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»Där svänger det så 
folk dansar i sjön.«
Per Zethelius och Ellen Boström var några 
av alla spelmän som dök upp på Sundskärs 
spelmansstämma ifjol. Läs mer på sid 6.
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Krönika

Jo, det stämmer som ryktet säger. Musik på  
bryggan och spelmansstämma på Sundskär. Där 
svänger det så folk dansar i sjön. Svänger gör det 
även till alla fiskelägen på Hållnäshalvön. Bakom en 
kurva står en skyltdocka med en gädda i handen. 
Efter nästa ser vi en räv traska förbi. Och mycket 
mer att upptäcka på Tur i Hållnäs när byarna öppnar 
upp. Allsång till exempel. Det är aldrig fel en ljum-
men sommarkