterar varandra och
bidrar med sin kompetens till att barnen får
en alldeles unik skolmiljö.
Till exempel Yvonne Johansson. Hon är
vaktmästare och städansvarig och lider för
tillfället av ryggskott. Hon är därmed lite
begränsad, men betraktas allmänt som skolans »guldklimp«. Hon spikar, sågar, fixar
och grejar och kan rycka in någon timme
om någon av de andra är sjuka eller har
ärende i land.
– Jag har varit här fem år och trivs alldeles
utmärkt, försäkrar hon.

Det har blivit dags för gymnastiklektion
med orientering. Fredrik går igenom kontrollerna och skickar iväg eleverna i mindre
grupper.

Alla leker med alla
Det är full fart från start. Barn i olika åldrar
springer iväg genom snödrivorna, letar upp
rätt kontroll och skyndar ivrigt tillbaka för
att berätta. Fredrik skickar iväg dem att leta
efter en ny kontroll.
Någon får snö innanför tröjan, en annan
tappar en stövel i ett dike och måste värma
fötterna. Men ingen klagar, i alla fall inte
särskilt högt eller så att vi hör det.
– Här får alla lära sig att leka med alla,
säger Fredrik. Man får inte säga nej, oavsett
om det är en liten sexåring som vill vara med
när eleverna i årskurs fem leker.
Men visst skulle man med varm hand
välkomna nya elever till skolan. Skolan är en
angelägenhet för hela ön och befolkningen
har gått man ur huse de gånger skolan varit
nerläggningshotad. Man erbjuds till och med
rabatt om man har barn i skolåldern och vill
hyra ett året-runthus på Ornö.
Men för närvarande är skolans framtid

tryggad, med en tillväxt som är bättre än på
många år. Tre barn föddes på Ornö under
2009, fyra till beräknas för 2010.
– På Ornö är barnen ett överlevnadsvillkor, konstaterar Kajsa Huss Wallin. Alla
berörs på något sätt av skolans vara eller
inte vara, från affär och krog till den lokala
busslinjen på ön.
Det har blivit dags för lunch. En bil
bromsar in utanför skolans vitmålade grindar. Caroline Bergström skyndar förbi med
en lunchlåda till förskolan. Fram till för
några år sedan lagades all mat i skolans kök,
nu finns istället ett avtal med Ornö krog om
lunch till skolans elever.

¨%jSIBSOVNFSBLBUFLFTFOFSTBUUTNFECSFECBOE0DI
TLBNWSlOIBSGlUUHFQMBUTGzSEFUCjTUBVSQFEBHPHJL©§
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De äldre barnen radar upp sig för den
korta promenaden till krogen. I Kyrkviken
ligger några infrusna båtar kvar vid bryggan, glasskiosken gömmer sig bakom en
hög snödriva och vassen rasslar i den vassa
vinden från havet.
Efter att Kajsa har borstat av snön från
overallerna serveras kassler, ris och sallad
till de äppelkindade skolbarnen som skramlande tar plats vid borden. När de efter lunch
pulsar tillbaka till skolan har de varma och
väldoftande mellisbullar med sig i en påse.
Kajsa Huss Wallin byter nu jobb till fritidspedagog.
– Vi försöker alltid vara mycket utomhus,
säger hon. Barnen tycker om att vara ute och
leka och även de som går i femman använder
täckbyxor. Det är något man aldrig ser i en
stockholmsförort.

Hjälper varandra
Senare på eftermiddagen fylls torkskåpen till
bristningsgränsen av blöta kläder. Röda och
kalla fötter blir varma igen, domnade händer
väcks till liv och några av de yngre eleverna
ger sig entusiastiskt upp till övervåningen för
att spela fotbollspel.
I Fredrik Skoglunds klassrum är det
tyst och ombonat. Några av eleverna har
matte, andra arbetar med nya ord. Fredrik

går runt mellan bänkarna och förklarar hur
det ska vara.
Men det är också vanligt att de yngre
eleverna vänder sig till sina äldre klasskamrater och ber om hjälp.
– På det sättet får de yngre eleverna lära
sig mer och de äldre får ta ansvar för sina
yngre kompisar, säger Fredrik.
Tillsammans med skärgårdsskolorna på
Utö och Dalarö ingår Ornö skola i Dalarö
rektorsområde. När eleverna på Ornö börjar i sjätte klass får de pendla till Dalarö.
Det är också i Dalarö som de har slöjd och
elevens val.
Anita Gunnarsson är biträdande rektor
på Dalarö skola.
– Småskaligheten i en liten skärgårdsskola ger oss helt andra möjligheter att
arbeta på ett sätt som gynnar eleverna, säger
hon. Det leder till trygga barn med goda
grundkunskaper.
Det börjar bli eftermiddag i Ornö skola.
Åtta-åriga Kajsa Hjelm-Söderberg packar sin
skolväska och tar på sig overallen.
Hon och hennes bror Gustav, som idag
ligger hemma och är förkyld, bor på Jungfruskär utanför Nämndö. Egentligen hör
de till Runmarö skola, men för att ta sig dit
måste de först åka taxibåt, sedan Vaxholmsbåt och slutligen buss.

34 QEKEWMRWOmVKoVH ZMRXIV2010

– Vi valde då att låta dem gå i Ornö skola
som ligger bättre till rent geografiskt och
som dessutom har närmare till bryggan,
säger Kajsas mamma Lotten Hjelm.
Vanligtvis står hon och hennes man för
båttransporterna till skolan, 35 minuter enkel
väg.
Men när isen ligger i skärgården får Kajsa
och Gustav istället åka med den helikopter
som Stockholms landsting upphandlat för
skärgårdsbor på öar utan båtförbindelse.
Måndagar flyger därför Kajsa och hennes
bror fram och tillbaka till skolan, tisdag till
fredag bor de kvar på Ornö med sin mamma
för att sedan åka helikopter hem igen på
fredag eftermiddag.
– Det blir onekligen ett lite speciellt liv,
konstaterar Lotten Hjelm.
I ett moln av snörök sänker sig den
blå helikoptern ner mot landningsplatsen i
Kyrkviken. Hela förskolan har kommit för
att titta på. Kajsa själv försöker hålla balansen
i vinddraget. När helikoptern landat får hon
hjälp att spänna fast sig i stolen.
När helikoptern sedan sakta höjer sig
över Ornö och alla förskoleeleverna vinkar
upp mot himlen ser Kajsa ganska belåten ut
där hon tittar ut genom det lilla fönstret.
Med en sådan skolresa är det nog ganska
lätt att känna sig betydelsefull … ❧
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öfolk De har Rödlöga
för sig själva
När sommargästerna lämnat Rödlöga går livet in i en sakta lunk för Inger och Kenth Westberg.
De är två av de tre personer som lever permanent på ön. Hon växte upp här som barn och
tillhör den sjunde generationen Rödlögabor. Han är från fastlandet men kan inte tänka sig
att byta ut livet här mot någonting annat. XI\XMRKVMHLIHQERJSXSVSMRIOEVPWWSR
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redan i mitten av augusti, känslan av att
någonting håller på att förändras. Turerna
med Sjöbris och Sjögull upphör plötsligt
under veckorna och båtarna anlägger därefter bryggan enbart på helgerna. Öns lanthandel har utförsäljning av sina varor för att
sedan klappa igen. Sommargästerna packar
ihop och bommar igen sina fritidshus då
det är dags för barnen att återvända till
skolbänken. Kvällarna blir allt djupare och
mörkare. Ännu kan man njuta i några veckor
av sensommarvärmen och det uppvärmda
havet men snart är det dags att förbereda
sig för det som komma skall: några månaders höst som sedan övergår i en lång, lång
vinter. Rödlöga går nu in i en vila, för att på
helgerna blomma upp tillfälligt då enstaka
sommargäster återvänder till ön. Vid Allhelgonahelgen stänger de sista för säsongen
– sedan blir det knäpptyst.
För Kenth och Inger tar då förberedelserna för den riktiga hösten och vintern vid.
– Allt som kan frysa måste vi samla ihop
och ställa in i jordkällaren, som målarfärg,
klister, matvaror och saft, berättar Kenth.
– Sen gäller det att se till att båtarna
är ordentligt uppdragna eller förtöjda, och
man lyssnar ännu mer på sjörapporterna
för att höra vad det är för väder på gång,
fortsätter Inger.
Kenth menar att det ändå är en viss tjusning med att ta på sig överlevnadsdräkten
()2 -2*-22)6 7-+

och gå ut när höstrusket rasar utomhus och
det blåser 20 sekundmeter.
– Och så länge man har mat och vatten
och värme inomhus, då är man inte rädd.
Men visst känner man sig liten här ute
ibland, det gör man ju.
Inger tycker också om höstarna på Rödlöga.
– Under kvällarna när det är månljus
och stjärnklart är det fantastiskt att stå och
titta på stjärnhimlen, säger hon drömskt.
Den här klara, friska höstluften, och sen
när träden börjar ändra färg, det är enormt
vackert. Det är så intensivt på sommaren
med alla goda vänner och allt folk och då
är det skönt att komma in i vår vardagslunk
och ta det lite lugnt. Samtidigt som att det är
enormt vemodigt när de sista åker och man
vet att vi inte ser dem igen förrän nästa vår
och sommar.
Inger och Kenth har nu varit fastboende
på Rödlöga i sex år, under sommar som
vinter, vår som höst, och upplevt alla öns
egenheter och färger. Inger har tillbringat
större delen av sitt liv i skärgården. Hon kom
till Rödlöga bara en vecka gammal och växte
upp här fram till sju års ålder. Både hennes
mamma och mormor är barnfödda på ön
och flera generationer där innan har levt i
det gamla huset intill det nybyggda som Inger och Kenth idag bor i. Gammelstugan, som
den kallas, flyttades hit från en grannö år
1883 men Inger tror att den var byggd redan
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30 år tidigare, och nästan alltid har det varit
tre generationer samtidigt boende i huset.
Ingers släktingar levde förr som många andra
i skärgården på fiske boskapsskötsel.
– Då gick passbåten bara till Svartlöga, så
man hämtade sommargäster där och skjutsade fram och tillbaka, berättar hon. Sommaraffären på ön drevs av en stockholmsdam som inte hade möjlighet att hämta
varorna själv så det var pappa som fick göra
det. De sålde också fisk till Waxholmsbåten
och sommarfolket.
När Ingers mormor var barn fanns det
skola på Rödlöga, medan hennes mamma
blev inackorderad på Söderöra och fick studera där under terminerna. När det så var
dags för Inger att börja i skolan beslöt sig
familjen för att vintertid flytta till Möja, där
hennes pappa hade sina rötter.

En utsatt livsstil
Det var år 1994 Inger träffade Kenth, som
ursprungligen kommer från orten Karlholmsbruk i Uppland. Där bodde paret
under en tid innan de tog det stora steget
att bosätta sig på Rödlöga. År 1997 gifte dig
sig inför ett åttiotal vänner på ön. Men även
om Kenth som yngre bodde nära vattnet och
hade vistats mycket på sjön, var Inger först
tveksam till om hennes man skulle klara att
leva så isolerat ute i det yttersta havsbandet,
fjärran från bekvämligheter och service.
– Det var Kenth som kom med förslaget

¨.BOTFSTJHBMESJHNjUUQl3zEMzHB EFUjSOlHPOUJOH
OZUUWBSKFEBH%FULjOOTTPNBUUKBHLPNNJUIFN KBH
WJMMBMESJHTMjQQBEFUIjS TjHFS,FOUI§
när vi fick förtidspension, berättar hon. Jag
tänkte, att även om jag bara var sju år när
vi vintertid flyttade härifrån så vet jag som
gäller när man är här ute, när båtarna inte
går, när vädret säger ifrån. Var Kenth verkligen införstådd med det, som var uppvuxen
på fastlandet? Här kan du bli sjuk, men du
får ingen hjälp, du kan göra illa dig men det
finns bara partnern till hands. Men Kenth
stod på sig, och vi började vistas här ute mer
och mer. Så jag tänkte, ja men okej, vi provar
väl då. Och det har vi inte ångrat en sekund.
Närheten till naturen, friheten, lugnet,
det är det som gör att Inger och Kenth trots
många svårigheter valt att bo här.
– Det är ett stressfritt liv på sätt och vis.
Det är ett fritt liv men med ett stort ansvar;
att man tar till vara både på sig själv och på
naturen. Det är inte vi utan naturen och
vädret som rår här ute, menar Inger.
– Man är så mycket försiktigare. Man
tänker mer på att inte ramla, att inte halka på
en hal klippa, man beter sig nog lite annorlunda, fyller Kenth i.
Inger nickar.
– Man ger sig inte ut i båt om det är på
gång att bli dåligt väder. Vi skulle aldrig lägga
nät om vi visste att vinden skulle öka. Man

tänker sig för. Men vi har fantastiska människor här som är sjukvårdskunniga och ställer
upp. Händer det någonting är man ett team,
då hjälps man åt över alla gränser. Sammanhållningen behövs här ute. Så var det även när
jag växte upp, en för alla, alla för en.

Med helikopter på vintern
Men hur klarar man sig då under vinterhalvåret på en ö som Rödlöga, där det varken
finns tillgång till mataffär, el eller rinnande
vatten, och dit båtarna inte kör då isen
ligger tjock på fjärden? Inger berättar att
de som de enda fastboende har nyckel till
Rödlögaboden, där de kan köpa torrvaror
och konserver som lagras i källaren. De har
ett gasolkylskåp med en liten frys och de provianterar i Norrtälje eller uppe i Karlholm,
i övrigt försöker de »trolla med knäna«. Sju
veckor har de klarat som längst utan att
vara i land, men när isen ligger har de ändå
som permanentboende rätt att åka med
helikopter in till Norrtälje, Åkersberga eller
Stockholm vissa dagar i veckan för läkarbesök eller för att uträtta ärenden. Ibland åker
de också in till stan för att besöka vänner, gå
på bio eller teater och shoppa.
När det gäller elektricitet använder de
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sig av solceller som omformar solstrålar
till ström in i batterier, så att de som alla
vi andra kan tända lampor, titta på tv och
dammsuga.
Det mesta verkar med andra ord gå att
ordna med lite extra besvär och klurighet.
Att leva så avsides och med bara varandra
som sällskap kräver också en alldeles särskild
sammanhållning och respekt för sin partner,
det håller de båda med om.
– Vi läser nog av varann rätt bra, säger
Kenth. Vill Inger till exempel gå och vila så
gör hon det.
– I och med att vi har samma krämpor med förslitningar och inflammationer
i muskler, så vet vi vad den ena går igenom.
Jag läser av Kenth direkt, säger Inger.
För att kunna leva som de gör får de
mycket stöd och hjälp, både från sina barn
och från vänner. De kommer ofta ut och
hjälper Inger och Kenth med tyngre sysslor
som att hugga ved och fälla träd. Och så
länge det finns folk som är med och pushar
på, så planerar de att stanna kvar.
– Man ser sig aldrig mätt på Rödlöga, det
är någonting nytt varje dag. Det känns som
att jag kommit hem, jag vill aldrig släppa det
här, säger Kenth. ❧

VAD GÖR DU NÄR DU
VILL STYRA SJÄLV?
Varför inte cykla?! Det är lätt och roligt, bra för hälsan
och skonsamt för miljön. Ett rekordbilligt resande utan
vare sig väntetid eller jakt på P-plats!
I Haninge kommun satsar vi på cyklandet. Kommunens cykelvägar – beﬁntliga såväl som planerade,
ﬁnns utmärkta i vår nya cykelplan som du hittar på
haninge.se/cykelplan.
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Vi kan södra skärgården
Specialister på fastigheter i Stockholms södra skärgård
08-501 518 80, www.dalaroskargard.se
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Lilla Torget, Norrtälje
0176-199 70
www.roslagsbokhandeln.se

Galleri Kaxig

Konstnärsmaterial & galleri
0176-189 70
www.gallerikaxig.se

Skall du sälja eller köpa hus?
Vi hjälper dig med båda.
0176-778 70
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Brick ord pris 249:- nu 198:-

Bubblande vinter
Av bubblor blir man sprittande glad! Det visste redan den franska benediktinermunken Dom
Pérignon, som är den som, mer eller mindre överensstämmande med verkligheten, fått äran av
att ha uppfunnit champagnen. MagasinSkärgård gör några axplock ur vad världen har att erbjuda
av bubblor inför stundande jul- och nyårshelger. XI\XQMWWIPNYRKWXV}QMPPYWXVEXMSRGLEVPMIRSVVQER

→

.%+ (6-'/)6 78.c6236 , lär
den ovanligt vinintresserade
1600-talsmunken Dom Pérignon ha sagt, när
han förtjust smuttade på sitt vin, som efterjäst i flaskan och bildat alla de fantastiska
små bubblor, som än idag förgyller tillvaron
och gör att vi bubblar av glädje och lycka.
Nu var ju inte Dom Pérignon den första som gjorde mousserande vin, men han
utvecklade den speciella champagnetekniken
både vad det gällde val av druvor, blandningar av cuvéer och den för mousserande viner
typiska korken med sin metallkorg. Därför
är det inte så konstigt att hans rykte levde
vidare och kring 1920-talets första år inspirerade den engelske publicisten Laurence
Venn en champagneproducent uppkalla en
champagne efter den gamle munken.
Välkända Moet & Chandon, som grundades 1743 och snabbt blev leverantör till inte
bara franska hovet utan även till tyska, engel-

ska, ryska och spanska hoven, blev det champagnehus som lanserade champagnernas
Rolls Royce, den första vintagechampagnen
Dom Pérignon 1921 och till historien hör att
Laurence Venn 40 år senare var verkställande
direktör för Moet & Chandon.

Tre änkor
Ett tips som gör det enkelt att välja är att ha
ett tema i år. Det kan vara ett feminint tema
som exempelvis champagne från tre världsberömda champagneänkor från tre sekel.
Den första av de driftiga änkorna är
Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, född 1777,
som 27 år gammal ärvde makens lilla vinhus
och redan efter fyra månader grundade huset
Veuve Clicqout Ponsardin och ofta beskrivs
som den första moderna affärskvinnan. Till
hennes minne delas sedan 1972 ett pris ut till
framgångsrika affärskvinnor i 17 av världens
länder. Hennes champagne kallas oftast Gula
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Änkan efter färgen på flaskornas etiketter.
På systemet hittar vi en Veuve Cliquot Brut
för 369 kronor samt den halvtorra »Gula
Änkan« för 379 kronor.
Nästa änka är Louise Pommery, som var 39
år då hon 1858 blev änka och ärvde makens
företag i yllebranschen. Hon trodde inte på
yllet utan fokuserade istället framgångsrikt
på champagne. Hon var den första att anställa
en exportchef samt att framställa den första
helt torra champagnen år 1874. Hon arbetade
också helhjärtat både för branschetik och för
personalens trygghet och sociala förmåner
och man brukar säga att hennes finess och
elegans går igen i vinerna. På systemet finns
Pommery Brut Royal för 349 kronor.
Den tredje änkan är Lily Bollinger som
42 år gammal blev änka år 1941 och ärvde
det förnäma champagnehuset, vars förutsättningar inte var de bästa under andra
världskriget. Men Lily Bollinger kämpade på

Misse rekommenderar:

Tips
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och förvaltade sitt arv. Hon blev bland annat
känd för att cykla mellan sina druvodlingar
under kriget när det inte fanns någon bensin
och för att hon hjälpte många som drabbades
av kriget. Efter kriget for hon runt i världen
och lanserade sin champagne. Hon har gått
till eftervärlden för många kända citat, som
exempel svarade hon ungefär följande när
hon blev tillfrågad om hon själv drack champagne.
»Jag dricker när jag är lycklig och när
jag är olycklig. Ibland dricker jag när jag är
ensam och när jag har sällskap är det obligatoriskt. Jag sippar när jag inte är hungrig
och dricker när jag äter. Annars rör jag den
inte – om jag inte är törstig.«
På systemets hyllor hittar vi Bollinger Special Cuvee Brut för 389 kronor och Bollinger
La Grande Année 2000 för 849 kronor.

Alternativa bubblor
Numera är det allmänt känt att champagne
är en dryck, som bara får framställas i
Champagne i Frankrike. Däremot produce-

ras mousserande vin i de flesta av världens
vinländer. Även i Frankrike finns många fina
bubblor som alternativ till champagnebubblorna. Några kallas Crémant och finns i sju
appellationer. I Systembolagets ordinarie
sortiment finns crémant från Alsace, Bourgogne, Jura och Limoux att hitta för omkring
hundralappen.
Att säga att det finns alternativ till den
gamle benediktinermunkens stjärnor, som
kostar nästan 1200 kronor på systemet, är
antagligen att häda, men det går att hitta
en mängd flaskor med bra bubblor från
olika länder i Systembolagets sortiment
utan att ruineras. För om Dom Pérignon
och ytterligare någon räknas som de torra
mousserande vinernas riktiga flaggskepp
finns även små jollar från Ungern för dryga
50-lappen.
Och det finns många, många flaskor, mer
av familjebåtsmodell där emellan! Vinerna
kan ibland vara halvtorra eller söta men
det är de torra som säljs mest i Sverige
och kan tillfredställa de flesta förväntningar

– utom just munkens fantastiska stjärnor
då förstås!
Cava är kanske mest känd. Det är Spaniens egen skumpa och liksom champagne
ett skyddat namn i EU. Skillnaden är att
skyddet Denominacion de Origen, DO, inte
är begränsat till ett enda geografiskt område
som Champagnen är. Cava produceras i
DO Rioja, DO Navarra, DO Aragon, DO
Utiel-Requena samt i Katalonien, där Penedes står för 95 procent av produktionen.
Ordet cava är katalanskt och betyder källargrotta. Upphovsman till cavan var Josep
Raventós, som 1872 beslöt sig för att skapa
ett torrt mousserande vin och ersatte röda
vinstockar som blivit angripna av vinlusen
med vita vinstockar. Oftast används druvorna Parellada, Macabeo och Xarel-lo men
också Chardonnay, Monastrell och Pinot
Noir är tillåtna.
Spumante och Prosecco är mousserande
viner som produceras i norra Italien, exempelvis Piemonte och Verona. Sparkling Wines
kallas de goda bubblorna i nya världen. ❧

¨ © IBOVUWFDLMBEFEFOTQFDJFMMBDIBNQBHOFUFLOJLFOClEF
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GzSNPVTTFSBOEFWJOFSUZQJTLBLPSLFONFETJONFUBMMLPSH§
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Motorverkstan ny krog på Djurö
I somras öppnade Christine Näsholm och
Dag Sundström en restaurang i en gammal
motorverkstad på Djurö. I ännu levande
varvsmiljö. Man har nyligen öppnat en
konferens- och festlokal i samma hus som
krogen. Motorverkstan ligger endast 100
meter från Djurös gamla träkyrka från 1683
vilket passar bra för bröllop och fest. Den
16 november öppnas portarna för krogens
julbord med skärgårdstema. / j e
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Forsmarks Wärdshus

.. . d en lilla s v a r t a

JULBORD 1-4 advent

K las s is k och e n k e l .

Julbord med ”så ska det låta” och Stefan Löfgren
26/11, 3/12, 10/12, 17/12

rek pris

1.995:Drottninggatan 7,
Östhammar, 0173-101 10

LUCIAFIRANDE & JULMARKNAD
med JULKONSERT 12/12
Välkomna! Tel 0173-501 00 fax 0173-500 94
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Ett stort härligt timmerhus. Där det är härligt,
bara att andas in miljön. Skinnäsängarna, Öregrund.

0173-214 00
www.mattonmarin.se
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Fakta

Roland Svensson
– den målande
skribenten
Hans konst hänger på mina väggar. Min allra första tavla var
av honom. Vi lär ha träffats någon gång i Liberia när jag var
fem-sex år. Men vem var Roland Svensson? XI\XNSWIJMRIOFIVK
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JSXSWXSGOLSPQWEYOXMSRWZIVO
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att lära
känna Roland. Trots att det är
sju år sedan han avled. Spaltkilometrar om
inte spaltmil av texter har skrivits om honom
och framför allt av honom. Han har kallats
för »en folkets man« och »den siste nationalromatikern«. Roland föddes för 100 år
sedan. Han växte upp som arbetarpojke i
Stockholm. På Roslagsgatan av alla gator. På
Väddö – mitt i Roslagen, hade han sitt första
möte med skärgård som femårigt kolonibarn. Där och då blev han förälskad i havet
vilket kom att prägla hela hans författar- och
konstnärsskap.
Skaparlusten väcktes tidigt i livet då han
ritade bilder på små pappersbitar åt sina
lekkamrater. Hans pappa tog honom varje
söndag till museum vilket säkert gett inspiration. Han blev upptäckt i sin ungdom av
konstprofessor Isaac Grünewald. Isaac som
rådde honom att satsa på sin talang och ordnade så att bankdirektör Jacob Wallenberg lät
honom behålla sin lön som bankbud medan
han studerade på Konstakademien.
– Han gör mer nytta där än på banken,
ansåg Wallenberg som sedermera blev trogen vän.
Rolands konst präglades av en realistisk
återgivning som han höll fast vid oavsett
modeinfluenser. Vilket inte alltid föll konstkritiker i smaken. Men med sina levande
berättelser i symbios med hans illustrationer
bibehöll han en trogen skara beundrare.
Roland har beskrivit sitt skapande som »en
vacklan mellan övermodig självtillit och
utplånande självkritik«. Med tiden blev han
folkkär och hans konst fanns i var mans hem.
()8 c6 -28) 7:d68

Det var viktigt för honom att alla skulle ha
råd med hans konst. Därför satsade han
mycket på litografier.
Sin bas hade han under många år, i stort
sett hela sitt liv faktiskt, på Möja och ön
Tornö i Möja skärgård. Där levde han ett
spartanskt skärgårdsliv med sin fru Ingrid,
barnen Lif och Torbjörn i en liten stuga. Att
vara gift med en konstnär som Roland var
som att vara sjömanshustru. Han gav sig ut
på äventyr. Till främmande avlägsna öar som
St Helena, Tristan da Cuhna, Shetlandsöarna,
Orkneyöarna, Färöarna och Hebriderna. Det
blev också många seglatser i närmare vatten
– alltid med skissblocket med. I en intervju i
dn 1995 har han sagt:
– Jag kunde gå upp klockan tre på morgonen och ro tio nautiska mil med lite hårt
bröd och målargrejor i båten. Det var bara
en lycka, jag var van vid det.

Levde knapert
Roland levde som de människor han skildrade. Med en slitsam vardag men också stark
samhörighet och gemenskap. I samhällen
där alla behöver varandra. I vått och torrt.
Att själv ha erfarit det han avbildat har säkert
hjälpt honom i färgval och uttrycksstil. Ett
sätt att komma närmare den sanna själen i
sina motiv. Som speglar skärgårdsbor som
lagar nät, rengör bössan och vilar på soffan.
I väder och vind. Året runt. Med sina egna
texter samt vännen och skärgårdsförfattaren
Sven Barthels, som han gav ut många böcker
ihop med, kunde orden komplettera bilden
och förhöja värdet. Till exempel beskriva
doften av sötmjölk och tjära.
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På grund av alla sina resor och bortavaron
från hemmet började han skriva dagbok.
Under hela 30 år. Så att familjen senare skulle
kunna läsa om hans eskapader i avlägsna världar. Det blev hela 229 stycken på 7 735 sidor.
Böcker som senare legat till grund för praktexemplaret »I Roland Svenssons övärld. Ett
urval av hundra dagböcker 1946–1960«. Boken
fick fina recensioner och Roland fick läsa upp
stycken ur sina dagböcker i radio. 1978 blev
både han och vännen Barthel filosofie hedersdoktorer vid Stockholms universitet.
Roland levde under knapra förhållanden. För att få råd med sina resor till fjärrran övärldar skickade han hem illustrerade
resebrev till tidningen Vi. Han var tacksam
över att inte vara rik vilket gjorde att han fick
ta del av öbornas gästfrihet. Och kom dem
därmed närmare in på livet. Han fascinerades mycket av öborna på vulkanön Tristan da
Cunha. Av deras integritet och naturliga värdighet. På »den ensammaste ön i världen«.
Efter sina besök på vulkanön blev Roland
världsberömd då hans avbildande av öborna
och deras vardagsliv blev frimärken.
Till Liberia kom han i slutet av 60talet. Jag och min familj bodde där åren
1967–69. Det var under de åren vi träffades,
vilket jag tyvärr knappt minns. Tavlorna
från min barndoms hemland väcker minnen
och känslor från en svunnen tid. Tack vare
Roland Svensson. Jag önskar att vi hunnit
träffats på äldre dagar. Han känns som en
själsfrände när det gäller kärleken till ensliga
öar, oförstörd natur och strävsamma människor med skön humor. Samt drivkraften
att beskriva det i ord och bild. ❧

Gamla damer på Ekerö
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s/s Norrtelje på vita duken

JSXSVSMRIOEVPWWSR

Det var fullsatt på Royal Bio i Norrtälje när DVD-filmen om stadens stolthet hade premiär.
Tack vare välvilliga företagare som lånat ut pengar ligger nu filmen »s/s Norrtelje – historien
om människor och en ångbåt« klar, berättade Erik Karlsson ordförande i båtens vänförening
som rott projektet iland. Norrtäljes stolthet s/s Norrtelje fins nu förevigad som dokumentär.
Filmen visar hur människorna i staden gjorde allt för att båten inte skulle skrotas. Man får
följa båtens 110-åriga historia från bygget i slutet av 1800-talet och leverans år 1900 till nutid.
Norrtäljeprofiler porträtteras med sitt stora engagemang som bidrog till att båten pryder
stadens hamn idag. Speltiden är 45 minuter och priset 249 kronor. Filmen kan beställas
av Vänföreningen s/s Norrtelje genom Gun-Britt Kvart, Bergsgatan 26, 761 42 Norrtälje.
/ roine karlsson
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En smart fransk båt

Butik sätter Singö på kartan
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7MRK}LEVXEKMXJVEQIRZERHVMRKWOEVXE}ZIV7MRK}SGL*SKH}1IHXVIEPXIVREXMZJ}VHIRWSQ
ZMPPFIOERXEWMKQIH}RSGLWEQXMHMKXFPMEZQIHRoKVEOEPSVMIV1ERJoVSGOWoOYRWOETSQ
EPPIQERWVmXXIR&oHEWOVMJXIVREJMRRWEXXO}TEMHIRR]EFYXMOIRTo7MRK}RSVVSQ+VMWWPILEQR
-WSQVEW}TTREHIWMRK}FSVWMRR]EEJJmVIJXIVIROSVXEVIXMHYXERFYXMO 63 - 2 )  / % 6 0 7 7 3 2
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-WITXIQFIVLEHIHIRYTTQmVOWEQQEHI
QSXSVFoXIR7QEVXFSEXWZIVMKITVIQMmV
To*P]XERHIFoXQmWWERM;EWELEQRIR(IX
JVERWOEJ}VIXEKIX:404WSQHIWMKREVZmVPHIRW
WREFFEWXIWIKIPFoXEVPMKKIVFEOSQ&oXIR
KPMHIVPmXXToZEXXRIXSGLR}NIVWMKQIH
QMRHVIQSXSVWX]VOEmRERHVEFoXEVEZWEQQE
WXSVPIO7OVSZIXmVQ]GOIXL]HVSH]REQMWOX
ZMPOIXKIVTSWMXMZIJJIOXToQMPN}IOSRSQM
SGLO}VKPmHNI . ) 
JSXSWQEVXFSEX

JSXSVSMRIOEVPWWSR
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Skärgårdsstiftelsen ska därför vara en viktig
miljöaktör i Stockholm och medverka till
att intresset för skärgården ökar hos alla
generationer i Stockholm.
Vad har stiftelsen för vinteraktiviteter?
– Våra entreprenörer och arrendatorer har
mycket att erbjuda skärgårdsbesökaren.
Många har också verksamhet året runt, med
konferensarrangemang, restauranger etc.
Mest aktuellt just nu har »Eld över hav och
land« varit men snart blir det julbord och
julmarknader som drar igång i december.
Stiftelsens egna tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer går nu in i
en lite lugnare period efter sommarsäsongens arbetsbelastning. Under höst och vinter
och planeras och förbereds nästa sommarsäsong. Under vintern kommer också
stiftelsens personal att delta i ett utvecklingsarbete som ska forma våra framtida
arbetssätt och strukturer.
Vad betyder vinter och skärgård för dig?
–Skärgården är vacker under alla årstider
men under vintern finns en ro och still-

JSXSTE[IPJPEXS

het som kan vara skön att få uppleva. En
frostig morgon med lite solstrimmor och
knaster under fötterna får mig att känna en
frihet som annars kan vara svår att känna i
dagens höga tempo och stressade tillvaro.
Tillsammans med min familj har jag firat
de senaste 15 jularna ute i skärgården. Jag
gillar julen som högtid. Det är både pyntet,
lukterna och smakerna som gör mig så
glad. Vi brukar alltid gå på julmarknad på
Ljusterö. För mig som för många andra har
skärgården varit en samlingsplats för att få
vara tillsammans med familjen under lite
mer avspända former än annars. Jag hoppas att det är något som jag även lyckats
föra över till mina barn. / GD>C: @6GAHHDC

Radio seglar över Atlanten

Kärlek till sjöss – lust och längtan

-RSZIQFIVKIVWMK7OmVKoVHWVEHMSRWVITSVXIV1EVXMR0SSKREYX
ToIRWIKPEXW}ZIV%XPERXIRXMPP:mWXMRHMIRSGL7X0YGME7XEVXIR
KoVJVoR+VER'EREVMEHIRRSZIQFIV,IPEWIKPMRKIROER
WIHERJ}PNEWMHMVIOXWmRHRMRKToOEREPIRSGLToIRFPSKK
1IHToVIWERmVmZIR9PJ)VMOWWSRJVoR:mVQH}WSQZERRXmZ
PMRKIR7PMTTHMRTEVXRIVRSQMRIVEHEZWMRWEQFScZIRX]VIX
FIVmOREWXEXVIJ]VEZIGOSVFIVSIRHIToZmHIVSGLZMRH .)

)RRSZIPPWEQPMRKJ}VHMKWSQmPWOEVWN}JEVXIR
WN}QERRIRSGLJEVX]KIXQIRmZIRJ}VHMK
WSQNSFFEVXMPPWN}WWSGLPmRKXEVXMPPHIQHmV
LIQQE,mVJMRRWEYXIRXMWOEWQWWSQWOMGO
EXWQIHPNYWIXWLEWXMKLIXMFNmVXOSRXVEWXXMPP
HIPMOEEYXIRXMWOEOmVPIOWFVIZWSQWOMGOEHIW
}ZIV%XPERXIRQMXXYRHIVFVMRRERHIZmVPHWOVMK
 cZIRSQIRHIPRSZIPPIVJoXXWOV}RERWJSVQ
mVHIXQIWXELIPXWERX

Rekordstor båt på mässan
4ooVIXW7GERHMREZMER&SEX7LS[WPoWVIOSVHQIHHIRWX}VWXE
QSXSVFoXIRWSQRoKSRWMRZMWEXWToQmWWER¦(IPXE(IR
mVQIXIVPoRKSGLLEVZmVPHWTVIQMmV&PERHWIKIPFoXEVRE
WTVmRKWJSXWKVmRWIRQIH(YJSYVWSQLEVWZIVMKITVIQMmV
 ¦-RXVIWWIXJ}VWXSVEFoXEVLEVZMWWIVPMKIRZEVMXWXEFMPXLIPE
XMHIR(IXR]ERYmVEXXFoXEVREmVXMPPFEOEToQEVOREHIR
(IXWIVZMToERXEPIXVMOXMKXWXSVEFoXEVWSQFSOEXWToQmWW
WERcZIRERXEPIXFoXEVXSXEPXToQmWWER}OEVWmKIV8LSQEW
7ERHFIVKTVSNIOXPIHEVIJ}V7GERHMREZMER&SEX7LS[
 :EVJIQXIFoXLEVEPHVMKZMWEXWToQmWWERXMHMKEVI8SXEPX
ZMWEWIXXXVIXXMSXEPR]LIXIV . )

JSXSHYJSYV

JSXSWOmVKoVHWVEHMSR

Hur kommer ni att jobba i framtiden?
– Skärgårdsstiftelsen är en stor markägare
i Stockholms skärgård. Vi ska förvalta
dessa fastigheter på ett bra sätt så att vi
kan bevara de naturvärden som finns och
utveckla byggnader och anläggningar för
att främja utvecklingen av kultur, rekreation och turism.
Skärgårdsstiftelsens styrelse har sedan
tidigare genomfört ett omfattande visionsarbete kallat vision 2020 där målen finns
för hur vi ska arbeta i framtiden. En viktig
uppgift är att bredda skärgården som
besöksmål. Det innebär bland annat att vi
ska göra våra områden ännu mer tillgängliga för nya besöksgrupper som till exempel
personer med funktionsnedsättning och
nya skärgårdsbesökare som ännu inte upptäckt de fantastiska möjligheter till rekreation som våra områden kan erbjuda. Själv
vill jag gärna att vi öppnar upp skärgården
för fler barn och ungdomar som inte har
koppling till skärgården sedan tidigare. Det
finns många barn i Stockholmsregionen
som aldrig fått uppleva en dag i skärgården,
rott en båt eller sett en havsörn.

¨7JTTUFEVBUU©USPTBCPSLBMMBTUSPTJOHBS§
49 QEKEWMRWOmVKoVH ZMRXIV2010

*h6*%88%6) &IVMX&PSQUZMWX
-009786%8h6 .SLERRE7TEVJ
*h60%+ &VIEO[EXIV4YFPMWLMRK
%28%07-(36  '-6/%46-7 OV
-7&2 


!
BOKesTtaIPsaS
nt
Det m

nyheter / notiser / nyheter / notiser / nyheter / notiser / nyheter / notiser / nyheter / notiser / nyheter / notiser / nyheter / notiser

Hallå där! Lena Nyberg nytillträdd vd för Skärgårdsstiftelsen.

5SPTB¨7jSMEFOTjOEF§
Lunch

Catering Julbord

Välkommen på besök till
gamla polis & brandstationen
SAMLINGSANNONS FÖR TROSA

3TRÍLANDE JUL PÍ "OMANS

www.antonskrog.se

0156-12749

Torget

,ÚRDAGEN DEN  NOVEMBER DUKAR VI UPP "OMANS
UPPSKATTADE JULBORD 'ENERÚST OCH SMAKFULLT MED
RÚTTERNA I DEN SÚRMLËNDSKA MYLLAN 6I DUKAR UPP
PÍ FREDAGAR  LÚRDAGAR  OCH  SAMT
SÚNDAGAR  ¾VRIGA DAGAR DUKAR VI UPP OM VI
HAR FLER ËN  BOKNINGAR &ÚRSTA ADVENT ERBJUDER VI
DESSUTOM TVÍ SITTNINGAR  OCH   KR
PER PERSON (ALVA PRISET FÚR BARN   ÍR GRATIS
FÚR BARN UNDER  ÍR 3TÚRRE GRUPPER PÍ VARDAGAR
FÍR RABATT 2ING FÚR OFFERT

7HOLQIR#WURVDUHGHULVH

ZZZWURVDUHGHULVH

B
vårt o i
Träd nya
hus
!

0156-122 86

070-555 88 41

Fira Jul och Nyår
i ett helt nytt SPA!

Julhandla i Trosa
Darlings form & funktion
där hittar du dina
älsklingsprylar
Vi finns p
på torget
g g i Trosa
www.darlings.se
www.darlings.se
0156-220
1010
0156-220
0156
220

Julbord med övernattning
26 nov - 22 dec pris 1195 kr/p - 1595 kr/p
Nyårspaket välj ett eller två dygn,
30 dec - 2 jan , från 3300 kr/p
Julklappen som räcker ett år!
Ge bort ett presentkort på valfritt belopp
Nytt SPA & Relax klart 26 nov!
Hjärtligt välkomna! önskar
Agneta & Anders Scharp med personal

För fler härliga upplevelser besök www.trosastadshotell.se
0156 -170 70
info@trosastadshotell.se

KutterKonfekt
Ö
dag ppet
ar i alla
vec
kan

www.trosatrafikskola.se

M A R S I PA N G Å R D E N
MARSIPANBÅTEN
KutterKonfekt är marsipan- och
chokladkonfektyr av hög kvalitet.

På Marsipangården i Trosa finns
vår tillverkning med butik, café och
smakprover året runt. Allt i vacker
sekelskiftsmiljö.

Marsipanbåten, vår flytande
konfektyrbutik är öppen i december.
B
Båten ligger vid Dramaten i Stockholm.
www.kutterkonfekt.se Tel. 0156-139 08 Östra Långg. 27 Trosa

¨/jSWJHMJEFSGSBNQl
NlOTUSJNNBOZMBSFOSjW
CPSUlU(JMMCFSHBCZ%FO
GZTJTLBBOTUSjOHOJOHFOjS
MJLTPNMKVTFUNJOJNBMU§
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En månskens historia
Glöm ishotellet i Jukkasjärvi. Äventyret finns på närmare håll. I Stockholmstrakten
finns massor av sjöar och havsvikar som är isbelagda vintertid. De kan bjuda på
minst lika häftiga naturupplevelser. Särskilt i månens sken. XI\XSJSXSVSMRIOEVPWWSR

→

1-2% 7/6-(7/3d/%2() kompisar har talat sig varma om
månskensåkningens magi. Eller är de bara
mångalna? Det sägs ju att man kan bli det vid
fullmåne. Går man ut barfota ska man kunna
hämta upp kraften ur marken. Men vad
händer då om man sätter ett par skridskor
på fötterna? Det här bara måste undersökas.
Istället för att ligga och vrida mig i sängen
kan jag ju åka mig trött på en nattblank
is. Så jag börjar spana in vilka nätter det är
fullmåne.
I slutet av februari ligger Infjärdens is på
Rådmansö som en nyspolad bandybana med
en klarblå himmel över. Enligt almanackan
ska det bli fullmåne i kväll. Det viktigaste vid
fullmåneåkning är att man har koll på isen.
Därför tar vi – min skridskokompis och jag
(åk aldrig ensam!) – en rekogniseringstur

i dagsljus. Vi vill ha koll på de förrädiska
sprickorna. I mörker känner man bara isen
under sig och hinner inte parera ojämnheter
i underlaget. Nu finns det inga sprickor eftersom det frusit igen, efter några dagar med milt
väder. Det är bara att åka hem och invänta
mörkret som kommer tidigt så här års.
Redan klockan fem på eftermiddagen
är vi ute på isen igen. När vi skjuter upp
isdubbarna under hakan kan vi se månen
stiga upp över skogen i öster – samtidigt
som himlen rodnar över Lötaviken i väster
av den nedgående solen. O’boj vilket ljus
som sprider sig över sjön. Så tar vi då våra
första försiktiga skär. Det är helt vindstilla
och jag försöker höra bort den störande
trafiken från Kapellskärsvägen. Helt fantastiskt. Det är som att åka på ett glasbord. Vi
svävar fram över den svarta isen och känner
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hur skridskorna jobbar för att få grepp i det
hårda underlaget.
När vi glider fram på månstrimman
ylar en räv bortåt Gillberga by. Den fysiska
ansträngningen är liksom ljuset minimalt.
Efter ett tag börjar en behaglig värme sprida
sig i kroppen. Som ljuset från stugorna en bit
från sjön. Mörkerseendet blir bara bättre och
bättre. Vi navigerar lätt fram mellan båtarnas
bojar som ligger fastfrusna. När vi snör av
oss skridskorna och kliver ner på marken
känner jag hur ny energi spritt sig i kroppen.
Jag börjar redan se fram mot nästa månåk.
Det får bli Riala Långsjö i vinter där min
dröm är att få höra vargarna yla. ❧

Nätter 2010–2011 då månen är full:
2SZIQFIV(IGIQFIV
.ERYEVM*IFVYEVM1EVW

www.motorverkstan.se
TEL 08-571 545 00
www.bogesundsgarden.se
TEL 08-541 322 40

www.sandhamn.com
TEL 08-574 504 00

www.djuronaset.com
TEL 08-571 490 00

www.landsort.nu
TEL 08-520 341 11

www.yasuragi.se
TEL 08-747 64 00
www.forsmarkswardshus.se
TEL 0173-501 00

www.nasslingen.se
TEL 08-542 472 10

www.kontrast.cc
TEL 0176-101 29
www.atellet.se
TEL 0176-700 450
www.restaurangkroken.se
TEL 08-520 155 20
www.nynashavsbad.se
TEL 08-520 604 00

www.trosastadshotell.se
TEL 0156-170 70

www.nyckelviken.com
TEL 08-718 00 21

www.furusundsvardshus.se
TEL 0176-803 44

www.skargardskrogen.com
TEL 08-717 15 60

www.bomans.se
TEL 0156-525 00

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

www.utsiktenmeetings.se
TEL 08-546 291 00

www.ssnorrtalje.se
TEL 0176-191 40

www.restaurantj.com
TEL 08-601 30 25

www.lyckhemhb.se
TEL 0176-940 27

www.grinda.se
TEL 08-542 449 491
www.kastellet.com
TEL 08-541 333 61

www.korunda.se
TEL 08-520 390 30

www.pensionatgranparken.se
TEL 0176-103 54

Flickan från fyren

JSXSLERWFVERHX

¦:EORE(IXLEVOSQQMXJP]OXMRKEVWSQ
FIL}ZIVIVEZEVQEWmRKEV
1MXXMWXSVQMKEREXXIRZmGOW1EVMERRISGL
LIRRIWoXXEW]WOSREZWMRTETTEJ]VQmW
XEVIR,ERLEVVmHHEXRoKVEJP]OXMRKEVJVoR
IRWNYROERHIPMZFoX(IXmVYRHIVHIXJ}V
WXEZmPVHWOVMKIXSGLJEQMPNIR,}VPMRFSVTo
9RHIVWXIRWJ]VTPEXWIROEP}MdPERHWLEZ
&IVmXXIPWIRWOMPHVEVHIRHVEQEXMWOEZEVHEKIR
To}RYVoVMKE1EVMERRIWTIVWTIOXMZ
&SOIRF]KKIVToIXXSQJEXXERHIHSOYQIRmVX
QEXIVMEPSGLTEWWEVJ}VFoHIFEVRSGLZY\RE

Fisksätra Firally – »skärgårdens slitvarg« efterlyses
FirallyKlubben har nu funnits i tre år och man har hittat 50 av de cirka 100 båtar som byggdes
på Fisksätra Varv i Saltsjöbaden omkring 1965. Båtarna byggdes åt Marinen, Sjöfartsverket,
Polisen, Tullen med flera. Den gjordes även i en så kallad »privatversion« som ofta köptes
som passbåt av sommarboende i skärgården som ville ha en säker, stabil och oöm båt som
kunde frakta såväl passagerare som gods. Båten är byggd i kraftig plast och mäter 6 x 2 meter.
Beroende på motor gör den vanligtvis 20 – 30 knop. Priset 1966 var ca 30 000(!).
Ytterligare info på www.firally.se eller genom Hans Brandt, mail: hans@firally.se, mobil:
070-349 00 56. Välkommen att höra av Dig med tips om nya båtar eller frågor.
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¨7JTTUFEVBUU©4LjSHlSETTUJGUFMTFOTBNMBSJOTjMCBKT§
2YPERWIVEWWZIVMKIWJ}VWXEZSHOEToQMPN}
ZmRPMK4)8JPEWOEToWEQXPMKEW]WXIQFSPEKW
FYXMOIV+SSHSP«7EMPSV:SHOELIXIVHIR
KV}REZSHOERWSQmVTVSHYGIVEHEZIOSPSKMWO
WZIRWOSHPEHZIXI*PEWOERmVHIOSVIVEHQIH
OPEWWMWOEWN}QERWQSXMZ:SHOERLEVIRVIR
HSJXQIHMRWPEKEZZIXIFV}HZMXTITTEVSGL
GMXVYW7QEOIRmVQNYOQIHXSRIVEZZIXI
GMXVYWSGLOEVHIQYQQE4VMWIXmVOVSRSV
J}VQPSGL4)8JPEWOERKIVIROVSREM
TERXZMHVIXYV . )

Sundboden i Öregrund
byter skepnad

JSXSQSRMGEFVYRWFmGO

Miljövodka på PET-flaska

&YXMOIRSGLGEJqIX7YRHFSHIRWSQXMHMKEVI
PoKMIXXKEQQEPXQEKEWMRM7YRHYXERJ}V
hVIKVYRHLEVJP]XXEXXMPP7OMRRmWmRKEVRE)XX
oVKEQQEPXXMQQIVLYWLEVQSRXIVEXW
RIVMhVRWO}PHWZMOSGLF]KKXWYTTMKIRTo
TPEXWMhVIKVYRH-LYWIXLEVHIXXMHMKEVI
ZEVMXWOSPESGLFSWXEH-HEKV]QQIVHIXZo
ZoRMRKEVRELIQMRVIHRMRKQ}FPIVOPmHIV
GEJqSGLKEPPIVM . )
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Vi har energikassetter för
alla öppna
spisar

NERGIKASSETTEN

EUROFIRE

.com

SPISDOKTORN

www.
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Finns hos
på
Stora Säby i Åkersberga

Brasvärme Sthlm

St Säby Gård • Tel: 08-540 203 95 • Öppettider: tisd-fred 10-18, lör 11-15
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December 2010
(lördag – söndag)
Julbord, logi i dubbelrum,

Vi har öppet för er
som vill konferera eller bara njuta!
Weekendmys, sportlov m m.

bastubad & frukost 995 kr/p
Endast julbord 495 kr/p

För information eller bokning
08-542 462 12 info@ﬁnnhamn.se
www.ﬁnnhamn.se

Tel: 08-542 472 10
www.nasslingen.se

Tandimplantat
mer än 25 års erfarenhet
Ej remisstvång

Välkomna

Mats Thomsson
Legitimerad tandläkare

SPEC KÄKKIRURGI

JOHANNELUNDS GÅRD 184 92 ÅKERSBERGA
TEL 08-540 881 00 FAX 08-540 863 16 www.teamthomsson.se
Roslagsbanan hållplats Åkers Runö

SAMLINGSANNONS FÖR ÖSTERÅKER

Boka skärgårdsjulbord
på Nässlingen!

VITVS[IFWQIHIR

Värt att veta:
*]VZEOXEVFSWXEHIROSWXEVOVSRSVTIVHEKEXXL]VE
EPXIVERXMZXOVSRSVTIVH]KR*]VFMXVmHIWFSWXEHIR
KoVToOVSRSVTIVH]KR9RHIVSOXSFIVQENXEWIXX
ZmVQIXMPPmKKToOVSRSVYX8EKQIHJmVWOZEXXIR
PEOERSGLO}OWLERHHYOEV*}VIRMRKIR*IQ}VIJSVXIX
J}VZEPXEVSGLHVMZIVJ]VTPEXWIRSGLJSVXIX-RJSVQEXMSR
SGLFSORMRKWOIVLSW3\IP}WYRHWXYVMWXF]VoToXIPIJSR
7ImZIR[[[JIQSVIJSVXIXWI

Fakta

58 QEKEWMRWOmVKoVH ZMRXIV2010

Fyr med boende
och fort
Femörehuvud är Sörmlands
sydligaste utpost. En liten släckt
fyr vakar över inloppet till Oxelösund. Om nätterna omgiven av ett
fyrverkeri av blinkande fyrar. Och med ett fort bakom ryggen.

XI\XNSWIJMRIOFIVKMPPYWXVEXMSRPEWWILSPQ

¨.JOMBNQBCSJOOLMBSUPDICSJOOMjOHF
PNNzKMJHUJUzDLFOPDITOz
BUUWjOOFONlTFEJHTlMjOHF
IBOJMBSQlCSVTBOEFTKz§


YVHMOXWEQPMRKIR1MWXOPSGOSVSGL*]VWOIREZJ]VQmWXEVI%YKYWX&EVO
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/96-37% 4oKVERR}R
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0IHWOmVFSHHIIR
HSXXIVXMPPIRJ]VZEOXEVI
WSQFPIZOmRHJ}VEXX
LEZmVPHIRWPmRKWXELoV
,SRLIXXI7OYPHJVMH
7N}KVIRSGLOSQQIH
M+YMRIWWVIOSVHFSO

→

:-1h87%: ett falurött hus med
en vit vägg mot havet. Det är
fyrvaktarbostaden. I hallen sitter ett gulnat
klipp ur Södermanlands Nyheter från den
10 december 1953. Signaturen Jim skriver »
… man får reda sig med fotogenlampor
och radion går på batterier. Telefonen är av
tämligen sent datum och installerades i slutet
av 40-talet. Vatten får bäras in från en brunn
i närheten. Vätskan är groggliknande men
duger att använda. Avlopp finns inte trots
närheten till sjön … «
Fyrbostäderna hyrs numera ut till tillfälliga gäster som boende och konferenslokal.
Standarden är lika enkel som förr. Vatten
hämtas i dunkar direkt från havet. Behoven
görs på utedass. Vill man duscha är det ett
dopp i sjön som gäller.
Fyrplatsen och fortet ligger på en udde
på ön Femöre vid Oxelösund. En bro över
Femörekanal skapar förbindelse till fastlandet.
Det kostar inte ens fem öre att ta sig över den.
Skämt åsido – namnet Femöre härör antagligen
från »fem öar« eller »fem« i betydelsen »skum«
och »öre« som i »klippa«. Det senare passar
verkligen då det skummar rejält med vågor från
Östersjön mot de branta klipporna.
Den ursprungliga fyren byggdes 1867 och

var en liten utbyggnad med lykta på fyrvaktarbostadens yttervägg. Två likadana fyrhus
byggdes på grannöarna Bokö och Ledskär.
När fyren automatiserades 1955 uppfördes den
lilla betongfyr som står på klippan idag. Den
minsta fyr jag någonsin sett. Så liten att den
går att krama om. Den är vit med ett rött bälte.
För 38 år sedan släcktes den ner. För gott.

Värdefull natur
Femöre är ett naturreservat som ingår i
Natura 2000. Det växer krokiga martallar
som skulle passa i vilken sagobok som helst.
De äldsta träden är omkring 500 år. Vilda
djur trivs här. Man kan få se mink, mård, räv,
grävling, kattuggla och rådjur. Blickar man
ut mot sjön är det inte ovanligt att säl, havsörn, skarv och olika sjöfåglar dyker upp. Till
och med rariteter som vitnäbbad islom och
praktejder har skådats. Flyttsträcken av ejder
och alfågel flyger förbi nära den 10 meter
höga fyrklippan. Ett paradis för fågelskådare
med andra ord.
Men även en spännande plats för de som
är intresserade av Kalla krigets dagar. I Femörefortets museum är en hel kustartiellerianläggning bevarad. I berget finns 450 meter
underjordiska tunnlar. Fortet var i bruk tills
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för 12 år sedan. Det byggdes för att klara ett
anfall med atombomb i Hiroshimas storlek.
– Idag är det ett populärt turistmål, säger
Tom Linder, vice ordförande i föreningen
Femörefortet.
Vi får en guidning in i det forna militära
riket. Och blir imponerade av en radar som
snurrar ett varv i sekunden och kan få oss
att se så långt som 60 kilometer bort. Ovan
jord står en kamoflerad boforskanon som
kan avfyra 25 skott i minuten. 28 meter under
mark ringlar sig de långa tunnlarna likt ett
tunnelbanenät. Vi får se fortets hjärta – eldledningsrummet. Ett trångt varmt utrymme
med en massa avancerad utrustning. I det lilla rummet jobbade 12 personer. Som packade
sillar. Vi tittar oss omkring och undrar hur
de stod ut. När vi ser askkoppar lite här och
var blir det än mer obegripligt.
– Det är dämpad blå belysning för att
man skulle orka mer, berättar guiden Erik
Hyvönen.
Vi går förbi en skylt där det står »Behåll
din bit. Tänk på tystnadsplikten.« Den gäller
nog inte längre. Innan vi går ut till »verkligheten« passerar vi några duschar. Erik berättar
hur en klåfingrig gruppdeltagare inte kunde
motstå frestelsen att dra i ett duschsnöre.
Vad han inte visste var att den fungerade. En
stackars tjej fick sig en iskall dusch.
– Vad jag skrattade, berättar Erik.

En skatt
Att museet öppnade var ett lyckokast.
– Oxelösund behövde ett turistmål, säger
Tom.
Ifjol kom hela 5 018 besökare. Bland dem
italienare, tyskar och holländare. Ingen av
dem spioner får man förmoda. Men en
känd sådan som var krigsplacerad här var
Stig Bergling.
Tillbaka på fyrplatsen möts vi av en
man som kryper i klippskrevorna. Som
om han letar efter något. Kan det möjligen
vara en spion i alla fall? Nej, det är bara en
geocachare. Med en gps i handen har han
lyckats lokalisera två gömställen i närheten.
Vi hjälper till att hitta den tredje skatten.
Sporten geocaching är också ett spännande
sätt att upptäcka natur och vackra platser
på. Inte så förvånande leder flera punkter
till Femörehuvud. En pärla i Sörmlands
skärgård. ❧
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Välkommen till en
doft av Provence!
Galleri, butik & café
Rådhusgatan 19, 185 32 Waxholm
Tel café: 08-541 321 65, tel butik: 08-541 321 73
www.linderholm.se

Parkvillans kafé på
Bogesund håller
öppet söndagar kl.
12-16 hela vintern!
Vi serverar fika, afternoon-tea, soppa och
goda smörgåsar!



Besök gärna vår hemsida för
BOGESUNDS
SLOTTSVANDRARHEM
information kring kommande
arrangemang eller ring 08 - 541 750 60 !
w w w. b o g e s u n d s s l o t t s v a n d r a r h e m . s e
KONFERENS | FEST | CATERING | KAFÉ
COMPAGNIE DE SOLEIL AB

Vi levererar till Stockholms skärgård
Hamngatan 6, Box 65, 185 21 Vaxholm
Tel 08-541 307 57 Fax 08-541 302 89
Välkommna!

•

LONG. 18°20.551’E - LAT. 59°24.136’N

Tenö Varv
Box 27, 185 21 Vaxholm
Tfn: 08-544 415 40
Fax: 08-544 415 45
www.tenovarv@vv.se
tenovarv@vv.se

DROTTNINGGATAN 7, VAXHOLM, +46 (0)703 725 333
www.vaxholmsbedandbreakfast.se

SAMLINGSANNONS FÖR VAXHOLM

Galleri & Café

Julmarknad
som håller
ångan uppe
Mer julstämning än i Nynäshamns fiskehamn får
man leta efter. Kajen är täckt med guldgul halm
denna snöfattiga dag. I bodarna säljs hantverk och
delikatesser. Och tomten kommer på wakeboard(!).
XI\XNSWIJMRIOFIVKJSXSVSMRIOEVPWWSR
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8.3'/8.3'/ tjock, låter det när

ett gammalt ånglok anländer.
Det ryker, ångar och visslar. Ur de sex
vagnarna väller det folk, hundar och barnvagnar på samma sätt som för över hundra
år sedan.
– Tuuut, tuuut, hörs det drygt en timme
senare när ångfartyget »Blidan« lägger till
vid bryggan.
Denna söndag kan man åka både ånglok
och ångbåt till och från Nynäshamns julmarknad. s/s Blidösund startar 08.30 från
Skeppsbron och tåget 10.30 från Stockholms
Central. Loket går fortast. Det skiljer mer än
tre timmar i restid på hav eller land. Vissa
åker tåg hit och båt hem, andra gör tvärtom.
Eller åker bara det ena eller andra.
Gammaldags och genuint så det förslår.
Tomten däremot har blivit modern – och
modig. Han har lämnat renarna hemma för
att surfa på en wakeboard istället. Mitt i
smällkalla vintern. Varv efter varv i hamnen.
Till åskådarnas förtjusning. Tomten släpper
ena handen för att vinka till publiken. Han
står stadigt. Det vita skummet yr runt

brädan som om det vore snö i en skidbacke.
För den som hoppas på en tomte som
plurrar blir det en besvikelse. Han ramlar
inte under hela färden men hoppar i vattnet när han åkt färdigt för att kliva upp
på kajen. Under tomtekläderna finns både
våt- och torrdräkt. Efter det kalla badet blir
det en skön varm bastu för tomtens alias,
Linus Voss.

Mohair och praliner
Hela fiskehamnen är täckt av gyllene
halmstrån. I uppradade bodar säljs allsköns
tänkbara prylar och ätbart. Här kan man
hitta klappar, pynt, kransar, gran och mat.
Julen är räddad. Tomtens nissar går omkring
och delar ut påsar med godis och reflexer till
barnen. En av nissarna är höggravida Nina
Munters från turistbyrån. Hon ska föda fyra
dagar före dopparedagen.
– Igår var det ett litet barn som sa till tomten »Jag älskar dig«, berättar hon förtjust.
Det var inte wakeboard-tomten utan en
annan äldre med riktigt skägg, pensionären
Lars Olof Holmgren som fick höra de ömma

¨)jTUFO$IFTTIBSSzEUPNUFMVWBPDINBUDIBOEF
EBNBTLFSQlBOLMBSOBPDITLSJUUBSMVHOUPNLSJOH
NFEFUUMJUFUMZDLMJHUCBSOQlSZHHFO§
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Nynäshamns julmarknad:
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kärleksorden. En bra jul ska ju bestå av
mycket kärlek, umgänge, god mat, generositet, tacksamhet, fridfullhet och glädje. Och
inte att förglömma – ett inslag av kristendom
och firandet av Jesu födelse kan också kännas
viktigt – för vissa.
Men helst av allt vill vi frossa och njuta av
överdåd, presenter och dignande bord. Som
marknaden råder bot på. Bland alla stånd
och bodar hittar vi plånböcker, torkat renkött, brända mandlar, kosttillskott, fårskinn,
lapptäcken, klockor, polermedel, antikviteter,
honung, böcker av skärgårdsfotografen Sören
Colbing och mycket mycket mer.
I ett stånd står nynäshamnaren Louise
Öbrink och säljer sina handgjorda choklad-

praliner. Hon har fått äran att göra 2 000
praliner till Nobelfesten som snart går av
stapeln. Louise gör alla med sina egna händer. Det är hart när omöjligt att inte handla
en påse lyxiga chokladbitar av henne.
– Mmmm, de smakar delikat – kungligt
delikat.
Ett annat fynd denna råkalla vinterdag
blir en handstickad grå kofta av mohair från
Himalaya för 600 bagis.
– Den krymper inte, lovar försäljerskan.
Mohairtröjan är inte särskilt snygg men
varm. Faktiskt det varmaste plagg jag någonsin använt.
Lite längre bort står brandkåren och bjuder på varm glögg. Det känns tryggt att ha
dem i närheten om det skulle ta fyr i halmen
av någon anledning. Risken är kanske inte så
stor i denna fuktiga kyla men ändå.
Ingen marknad utan ponnyridning. Hästen Chess har röd tomteluva och matchande
damasker på anklarna och skrittar lugnt
omkring med ett litet lyckligt barn på ryggen. En stolt mamma går bredvid och ler
minst lika brett.

Geten fick stanna hemma
Plötsligt hörs någon som busvisslar bakom
ryggen. Där står alltid lika glade Bernt Jans-

son från Tomta Kalkonfarm på Väddö och
säljer nygrillade kalkonburgare för glatta
livet. Kön ringlar sig men han tar sig ändå
tid att utbyta några ord. Bernt förklarar
varför han inte har sin trogna följeslagare
geten med sig.
– Hon fick följa med till julmarknaden
i Grisslehamn men blev så sur när jag inte
hade tid med henne. När jag skulle bjuda
henne på en bit bröd vände hon bort huvudet och gick därifrån, berättar han.
Lika populärt som kalkonkött är det att
handla räkor och fisk i butiken Nynäs rökeri
som alltid ligger på samma plats i hamnen.
Strategiskt rätt särskilt en sådan här dag.
Bredvid ligger ombonade restaurang Kroken
för den som söker inomhusvärme och vill
lyxa till det med ett riktigt julbord. Vi nöjer
oss med att beställa en klassisk strömming
och mos istället.
Mätta och belåtna med överfulla shoppingpåsar gör vi ett sista besök i hemslöjdsbutiken en bit bort. Där får man inspiration
av alla fantasifulla konstverk och skapelser
i olika material. Någon har kommit på den
kreativa idén att tillverka väskor av trasmattor. Men nu får det räcka med julklappar
för denna gång. Ångvisslan tutar. Ska vi ta
tåget eller båten hem? ❧
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Konst
Textil
Ljuslyktor
Brickor
Bäddset
Duschdraperi
StudioErngren.se

Järnvägsgatan 1, 149 31 Nynäshamn, tel 08 - 524 205 00
www.stinsenscafe.se
Välkommen!
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Drömplatsen för både
sjöbusar & landkrabbor

$I>OC81=>
På sluttningen ovanför hamnen i Nynäshamn med
härlig utsikt över Mysingen ligger Skärgårdshotellet med
endast några minuters promenad till Nynäshamn centrum.
Atmosfären andas tjära och tång och
ni får en känsla av att vandra mellan sjöbodar.
Vi vänder oss till dig som söker kvalitet till ett lågt pris och
vill uppleva skärgårdskänsla ända in i rummet.
UTNÄMND AV

Båtbranschens Riksförbund

www.nynashamn.se/gasthamn www.visitnynashamn.se

Kaptensgatan 2, Nynäshamn
Tel: 08-520 111 20
Fax: 08-520 105 72
info@skargardshotellet.com
www.skargardshotellet.com

SAMLINGSANNONS FÖR NYNÄSHAMN

STINSENS • Café & Galleri
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på rutten is
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Konstnären Erik »Kulan« Wennberg är känd för sin naivistiskt granna skärgårdskonst. Mindre känt är att bakom varje
tavla finns en historia. Hämtad ur verkligheten.

→

:-78d6-konstnärens nya hant-

verkshus på Blidö och betraktar
väggar klädda med färgglada oljemålningar
från golv till tak. Alla med sin egen berättelse. Ögonen fastnar på en vinterbild. Och
»Kulan« berättar:
– Det här var när Arne Östermans taxibåt
kördes på isen och höll på att sjunka. Isen
var så rutten att det kom upp vatten på isen.
Det var vid Långviksnäs utanför Möja. Man
fick snabbt köra båten upp på land annars
hade hon sjunkit.
På bilden ser vi hur möjaborna Arne
Österman och »Bosse Lingon« sitter på varsin
fyrhjuling och drar båten på timmerkälkar
över mjuk is till fast mark. Båten skulle på
varv för att få ny motor. Arnes fru filmar
händelsen från land. Det gick bra. Båten
sjönk inte.
– De där änglarna, det är gamla skärgårdsbor som glor på, säger »Kulan« och pekar.
Idag ett decennium senare skulle en av
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änglarna kunna vara »Bosse Lingon«. Han
omkom tragiskt i en drunkningsolycka
häromåret utanför Arholma.
/ josefin ekberg
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Vi stödjer
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Varför annonsera i
MagasinSkärgård?
      !    
              
          
Scandinavian Boat Show, Allt för Sjön och Flytande
Båtmässan, samt via annonsörer, turistbyråer, Waxholmsbolaget, läkarstationer,
frisersalonger, caféer, hotell, vandrarhem, krogar, butiker mm. Främst inom vårt
område. Från Öregrund i norr till Trosa i söder och Åland i öster.
En annons i MagasinSkärgård syns många gånger då magasinet har lång livstid.
Den eldar man inte med och hamnar sällan i pappersåtervinningen. Tvärtom
finns det läsare som samlar på varje nummer. Magasinet är gratis men går att få
i brevlådan mot porto och expeditionsavgift.
En annan orsak att magasinet sparas är vår katalogdel Din SkärgårdsGuide där
vi listar krogar, vandrarhem, kajakuthyrare m fl under respektive rubrik med
telefonnummer och hemsideadress. Alla annonsörer är med i guiden på köpet.
Vi länkar även från vår hemsida.
Nu har MagasinSkärgård funnits i snart sju år och vi märker att den är populär.
På våra distributionsställen har magasinen en strykande åtgång i allt snabbare
takt. Magasinet ges ut av redaktör Josefin Ekberg och hon åker själv och distribuerar
alla magasin. Henne når du på 0709–701 901 eller josefin@magasinskargard.se.
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bröllop för sex
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fiskeläget Käringsund
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[[[LSXIPPJPSVEWI

/2%44/%607732/%*f /63+
&%62)27h  WSQQEVXMH


[[[ORETTOEVPWWSRWI

Hotell/pensionat/B&B

7-142c7,%12'%*f&.h6/h

WSQQEVXMH
[[[GEJIIXWI
0-(h:c6(7,970-(h

 WSQQEVXMH 
[[[PMH}ZmVHWLYWWI

WSQQEVXMH

[[[REWIXOYRKWKEVHIRWI

Mellersta skärgården


[[[KVMRHE[EVHWLYWWI
(.96h2c7)8(.96

786%2(,38)00)8h6)+692(


[[[WXVERHLSXIPPIXRY
1)00%2+d6()2 8:c62h 8:c62h


[[[SVIKVYRHRYXZEVRS


[[[HNYVSREWIXGSQ

&69(,c00,38)00 6)78%96%28
/h/%6   
4%6/%0%2(-%,38)01%6-),%12

+0%(%0%<)2/910-2+)

  
[[[KPEHEPE\IRGSQ

Vandrarhem

*d+)0&63,97:c61(h


[[[JEKIPFVSLYWWI

Norra skärgården

,38)00&0d&031+978%:7&)6+

78*h67/c67:%2(6%6,)1

,38)00637)2&)6+72)770-2+)

[[[FPEFPSQWI

[[[SVWOEVWJ]VWI


[[[VSWIRFIVKVSWPEKIRWI

7)+0%6,38)00)8-7%2(,%12

)43/+d6()2h6)+692(

[[[ITSOKEVHIRWI

,38)00,%:7&%()2+6-770),%12


[[[WERHLEQRGSQ
+d7,%+%,38)00 6)78%96%2+
0-(-2+h

[[[WERHEKEVHWI

63((%6,97)8-:%<,301


[[[LSXIPPLEZWFEHIRWI


[[[VSHHEVLYWIXWI

1%874)67+d6()2& &
+6-770),%12 

[[[KEWLEKERY

6)78%96%2+1%+%7-2)8:%<,301

[[[QEXWTIVWKEVHIRGSQ


[[[VIWXEYVERKQEKEWMRIXWI

0='/,)17/c6+d6(74)27-32%8
&.h6/h


[[[WERHLEQRWZEVHWLYWWI

+6-2(%;c6(7,97+6-2(%

[[[P]GOLIQRY

=%796%+-,%77)09(()2 
7%087.h&33


[[[KVMRHE[EVHWLYWWI

0-(h:c6(7,970-(h

[[[]EWYVEKMWI

78%:72c7,)1&%+)6-78%:72c7


[[[PMH}ZmVHWLYWWI

Södra skärgården

 WSQQEVXMH

;-/&)( &6)%/*%7823668c0.)

7-++)78%+d6(:c61(h


[[[[MOFRFWI

(31%69(()27*6-09*87+d6(
d/)67&)6+% 

[[[HSQEVYHHIRWI
+%00)6-0)2%0-2()6,301
:%<,301 

[[[PMRHIVLSPQWI

7%2(,%127:c6(7,977%2(,%12

7%2(%+d6(7%2(%
%6,301%236(¦%6',-4)0%+3
03(+)%6,301% 


[[[EVLSPQERSVHWI
78*&900%9+978+d6(%6,301%


78*0='/,)17/c6+d6(74)27-32%8
&.h6/h

[[[P]GOLIQRY
78* 896-78+d6()2,%+%c0178%

71d(%0%6h+d6((%0%6h


[[[WZIRWOEXYVMWXJSVIRMRKIRWI


[[[WQEHEPEVSKEVHWI

78**6-8-(7&=2/%4)007/c6)8
6d(1%27h

(%0%6h,38)00&)00):9)(%0%6h




[[[HEPEVSLSXIPGSQ

*).%27/63+ /32*)6)27*).%2

09(:-+7&)6+7,)66+d6(197/h

78*0-(h:c6(7,970-(h

d8)00)8-23668c0.)


[[[PYHZMKWFIVKWI


[[[PMH}ZmVHWLYWWI

7h()68c0.)+c78,%127h()68c0.)

[[[EXIPPIXWI

7/c6+d6(7,38)00)82=2c7,%12


[[[WKLGRIX

&0-(h 896-78&=6d&0-(h


[[[WOEVKEVHWLSXIPPIXGSQ

78*:%2(6%6,)11)8,:-0%2
23668c0.) 


[[[WMKKIWXEKEVHWI
2='/)0:-/)27,)66+d6(2%'/%


[[[R]GOIPZMOIRGSQ

Södra skärgården

7.h&03177)6:-')0%2(7368


[[[WNSFPSQWWIVZMGIWI

78.c62:6)8)2& &:6)8%


[[[WXNEVRZVIXIRWI
4)27-32%8+6%24%6/)223668c0.)


[[[TIRWMSREXKVERTEVOIRWI


[[[FPMHSXYVMWXF]VEWI
6d2c7703886d2c7

[[[VEREWWPSXXWI

[[[JINERWI

[[[FSTELZMPERWI

2=2c7+d6()22=2c7,%12

&0-(h;c6(7,97&0-(h


[[[R]REWKEVHIRWI


[[[FPMHS[EVHWLYWWI
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Mellersta skärgården

0%2(73687:%2(6%6,)1
0%2(7368 [[[

PERHWSVXGSQ

78**-22,%127:%2(6%6,)1
*-22,%12 

78*789(-30%+2h0%+2h:-/)2

[[[JMRRLEQRWI

[[[WXYHMSPEKRSWI

78)272c7/32*)6)27d/)67&)6+%

78*:%2(6%6,)17c:h 8637%

[[[WXIRWREWWI
78*7-%6h*368)80.978)6h


[[[WZIRWOEXYVMWXJSVIRMRKIRWI


[[[WZIRWOEXYVMWXJSVIRMRKIRWI

Åland

&3+)792(7+d6()2:%<,301


[[[FSKIWYRHWKEVHIRWI
78*&3+)792(7703887:%2(6%6,)1
/32*)6)27:%<,301

[[[FSKIWYRHW
WPSXXWZERHVEVLIQWI

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

  
[[[TIPPEWE\

Rum

78*+6-2(%:%2(6%6,)1+6-2(%


[[[WZIRWOEXYVMWXJSVIRMRKIRWI

Norra skärgården

78*+c002h:%2(6%6,)1+c002h

[[[KEPPRSWI

&3 /%.%/h6)+692(

78*0-007:)(:c61(h

[[[FSOENEOWI


[[[WZIRWOEXYVMWXJSVIRMRKIRWI

,)07-2+)2,-11)0 ,%:+6c7h

78*7836%/%0,301)2:c61(h


[[[WZIRWOEXYVMWXJSVIRMRKIRWI
78*1h.% 
[[[WZIRWOEXYVMWXJSVIRMRKIRWI


[[[LIPWMRKIRRY
d22)<)8d8)00)8-23668c0.)

[[[EXIPPIXWI
/9++)270-:7,)66c2+



78* 8300%6):%2(6%6,)12%'/%


[[[WZIRWOEXYVMWXJSVIRMRKIRWI

Stugor

78*:%2(6%6,)1%*',%41%2 
7/)447,301)2783'/,301

[[[WZIRWOE
XYVMWXJSVIRMRKIRWIEJGLETQER

Norra skärgården

Södra skärgården

6c:78)2789+&= *6-8-(7316d()
+6c7h 

78* 8=6)7h:%2(6%6,)1 8=6)7h

,)07-2+)2,-11)0 ,%:+6c7h


[[[WZIRWOEXYVMWXJSVIRMRKIRWI


[[[LIPWMRKIRRY

+692()87:%2(6%6,)16h+692(

792(7:)()27 896-78%20c++2-2+
792(:)()2 

[[[VEZWXIRWI


[[[KVYRHIXWI

[[[WYRHWZIHIRXYVMWXWI

78*(%0%6h:%2(6%6,)1(%0%6h

7%2(%+d6(7%2(%


[[[WZIRWOEXYVMWXJSVIRMRKIRWI

[[[WERHEKEVHWI

78*:%2(6%6,)11)8 8900,97)8
,9:9(7/c6 


[[[PMGSKYMHIWIVZMGIWI

[[[WZIRWOEXYVMWXJSVIRMRKIRWI

+6-770),%1271%6-2% '%14-2+

78* 8,-)07/%:-00%2*.c6(0d2+

 GEQTMRK
 QEVMRE
[[[KVMWWPILEQRWQEVMREWI


[[[WZIRWOEXYVMWXJSVIRMRKIRWI
78*98h:c6(7,9798h


[[[WZIRWOEXYVMWXJSVIRMRKIRWI
78*2d88%6h 
[[[HMRWOEVKEVHWI
73692(%;%2(6%6,)1 
73692(%2=2c7,%12

0-'3+9-()7)6:-')h6)+692(

0='/,)17/c6+d6(74)27-32%8
&.h6/h 

[[[P]GOLIQLFWI
0-(h:c6(7,970-(h


[[[PMH}ZmVHWLYWWI
78**6-8-(7&=2/%4)007/c6)8
6d(1%27h 


[[[WSVYRHE[ERHVEVLIQWI



2-'/78%'%14-2+2=2c7,%12

0=6%2/32*)6)271%6,301)2


[[[RMGOWXEFEHIXWI


[[[P]VEROSRJIVIRWWI

h.%&3()20%2(7368

74368*-7/) 789+36 
0%67792(&)6+&)6+7,%16%


[[[PERHWSVXRY

Roslagskusten på två hjul
och skärgårdsbåt
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Öregrund-Grissleham-Björkö-Stockholm
Mer info Bo & Kajak 070-280 54 42 eller www.bokajak.se

&0-(h 896-78&=6d&0-(h


[[[FPMHSXYVMWXF]VEWI
78-*8)07)2&%62)27(%+ 
&%62)27h


[[[WXFHWI

Södra skärgården

Åland

Mellersta skärgården

2c1(h/h/ &%6+9270-:7
2c1(h  OVSK 

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

+6-2(%'%14-2++6-2(%

  
[[[TIPPEWE\


[[[KVMRHE[EVHWLYWWI

6)11%6-2%789+&=/910-2+)

;%<,301786%2( '%14-2+


[[[VIQQEVMREGSQ


[[[[E\LSPQWXVERHGSQ

/c6-2+792(6)7368 '32*)6)2')
)'/)6h   

Södra skärgården

 EJJmV
[[[KYRWPMZWWI
7/%27,301)277.h/63+1h6/h

Mellersta skärgården


[[[WOERWLSPQIRGSQ
7.h&03177)6:-')0%2(7368

78**-22,%12*-22,%12


[[[JMRRLEQRWI
2c770-2+)20.978)6h


[[[REWWPMRKIRWI


[[[WNSFPSQWWIVZMGIWI
98h:c6(7,9798h 
[[[YXSZEVHWLYWWI

[[[OEVMRKWYRHE\
(-27/c6+d6(2d88%6h


[[[HMRWOEVKEVHWI

Camping

h78236%'%14-2+:,%2-2+)

2-'/78%'%14-2+2=2c7,%12


[[[RMGOWXEFEHIXWI

+6-2(%789+&=+6-2(%


[[[SWXRSVEGEQTMRKWI

Norra skärgården


[[[KVMRHE[EVHWLYWWI

6)7)789+%2+387/%7%2(h2

[[[VIWIWXYKERWI

+6-770),%1271%6-2% '%14-2+

(31%69(()27*6-09*87+d6(
d/)67&)6+% 

8637%,%:7&%( '%14-2+


[[[XVSWELEZWFEHWI

 GEQTMRK
 QEVMRE
[[[KVMWWPILEQRWQEVMREWI

&6c22)6-)82=2c770388
8=78&)6+% 

7%2(:-/)2'%14-2+ ,%:7&%(
:c((h 


[[[[E\LSPQWXVERHGSQ

[[[R]REWWPSXXWI

[[[WERHZMOIRGEQTMRKWI

783'/,30177/c6+d6(7789+36
:c61(h 

Sörmland

*6-8-(7&=2/%4)007/c6)8
6d(1%27h

[[[WOEVKEVHWWXYKSVWI

*)1h6)*368)83<)0h792(

:-00%4%6%(-7& &:%<,301

MRJSVQEXMSRSGLFSORMRK
 XYVMWXF]VoR
[[[JIQSVIJSVXIXWI


[[[HSQEVYHHIRWI
;%<,301786%2( '%14-2+


[[[ZMPPETEVEHMWWI

7/%27,301)277.h/63+1h6/h


[[[WOERWLSPQIRGSQ
2-'/78%'%14-2+2=2c7,%12


[[[RMGOWXEFEHIXWI
8637%,%:7&%( '%14-2+


[[[XVSWELEZWFEHWI




Åland

&.h6/hh627'%14-2++6c((h

/c6-2+792(6)7368 '32*)6)2')
)'/)6h   


[[[FNSVOSSVRWGEQTMRKWI

[[[OEVMRKWYRHE\

Våra medlemmar

vårdar ett ovärderligt historiskt kulturarv!
Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar är öppen för alla.
Medlemskapet garanterar den historiskt viktiga verksamheten.
s Föreningens uppgift är att värna, vårda och visa utvecklingen
gen av den svenska
fritidsbåtskulturen

!

s Föreningen ger ut fem nummer per år av tidningen Veteranbåten
nbåten

s Föreniningen driver ett projekt för att skanna alla
tillgängliga fritidsbåtsritningar och göra dessa tillgängligaa
för allmänheten.

e

l
d
e
m
i
Bl

s Föreningen driver, utvecklar och öppethåller fritidsbåtsmuséet
séet
i Västerås och Båthall 2 i Stockholm

s Via föreningens Veteranbåtsfond kan seriösa renoverare av historiskt
värdefulla fritidsbåtar söka stöd i form av hantverkshjälp eller
teknisk konsultation.

MUSEIFÖRENINGEN
SVERIGES
FRITIDSBÅTAR

å
s
k
c
o
m du

250:-

sätt in
på PlusGiro - 20 46 97-7
eller BankGiro - 5418-1128
eller kontakta oss.

www.veteranbaten.se tel: 08-783 79 04 e-post: info@veteranbaten.se
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Sjötransport/båtturer

Trosa skärgård
8637%6)()6- 
[[[XVSWEVIHIVMWI

Norra skärgården

Hela skärgården

792(7:)()27 896-78%20c++2-2+
792(7:)()2

;%<,3017&30%+)8


[[[WYRHWZIHIRXYVMWXWI

 XYVYTTP]WRMRK
[[[[E\LSPQWFSPEKIXWI

7/c6+d6(7896)6h6)+692(

786h11% 896-713',7.h*%68%&


[[[WOEVKEVHWXYVIVWI


[[[WXVSQQEWI

1)00%2+d6()2 8:c62h 8:c62h

&0-(h792(7&30%+)8


[[[SVIKVYRHRYXZEVRS


[[[FPMHSWYRHWFSPEKIXWI

0-'3+9-()7)6:-')h6)+692(


[[[PMGSKYMHIWIVZMGIWI

Åland

)27/c677.h86%2743686d(1%27h

&69(,c00,38)00/h/%6


[[[IRWOEVWWNSXVERWTSVXWI

  
[[[FVYHLEPPGSQ

,%77)77/c6+d6(78.c278=<0%2


[[[XE\MFEXRY

Svävare

Roslagens skimrande skärgård lockar med 13 000 öar,
skärgårdsutflykter, nationalpark, havsörn och säl.
Här väntar julbord i genuina miljöer, gnistrande långfärdsskridskoturer och härliga äventyr med svävare.
Roslagen är Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar.
Här finns idyllerna vid vattnet - små charmiga städer som
bjuder på allt från vinterfiske och fest till juldelikatesser
och design.
Läs gärna mer om julens alla evenemang och ta del av
vinterns aktiviteter på www.roslagen.se

+6c7/h%6/-4)0%+7)6:-')+6c7/h

Välkommen!


6370%+)277.h86%*-/7h()6h6%

7:-7',%-67:%687h


[[[VSWPEKIRWWNSXVEJMOWI

[[[WZMWGLEMVWI

%008-7.h8.c2787h()6h6%


[[[IRWOEVWWNSXVERWTSVXWI



[[[EPPXMWNSXNERWXWI

)27/c677.h86%2743686d(1%27h

278%:79((%,%2()078%:79((%


[[[WXEZWYHHELERHIPWI

7:%680h+% 8%<-


[[[WZEVXPSKEXE\MWI
4)6)0-%77327.h8.c2786370%+)2

Fiske


[[[TIVIPMEWWSRWI
0-'3+9-()7)6:-')h6)+692(

Mellersta skärgården


[[[PMGSKYMHIWIVZMGIWI

7%2(,%1276)()6-7%2(,%12

1)00%2+d6()2 8:c62h 8:c62h




[[[SVIKVYRHRYXZEVRS

6-2(h7.h8%<-:%<,301

[[[WNSXE\MWI
+6-2(%)<46)77783'/,301


[[[KVMRHEI\TVIWWWI
78%:72c7&d88%<-78%:72c7

6c:78)2789+&= *6-8-(7316d()
+6c7h 

[[[VEZWXIRWI
792(7:)()27 896-78%20c++2-2+
792(7:)()2 


[[[FEXXE\MWI

[[[WYRHWZIHIRXYVMWXWI

6370%+)277.h86%*-/78%:72c7


[[[VEKKEVSWI

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


[[[VSWPEKIRWWNSXVEJMOWI

7/c6+d6(7896)6h6)+692(

Södra skärgården


[[[WOEVKEVHWXYVIVWI

98h6)()6-98h

74368*-7/)+9-()0%67792(&)6+
&)6+7,%16%

SJÖNÄRA JULBORD

 XYVYTTP]WRMRK 
[[[YXSVIHIVMWI


&0-(h*-7/) 7/c6+d6(7+9-()

Ta med dina nära och kära till våra sjönära julbord i år. Välj
mellan klassiskt lyxigt julbord på Krusenberg Herrgård,
lantligt julbord med omsorg om barnen på FågelbroHus eller
dignande skaldjursjulbord på Smådalarö Gård. Välkommen!

6)7)789+%2+387/%7%2(h2


[[[FPMHSJMWOIWI

Boka direkt på tel: 08-571 419 19 eller på www.sjonaramoten.se.


[[[VIWIWXYKERWI

'%8', 6)0%<:%<,301

98h6)()6-%&

 XYVYTTP]WRMRK
 KSHWFSORMRK
 OSRXSVIX
[[[YXSVIHIVMWI


[[[GEXGLVIPE\WI
2=2c7,%127*-7/)+9-(2-2+


[[[JMWOIKYMHRMRKWI
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,%:7):)28&)6+7,%16%

786%2(,38)00)8h6)+692(

7/d:7.h,301d/)67&)6+%

NERRIOEVPWWSRZLH$XIPMEGSQ


[[[LEZWIZIRXWI


[[[WXVERHLSXIPPIXRY


[[[WOEZWNSLSPQWI

8637%,%:7&%( '%14-2+

&0-(h*-7/) 7/c6+d6(7+9-()


[[[FPMHSJMWOIWI

792(7:)()27 896-78%20c++2-2+
792(:)()2 

78)272c7/32*)6)27d/)67&)6+%

[[[XVSWELEZWFEHWI

[[[WYRHWZIHIRXYVMWXWI


[[[WXIRWREWWI

&0-(h 896-78&=6d&0-(h

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

&3+)792(7+d6()2:%<,301


[[[FPMHSXYVMWXF]VEWI


[[[VEKKEVSWI

78-*8)07)2&%62)27(%+ 
&%62)27h

1)00%2+d6()2 8:c62h 8:c62h



[[[FSKIWYRHWKEVHIRWI


[[[SVIKVYRHRYXZEVRS

&3+)792(7703887:%2(6%6,)1 
/32*)6)27:%<,301

7h()6%61¦*=6)2-d0%2(7,%:

[[[FSKIWYRHW
WPSXXWZERHVEVLIQWI

74368*-7/)- 8637%7/c6+d6(
.%22)/%607732 

Båtuthyrning
Norra skärgården
6%++%6h+d6(6%++%6h2

[[[WXFHWI


[[[VEKKEVSWI

Mellersta skärgården


[[[WSHIVEVQGSQ

&0-(h 896-78&=6d&0-(h

7%-0-2+):)287:c61(h

0-(h:c6(7,970-(h

;%<,3017+30*6)78%96%2+
&3+)792(


[[[FPMHSXYVMWXF]VEWI


[[[WEMPMRKIZIRXWWI


[[[PMH}ZmVHWLYWWI


[[[[E\KOWI

'%8', 6)0%<:%<,301

*).%27/63+ /32*)6)27*).%2

:%<,3017/%78)00:%<,301


[[[GEXGLVIPE\WI

[[[JINERWI


[[[OEWXIPPIXGSQ

7%2(,%127+9-()62%7%2(,%12
+6h27/c6 


[[[FPMHS[EVHWLYWWI


[[[WERHLEQRWKYMHIVREGSQ

d8)00)8-23668c0.)


[[[PNYRKFIVKWKEVHIRWI

[[[EXIPPIXWI

+6-2(%;c6(7,97+6-2(%

Södra skärgården

%59%',%68)6*h6)8%+7):)28 
-783'/,30177/c6+d6(

236(-7/8*6-09870-: c:)28=6
/%4)007/c6 


[[[KVMRHE[EVHWLYWWI

8637%,%:7&%( '%14-2+


[[[EUYEGLEVXIVWI

[[[EVOMTIPEKIZIRXWI

7%-0-2+):)287:c61(h

0=6%2/32*)6)271%6,301)2

98/-/;%<,301¦7%-0-2+ 
%(:)2896)7 


[[[P]VEROSRJIVIRWWI


[[[WEMPMRKIZIRXWWI

[[[YXOMO[E\LSPQRY

6d2c7703886d2c7

;%<,301786%2( '%14-2+


[[[VEREWWPSXXWI

Mellersta skärgården
;%<,301786%2( '%14-2+


[[[[E\LSPQWXVERHGSQ

[[[XVSWELEZWFEHWI

Charter/event
Norra skärgården


[[[[E\LSPQWXVERHGSQ

&0-(h;c6(7,97&0-(h

0.92+&)6+7+d6()2 8=22-2+h

,38)00&0d&031+978%:7&)6+


[[[FPEFPSQWI
(.96h2c7)8(.96h

78-*8)07)2&%62)27(%+ 
&%62)27h


[[[HNYVSREWIXGSQ
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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.
En närmare presentation av boken finns på www.magnusullman.com Du kan beställa boken
direkt på fax 08-599 290 01, tel 08-599 290 28 eller e-mail: magnus.ullman@lmlaw.se.
Boken levereras direkt från lager med en inbetalningsavi. Priset inkluderar porto och emballage.
Erbjudandet gäller endast i Sverige.

BOKFÖRLAGET MAGNUS ULLMAN
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Vi Hörs! Gör du?

Mer information 506 121 90 eller besök Skargardsradion.se
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VEDVÄRME TILL
KAMPANJPRISER!
Passa på och köp en skön värmekälla nu till
förmånliga kampanjpriser, gäller under november 2010. Spisar från ledande tillverkare
Contura, Handöl, Jøtul & Scan.
Besök vår butik eller se spisarna på
www.bastuspecialisten.se.
Betala gärna på 24 månader utan ränta. Endast uppläggningsavgift 495 kr och aviseringskostnad 30 kr/månad tillkommer.

Se aktuella kampanjerbjudanden
på www.bastuspecialisten.se

Jøtul 371 Succéspisen som förenar
stor braskänsla, värmelagrande gjutjärn och effektiv förbränning.
Nu 16.900:- (ord. pris 18.900:-).
Delbetala med 786:-/mån.

Jøtul F3 Gedigen gjutjärnskamin i klassisk design. Paketpris 9.590:- (ord. pris
11.590:-). Delbetala med 468:-/mån.

Contura 550:1 En populär modell
som ingår i Conturas Svanenkampanj av många uppskattade
modeller. Nu 15.900:(ord. pris 17.500:-).
Delbetala med 743:-/mån.
Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10. Fax: 08-445 14 25.
E-post: info@bastuspecialisten.se Öppettider: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18, lördagar 10-15.
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Jag hörde det
på radion först
Vi var ute och körde bil. På bilradion kom
ett meddelande, de sa att det brann i Åmåls
hamn och allmänheten varnades för brandröken. Jag tänkte direkt på våra båtar. Mitt
företag hade två relativt stora Princess på
vinterförvaring i Dalbobåtars varmhall.
Dagen efter var de helt borta, det fanns
knappt aska kvar av dem. Vi var inte de enda
som drabbades. Branden tog ett 100-tal
båtar till ett sammanlagt värde av ca 100
miljoner kronor.
Jag hade då varit försäkrad i Alandia
Båtförsäkring i många år, men det är när
sådant här händer som man inser värdet
av ett bra försäkringsbolag.
Gunnar Andersson
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Båtar är ingen vanlig kapitalvara. De är starkt
förknippade med upplevelser och minnen. Så när
något händer båten är det inte bara i plånboken
det svider. Det vet vi på Alandia Båtförsäkring av
egna erfarenheter. Och handlar därefter.
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Tillsammans skyddar vi din båt
Stockholm 08-630 02 45
viggby@alandia.com
Göteborg 031-49 20 60
goteborg@alandia.com

www.alandia.se
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Timmerhus

Ring oss på
070 – 725 12 33
Hantverksmässig
tillverkning
av timmerhus.

Timmermän

Johannes Pennström
Björn Roman
Bild och annons Lina de Paulis
Illustratör
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ELHÅ Bil &Båtel

Erstagatan 16, Stockholm
08-640 20 20, 070-540 50 00
www.elha.se
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Tel: 08 500 404 00
Mob: 0705 27 87 87 (86)
www.sjomaskiner.com

Marina/varv
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Hela skärgården


[[[KVEHHSQEVMREWI
&)6+7,%16%:%6:&)6+7,%16%

23668c0.) 896-78&=6d


[[[FIVKWLEQVEZEVZWI

[[[VSWPEKIRWI
&0-(h 896-78&=6d 
[[[FPMHSXYVMWXF]VEWI

Mellersta skärgården

ZMHEPPZEVPMKSP]GOEVMRK
h6)+692( 
6c*72c7 
1h.% 
:%<,301 
8637% 
%6/h792( 

:-7-87/c6+d6()2 
[[[ZMWMXWOEVKEVHIRWI

Övrigt

Åland

Arkitekt
/6)%40%2%6/-8)/8/32836
h78,%11%6 

-2*361%8-32h78)6d/)6
8)2h:%6::%<,301

[[[VSWPEKIRWI

d0%2(7 896-78*h6&92(


[[[JEVNIVIHIVMIXWI

:%<,3017 896-78&=6d

  
[[[ZMWMXEPERHGSQ

(.96h&d8:%6:(.96h

:-7-8:c61(h

[[[WIEUYMTWI

[[[ZEVQHSWI
1h.% 896-71 
[[[QSNEXYVMWXMRJSWI
WSQQEVXMH

[[[VSWPEKIRWI

Researrangör

()78-2%8-32(%0%6h

Sörmlands skärgård
%2/-%(:)2896)7


[[[EROMEHZIRXYVIWWI

[[[HEPEVSWI
362h 896-78&=6d 
[[[SVRSWI WSQQEVXMH
98h 896-78&=6d

Sjöpolisen

[[[OVIETPERWI

Avlopp
6370%+70c22%%007)6:-')%&
23668c0.) 

430-7)2 
7.h430-7)2-783'/,30170c2

[[[QEVOIRXVITVIREHRY



Badrum/kakel

8-47 8-007.h430-7)2

[[[TSPMWIRWI
[[[FEXWEQZIVOERWI

6370%+)27/%/)02=7c886%





Åk svävare!
Gör en oförglömlig svävartur över
mellanskärgårdens isbelagda fjärdar.
Vi erbjuder spännande paketlösningar,
både för små och stora sällskap.
Svävartaxi.

SvischAir, Svartsö
Tel: 070 211 13 81
www.svischair.se

ENSKÄRS SJÖTRANSPORT

%,%"+.'-(-( www.enskarssjotransport.se

Alla bilar
med garanti

Björnövägen 15, Görla, Norr tälje

/ \Êä£ÇÈ£Ç{ÊÎäÊUÊÜÜÜ.hoglundsbil.se
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Bastu/badtunnor

&03178)6+d6()2d&)6+7
23668c0.) 

Bränneri

Båtdynor/kapellmakeri

&%78974)'-%0-78)2

[[[EFIVKWLXVKWI

23668)0.)&6)22)6-03,c6%(


[[[FEWXYWTIGMEPMWXIRWI

*69+6h223668c0.),%12


[[[RSVVXIPNIFVIRRIVMWI

&692(-27(=236 &d8/%4)00
d/)67&)6+% 

Batterier

[[[JVYKVSRWI

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

*969792(7,%2()0786c(+d6(

Bygg



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

1%8-0(%7 86c(+d6(&)6+7,%16%
1%7/-2)<4368 

[[[QEWOMRI\TSVXWI

Belysning/lampor


[[[QEXMPHEWXVEHKEVHWI


[[[OETIPPQEOEVREWI

6370%+7&=++%6)6-1&3

&03178)60%2()823668c0.)


[[[VSWPEKWF]KKEVIWI


[[[FPSQWXIVPERHIXWI

6370%+)2 8-11)6,97%&
:%00)2892% 

Båtskrot

6370%+70=/8%223668c0.)

*6h/)2/234423668c0.)

[[[VSWPEKIRXMQQIVLYWWI

&d87/638)2197/h


[[[VSWPEKWP]OXERGSQ


[[[JVSOIRORSTTWI


[[[FEXWOVSXIRWI


[[[PNYWI\TIVXIRWI

Brunnsborrning

*%&.h62631%2 8-11)6,97
&)6+7,%16% 
7c00786h1*-272-'/)6- &=++
&)6+7,%16%

,%%.33c0:7.h

[[[LEENSSWI

7.h&366)2 
&6922)/3:c61) 

Båtar

Begravningsbyrå


[[[QEXXSRQEVMRWI

Bryggor

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

&d81%+2)8)2:c61(h

&)00-7&)+6%:2-2+7&=6d 
2=2c7,%12 

7%<%6)27&6=++ (=/7)6:-')
:%<,301 


[[[ER]XIGWI


[[[FEXQEKRIXIRWI

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

;%8)60-2)()7-+2%&

[[[FIPPMWRY

[[[WE\EVIRWFV]KKWI


[[[QEXXSRQEVMRWI

[[[[EXIVPMRIHIWMKRWI

0.97)<4)68)2 1-28)6-h6:6)8%

Bergsprängning

1%6-2*0=8&6=++%274-00)67&3(%


[[[QEVMRJP]XFV]KKERWI

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

=%1%,%1%6-2)7836)23668c0.)

2.1%6/ 

*).%277.h86%2743686d(1%27h


[[[QEVMRIWXSVIWI

Bilar


[[[JINERWVSOIVMRIX

Båtbottentvätt

[[[LSKPYRHWFMPWI

Bio

Bärgning


[[[FEWSPYXMSRWWI

;%<,3011%6-8-1):%<,301

,)7)0-97&=++ )0783'/,301

2=2c7,%127+c78,%12
2=2c7,%12 


[[[WNSXVERWTSVXIVGSQ

789(-30%+2h

7.h1%7/-2)6/%86-2)&)6+

[[[WXYHMSPEKRSWI
&0-(h&-3&0-(h


[[[WNSQEWOMRIVGSQ

[[[FPMHSFMSWI

Båtbyggeri

236(-7/%*0=8&6=++36,h+7c8)6

Blommor
)(7,%2()0786c(+d6(h78,%11%6


[[[IHWXVEHKEVHWI
/6h27 86c(+d6(c0178%

[[[OVSRWXVEHKEVHWI

[[[JP]XFV]KKERWI

Bryggor/rökskåp/
roddbåtar
,3.)68)/2-/


[[[LSNIVXIORMOGSQ

%&&-0&c6+%62%-6370%+)2*%0'/
6c((2-2+7/d6


[[[VSWPEKWEWWMWXERWWI




[[[R]REWLEQRWI

(3+,397)1%6-2)7:-22-2+)
1%6-2% 

[[[HSKLSYWIQEVMRIWI

&%73098-32723668c0.)
,h+092(7&-0 1383623668c0.)

Båttillbehör



6370%+0%61



[[[VSWPEKWPEVQWI

Böcker/sjökort

%2=8)'&3%87h78,%11%6


[[[ER]XIGWI

6370%+7&3/,%2()0223668c0.)

,c00>32&d8&=++)6-:c((h


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




[[[VSWPEKWFSOLERHIPRWI
&3/*h60%+1%+2979001%2
78,01


[[[QEKRYWYPPQERWI

STOCKHOLM


     

     
    

 







  

  

    

 

Vi hälsar dig varmt välkommen!

Saluvägen 3 · Arninge centrum · Täby · Telefon 08-756 67 60 · e-mail: info@shhc.se · www.shhc.se
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Glas

Catering / Servering

)0,d&-0 &d8)0783'/,301

2=2c76h/)6-2=2c7,%12

[[[IPLEWI

&0-(h;c6(7,97&0-(h

7-142c7)0&=6d&.h6/h


[[[R]REWVSOIVMWI



7.h&03176h/)6-*).%2

8637%46)728)2&)61%<%68
8637%

)6278(%2-)077327)0%&&0-(h

[[[JINERWVSOIVMRIX

[[[FIVQE\WI


[[[IVRWXHERMIPWWSRWIPWI

Fläktar

Grus/jord

*6-7/%*0c/8%623668c0.)

;)78)6&)6+7+697236(%2:-2(
(.96,%12 


[[[FPMHS[EVHWLYWWI
7-64)6'=7'%8)6-2+7-142c7


[[[WMVTIVG]WGEXIVMRKWI
;%<,3017+30*6)78%96%2+
&3+)792( 

[[[[E\KOWI
7)6:)6-2+78)%1)82=/h4-2+


[[[WIVZIVMRKWXIEQIXGSQ

,)7)0-97&=++ )0%&78,01


[[[WNSXVERWTSVXIVGSQ
6370%+)27)0463.)/823668c0.)

[[[RSVHERZMRHWI


[[[VSWPEKIRWIPTVSNIOXWI

Foto

+h6%2;)78)6&)6+7 
)0)/86-7/%%&23668c0.)

/)88-7*38323668c0.)

63()2d/%62%23668c0.)

[[[OIXXMWWI


[[[VSHIREOEVREWI

Choklad/marsipan


 3ZI

;%<,3017',3/0%(:%<,301

d/)63<)00)0&0-(h


[[[[E\LSPQWGLSOPEHWI

[[[JVMWOEJPEOXEVWI



1%67-4%2+d6()2 8637%

Fastighetsmäklare


[[[OYXXIVOSRJIOXWI

*%78-+,)87&=6d223668c0.)

6-1&3.36(6-1&3

[[[VMQFSNSVHWI

Fälgar

6370%+70c22%%007)6:-')%&
23668c0.) 

3'0&636773272366/h4-2+

[[[QEVOIRXVITVIREHRY

[[[SGPFVSVWWSRWWI

6)()6-%&7/c6+d6(7+697
+c002h

Färg


[[[WOEVKEVHWKVYWWI


[[[JEWXMKLIXWF]VERWI

)0178%.c62 *c6+,%2()0
c0178% 

[[[PETEPERXMRIGSQ

6-/71c/0%6)223668c0.)

[[[IPQWXENEVRWI

[[[VMOWQEOPEVIRWI

*0i++)6*c6+23668c0.)

Cykelservice

1c/0%6,97)8:%<,301

[[[JPYKKIVGSQ


[[[QEOPEVLYWIXWIZE\LSPQ

:%<,3017.c62 *c6+:%<,301

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



[[[KYPHRIX


[[[G]OIPWIVZMGIWI

7.h2c6%:%<,301

:c((h1d0)6-c0178% 

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

[[[WNSREVEWI


[[[ZEHHSQEPIVMWI


[[[KYPHWQIHIVREWI

Diesel/eldningsolja


[[[RSVVSVXWQEOPEVREWI

1)6+30 

',6-78)61%+297732%&(%0%6h


[[[ERHIVWQEPIVMGSQ

[[[QIVKSPWI


[[[GLVMWXIVQEKRYWWSRWI

Fästingskydd

Dränering

(%0%6h7/c6+d6(7*h61)(0-2+

6370%+70c22%%007)6:-')%&
23668c0.) 

&.96*367:c61(h

0%4%0%28-2)',3'30%8)6-)
:c61(h 

'=/)07)6:-')-23668c0.)

236636871c/0%62% 8c&=


[[[HEPEVSWOEVKEVHWI

[[[QEVOIRXVITVIREHRY

[[[FNYVJSVWWI

Däck/verkstad

[[[FNYVJSVWWI

:%<,3017(c'/ 

Film

[[[ZE\LSPQWHEGOWI

&.96*3676370%+)2

&0-(h&-0(3 832 

El/reparationer mm

[[[FPMHSFMPHSXSRWI

*969792(7)0 

Fisk/skaldjur/rökeri

[[[JYVYWYRHWIPWI
)0+9&&)2(.96,%12

[[[IPKYFFIRWI

(%0%6h*-7/ ()0-/%8)77)6
(%0%6h 

.-(786%2(7)286)46)2%(%&
&0-(h 

Guldsmed

%2()671d0)6-d/)67&)6+%

Hantverk
&)/463(9/8)6- 8c&=

[[[LSXGETWI
78-//%2()7-+2)27/)()

8-'1)6%%& [[[XMGQIVEGSQ

Fönster/glas


[[[WXMOOERHIWMKRWI
789(-3)62+6)22=2c7,%12

;-7= [[[[MW]WI


[[[WXYHMSIVRKVIRWI

Försäkringar

Hemsidor / Datorhjälp

%0%2(-%&d8*h67c/6-2+

'-%0-2)6-1&3

[[[EPERHMEGSQ

[[[GMEPMRIWI

Förvaltare, naturvård

Homestaging

7/c6+d6(778-*8)07)2

63'/=()7-+2:%<,301


[[[WOEVKEVHWWXMJXIPWIRWI


[[[VSGO]HIWMKRWI

D>

,305:;(33(;065,9
=033(05:;(33(;065,9
3(94

KHQ>EE

  
)YVTRpYZ]pNLU )30+k
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Hus/bygg

7%2(%+d6(7%2(%

Kött

Måleri

:c8h&=++%6):c8h


[[[WERHEKEVHWI

h1c6/81h.%

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


[[[ZEXSF]KKEVIWI

8637%46)7)28)2&)61%<%68
8637% 


[[[SQEVOXWI


[[[ZMOPYRHWQEPIVMGSQ

&%73098-32723668c0.)

[[[FIVQE\WI

7/)&3/h887/)&3&69/

:c((h1d0)6-:c((h

Intresseorganisation


[[[WOIFSOSXXWI


[[[ZEHHSQEPIVMWI

7;)&3%8

Larm/bärgning


[[[FEWSPYXMSRWWI
6)(1%27&=++*969792(


[[[VIHQERWF]KKWI

[[[W[IFSEXWI

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


[[[SWXEREF]KKWI

Husbesikting
&=++8)/2-//&300-2+%&
&)6+7,%16% 

[[[F]KKXIORMOOFWI

6370%+70%61h78,%11%6
23668c0.)

Juridik

Inredning


[[[EHZSOEXEFPKWI

%&&-0&c6+%62%-6370%+)2*%0'/
6c((2-2+7/d6


[[[FNYVJSVWWI

Järnhandel


mZIR
[[[VSWPEKWEWWMWXERWWI

Mässor


[[[VSGO]HIWMKRWI

783'/,30171c77%2c0:7.h


[[[WMKKIWXEKEVHWI


[[[WXSGOLSPQWQEWWERWI

Matlagning

Olja/diesel/
smörjmedel

74-7(3/8362d/)67&)6+%


[[[WTMWHSOXSVRWI

7:%1%6+%*33( ()7-+2
:%<,301 

2-&)&6%7:c61)1%6/%6=(

[[[PEKEKSHQEXWI

783'/,3017(-)7)0 
30.),%2()0%&

Marinservice


[[[WXSGOLSPQWHMIWIPWI

)/&)6+1%6-27)6:-')23668c0.)

Ost/delikatesser


[[[PNYWI\TIVXIRWI

Kläder

+%00)6-0)2%0-2()6,301
:%<,301 
&0%2(/3&&%63',7/c6:%<,301

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


[[[FPERHOSFFEVSWOEVWI


[[[WXSGOLSPQWWZMHEVWI

Konserter
/2%44/%607732/%*f /63+
&%62)27h 

0-22)0%(%24)22-2+&=

[[[ORETTOEVPWWSRWI


[[[PMRRIPEHERWI

&0-(h&-3&0-(h

7-+2)7+d6(7&98-/&)6+7,%16%


[[[WMKRIWKEVHWFYXMOWI
(%60-2+7 8637%

[[[HEVPMRKWWI


[[[IOFIVKQEVMRWIVZMGIWI

Minireningsverk
1-0.h &-38)/2-/ 

78-//%2()7-+2)27/)()


[[[WXMOOERHIWMKRWI

[[[JP]XERHIFEXQEWWERWI



[[[RMFIWI

0.97)<4)68)2 1-28)6-h6:6)8%

783'/,3017*0=8%2()&d81c77%
(.96+d6()2 

7-++)78%+d6(:c61(h

Kamin/spis

63'/=()7-+2:%<,301

Loppis, antikt

&.96*367h78)6d/)6:%<,301

:%<,3017.c62 *c6+:%<,301

792(&3()2h6)+692(


[[[WYRHFSHIRWI

Mäklare


[[[VSWPEKWPEVQWI

[[[IPQWXENEVRWI

[[[WLLGWI


[[[ERHIVWQEPIVMGSQ

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

)0178%.c62 *c6+,%2()0
c0178% 

Husbil/husvagn

%2()671d0)6-d/)67&)6+%


[[[FPMHSFMSWI

[[[QMPN}SGLFMSXIORMOWI

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

[[[QSXSVWIVZMGIWI

Kök/badrum/
garderober

Motorfordon

2)()6+d6()27%78%:79((%

/h/7&3()2-7)&)2()23668c0.)

1-'/)7*=6,.90-2+%66-1&3


[[[RIHIVKEVHIRGSQ


[[[OSOWFSHIRRIX


[[[QMGOIWJ]VLNYPMRKEVGSQ

'300-27378&3(23668c0.)



Radiokanal
7/c6+d6(76%(-32 
[[[WOEVKEVHWVEHMSRWI

Rederier
6370%+)277.h86%*-/


[[[VSWPEKIRWWNSXVEJMOWI
98h6)()6-%&

 XYVYTTP]WRMRK
 KSHWFSORMRK
 OSRXSVIX
[[[YXSVIHIVMWI

• Diesel & eldningsolja •

UPPSALA

Rengöring samt
besiktning
av gamla tankar
018-10 75 55
www.mergol.se
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Resebyrå

7/d27.h*6%/8%&2c1(h

*6)=76)7)&=6d23668c0.)

7.h)286)46)2%()6/0-2(&)6+%&
-2+1%67h 

8%2(0c/%6)1%87 8,317732
d/)67&)6+% 

[[[WNSIRXVITVIREHIVOPMRHFIVKGSQ

[[[XIEQXLSQWWSRWI

:c61(h7/c6+d6(786%274368)6
0d(2%

Taxi/buss


[[[WOEVKEVHWOSRWYPXIRWI

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

8637% 86%*-/7/30% 8637%


[[[JVSXYREXE\MSFYWWWI


[[[XVSWEXVEJMOWOSPEWI


[[[JVI]WVIWIF]VEWI
:-7-87/c6+d6()2 
[[[ZMWMXWOEVKEVHIRWI

Rökeri/fisk





Smycken

Tandläkare

[[[FEXEKEVWOSPERWI
7/)447,3017+d6()2 
783'/,301


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

*-2%*-7/)27+d6(76h/)6-
8637% 

%686331:%<,301

[[[WQEOWIRWEXMSRWI

[[[EVXVSSQRY

Teater

0-836-2%*30/,h+7/30%
/ %607/632% 

Sjöhus

Sportartiklar

&0-(h&-3&0-(h

1%6-2%0c63:)6/)8783'/792(

[[[FPMHSFMSWI

7.h1%7/-2)6 

8)%174368-%23668c0.)

[[[WNSQEWOMRIVGSQ

[[[XIEQWTSVXMEWI

Toalett


[[[QEVMREPEVSZIVOIXWI

Sjötransporter

Strumpor/underkläder

*6-8-(783%

,)7)0-97&=++ )0%&78,01

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


[[[WNSXVERWTSVXIVGSQ
&%73098-327%&6370%+)2

 2SVVXmPNI
 +VmHH}
 +VMWWPILEQR
[[[FEWSPYXMSRWWI
*).%277.h86%2743686d(1%27h

[[[PMXSVMREJLWOWI

Vatten/VVS

[[[JVMXMHWXSEWI

783'/,301)0-2:)78

[[[YPPFSHIRWI

Trädfällning


[[[WXSIPMRZIWXWI

Sybehör

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

;%8)61%2%+)1)28

%8)0.f7=&3(%h78,%11%6

[[[EXIPNIW]FSHEWI

Såg/snickeri


[[[MRKEVSXVEHJEPPRMRKWI

Utbildningar, kurser


[[[[EXIVQERWI
&.h624%015:-78::7,%2-2+)


[[[FNSVRTEPQUZMWXZZWWI
');):%88)28)/2-/

6c*72c77d+

[[[ZEHHSJLWOWI


[[[GI[IZEXXIRXIORMOWI

98h6)()6-%&

[[[VEJWREWWEKWI

 XYVYTTP]WRMRK
 KSHWFSORMRK
 OSRXSVIX
[[[YXSVIHIVMWI

&)6+7,%16%7d+ 72-'/)6-

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

Veterinär


[[[JINERWVSOIVMRIX

1
ts 01
re t 2
Å e
h
ny

:c((h*30/,h+7/30%c0178%


[[[FIVKWLEQVEWEKWI


&d8c+%67/30%2&900%2(h



/:-78,%16%:)8)6-2c6/0-2-/
23668c0.) 

Svinninge Gård
184 92 Åkersberga
Telefon 08-541 376 81
Mobil 070-511 30 28
www.asatrabryggan.se

1

Välkommen till oss!

Vi stöder Skärgårdshandlarna!

En tur i skärgården kräver inga förberedelser.
Skärgårdens handelsbodar har allt du behöver.
Livsmedel, färsk fisk, nybakat bröd, skärgårdsslöjd
och ofta lokalt odlade grönsaker. Många av oss har
bensin och gasol, är ombud för apotek och systembolag
och hyr även ut cyklar, kanoter eller rum.
Ring oss gärna för sortiment och beställningar.
Läs mer på www.skärgårdshandlarna.com

2 3

4

En bra affär!
6

5
7

8
10

9
11

12
13
14
15

16
17
18
19

Magasin
Skärgård.

www.magasinskargard.se
www.magasinskargard.se

20
www.oppethav.se

visitskargarden.se

21
22
























www.skärgårdshandlarna.com
Bensin
1. Arholma Handel 0176-560 12
och gasol
2. Ö-Butiken Tjockö 0176-431 80
3. Fejans Rökeri 0176-430 23
AGA gasol
4. Rödlögaboden 0176-870 60
5. Husarö Handel 08-542 450 90
6. Ingmarsö Livs 08-542 460 20
7. Finnhamns Sommarbutik 08-542 462 07
8. Svartsö Lanthandel 08-542 473 25
9. Coop Långvik Möja 08-571 612 00
10. Grinda Lanthandel 08-542 494 91
11. Lådnamacken Livs 08-542 473 21
12. Coop Berg Möja 08-571 612 00
13. Norra Stavsudda Handel 08-571 650 78
14. Harö Livs 08-571 571 91
15. Westerbergs Livs Sandhamn 08-571 530 19
16. Alicias Lanthandel Runmarö 08-571 527 00
17. Guns Livs Nämdö 08-571 560 17
18. Kymendö Service 08-501 542 65
19. O. Sjöbergs Skärgårdshandel Ornö 08-501 560 14
20. Utö Livs 08-501 570 05
21. Rånö Butiken 08-501 571 22
22. Nåttarö Handelsbod 08-520 400 15




Servicefolk
BERGSHAMRA VARV AB
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Ny webshop
Ny
nätbutikför båttillbehör
Enkla, smarta och
unika båt-tillbehör

– service och försäljning
 

    

0176-26 20 68
www.bergshamravarv.se

www.waterlinedesign.se

BRUNNSBORRNING

Brunn EkoVärme AB
Båttillbehör* Fiske * Dyk * Fritid

Egna Sjötransporter

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

070-750 90 94
073-700 45 28

ASPÖ, RUNMARÖ

RÖRBÅTEN
BERGSPRÄNGNING

www.bjornpalmqvistvvs.se
0708-63 42 34

070-602 32 42

Träbåtar?

50år

GÄLLER DET
DÅ GÄLLER DET OCKSÅ OSS!

Nyhet! Båttvätt!
Båtbyggarskola
Fullständig varvsrörelse

ERIKSSONS BÅTBYGGERI
& BÅTBYGGARSKOLA AB

Box15, 130 25 INGMARSÖ

1960

Baldersgatan 25, Knutby Torg
tel 0176-206 100
Vardagar 7–18, Lördag 10–14
F3221SE
www.ﬂugger.se

08-542 461 36 batservice@swipnet.se

Brunnsborrning på öarna
med egen färja.
Även stolpar för bryggor.

äÇäxÇ£ÊxÊnä
ÜÜÜ°Ã>À}>À`Ã}ÀÕÃ°Ãi
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FURUSUNDS EL
VÅR KUNSKAP – ER SÄKERHET

www.furusundsel.se, info@furusundsel.se
EGEN SERVICEBÅT I ROSLAGEN
Roslagen 0176-88 424, Stockholm 08-704 22 75

ARROW

ÉÊ-ÃBÀ
 6 , ,,Ê,1-É  -
1/ -

2010

Ê

Bygger och reparerar
a
allt i glasfiber
Östernäs, Väddö –– Telefon 0176-544
Östernäs
0176 544 46
Mobil 070-460 16 49 –– Fax
a 0176-911 14

Servicefolk
)NGARÚ 4RÊDFÊLLNING
   
WWWINGAROTRADFALLNINGSE

OSTER

Allt inom el, vvs, bygg,
marinteknik, försäljning
0708-11 12 03
www.el-gubben.se

Nytillverkning & reparationer
av dynor & kapell

DESIGN

070 417 44 01
www.brundinskapell.se

LENA ÖSTERGREN GRAFISK FORM REFSNÄS
TELEFON 0176-22 30 80, 0731 83 13 23
OSTERDESIGN@TELIA.COM

Bärgning dygnet runt

Allt inom
kakel & klinker
BärgningÊU TransporterÊU Låsöppning ÊU Starthjälp U Kranlyft

Larmtel 0176-177 55 UÊ0175-703 66ÊUÊ0173-600 50

Radon

BEHÖRIG VÅTRUM

Mathias 0733 85 34 96

www.andersmaleri.com

i dricksvattnet?

ANDERS MÅLERI I ROSLAGEN

CEWE Vattenteknik

Vi utför målning i hela Roslagen

SÖTT SOM SALT VI RENAR ALLT!
Tel 073-614 45 70

www.magasinskargard.se

Tel 070 - 591 50 50

INFO CEWEVATTENTEKNIKSE s WWWCEWEVATTENTEKNIKSE

,SPUZ[HSSH[PVU
:[`Y YLNSLY+H[HUp[
BYGGER, RENOVER AR OCH
UPPDATER AR DIN BÅT

GRUS – SAND – JORD
CONTAINER – MASKINTRANSPORTER
9UHWD+DPPDUE\
÷2YH÷JZHODE#VZLSQHWVH

TEL. 070-562 33 88, 070-224 80 03
BROMSKÄRSVÄGEN PL 2041, BLIDÖ
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ALEX@EKBERGMARINSERVICE.SE
TEL 072-236 0 236
WWW.EKBERGMARINSERVICE.SE

Servicefolk
Nya fönster
monterat
och klart!
0176-131 41 • www.wisy.se

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

Ett spännande museum
i naturfagra Käringsund i Eckerö på Åland.
Här visas över tvåtusen föremål.

NORDANVIND

Alla typer av byggverksamhet
Dränering & avloppsanläggningar

sand s grus s jord
070-349 22 04
www.nordanvind.se

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

Sommarbackens Ullbod
3TRUMPOR

UNDERKLËDER

SKÄRGÅRDSTJÄNST
070 -537 90 19
WWW.SKARGARDSTJANST.EU

Träbåtsentusiast
I historisk miljö intill Marinmuseum
lär du dig bygga, reparera och vårda
träbåtar, huvudsakligen allmogebåtar
i traditionell byggteknik.
www.litorina.fhsk.se
0455-36 04 77

SÄLLSTRÖMS
FINSNICKERI & BYGG

AV MJUKASTE ULL

S J Ö F R A K T & B Å T TA X I

Handla
julklapparna på
Hemskapat,
vi är helylle!
hemskapat.se

  

 !& $ #
    $   
!# 
"""!#

leveranser i Stockholms
skärgård och Mälaren

ÅLANDS JAKT OCH FISKEMUSEUM

H A S S E S

 

  
WWWULLBODENSE

0708 - 26 13 34
l.hsallstrom@swipnet.se

Låt oss visa skärgården! Vi finns i den.



Reguljär direktbåt Sandhamn – Stavsnäs

Båttaxi ≥ 120 p
Skärgårdsturer
Åretrunt-charter
Mat & Dryck

  

 



  

M/S Containa:

R OSLAGENS S JÖTRAFIK AB
”Tärnan” & ”Gudungen” • 070-691 38 58

www.roslagenssjotrafik.se

070-750 90 90

%5<**%(.<00(5"

Telefon: 08-571 590 40

9LXWI|UDOOWLEU\JJRURFKNDMHU

Bobcatgrävare

3nOQLQJ0XGGULQJ%RJVHULQJ
6M|WUDQVSRUWHU

;RMV\ZMXZMVILMZ)*
SKÅN SJÖ FRAKT AB
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Servicefolk
Vi säljer
KÖK, BADRUM, KAKEL, GARDEROBER
Vi
V snickrar, bygger och kaklar

ONSDAG – SÖNDAG 11.00 – 17. 00
Tel 0176-126 63 • koksboden@tele2.se
www. koksboden.net

9lUPG|

6NlUJnUGVWUDQVSRUWHU$%
7UDQVSRUWHUDUDOOWIUnQJUXVWLOOKXV
bYHQHQWUHSUHQDGPDVNLQVDUEHWHQ

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



HEMSIDOR
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ZZZURVODJHQVHOSURMHNWVH

Kunskap Trygghet Omtanke Tradition

5REHUW-HQV

Öppet: mån-fre 9.30-18, lör 9-14.

Telefon 08-520 205 15
Fredsgatan 13, 149 30 Nynäshamn

Från idé till färdig produkt på Internet.
Konkurrenskraftiga priser!
Pris fr. 2.500 kr ex moms. Innehar F-skatt

0709-14 07 81
cialine@telia.com www.cialine.se

Klara, färdiga, spar!
Alltid
installerad
och klar i
ditt hus!

Luftvärmepumpen för svenska krav.
BÖRJA
ÖRJASPARA
SPARAREDAN
REDAN NU – VI STÅR BEREDDA!

AZeo^kZ]bg
Halvera din
värmekostnad
oªkf^dhlmgZ]
och minska växthuseffekten.
NmgrmmcZKHM&Zo]kZ`^m
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Auktoriserad
återförsäljare

Akterspegeln Julnöt
2YWOERMJoIRVMOXMKNYPR}XEXXORmGOE,mVOERHYZMRREFVE}ZIVPIZREHWTV]PEV
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:- 4d 1%+%7-27/c6+d6( brukar besöka en ny julmarknad varje år. Det är ett bra sätt att få kontakt med
människor och bekanta sig med en ort. De vanligaste besökarna på
julmarknaden bor eller har sitt fritidshus i närheten och besöker bara
den. Passa på att lägga till en julmarknad eller flera i år.
Det arrangeras resor med både ångbåt och ånglok. Åker man till
en marknad utanför sitt revir får man en känsla av att alla känner
alla och man kan få höra lite skvaller. Ditt första besök kan du göra
redan här med vår julnöt, från några av evenemangen vi besökt
under åren.
Para ihop bilden med rätt ort. Bokstäverna bildar då ett ord.
Kom sedan till vår monter ag:23 på båtmässan Scandinavian Boat
Show 10–14 november med rätt lösning och vinn överlevnadskniv
eller räddningsfilt från Waterline Design. Så långt lagret räcker.
/ roine karlsson

4%6% -,34 &-0( 3', 368
:¦&PMH})¦+VmHH}h¦0ERHWSVX6¦1}NE:¦2SVVXmPNI
)¦2]RmWLEQR%¦8VSWE0¦:E\LSPQ

¨%FWBOMJHBTUFCFTzLBSOBQlKVMNBSLOBEFOCPSFMMFS
IBSTJUUGSJUJETIVTJOjSIFUFOPDICFTzLFSCBSBEFO
1BTTBQlBUUMjHHBUJMMFOKVMNBSLOBEFMMFSGMFSBJlS§
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Dags för vinterfälgar!

Ya c h t
15-18”

w w w. o c l b r o r s s o n s . s e

PRIS

1 290

ER F

Kom lite närmare på
Yasuragi Hasseludden
Till Yasuragi Hasseludden är det inte särskilt långt men upplevelsen
som väntar stannar kvar desto längre. Ta med den du tycker om och njut
av vårt japanska bad. Vila i en varm källa, prova qi gong eller låt dig
hänföras av utsikten över Höggarnsfjärden. Ta även chansen att prova
Shiro Zumi, vår nya basturitual, som ni kan göra tillsammans.

Boka på www.yasuragi.se/boka eller 08-747 64 00
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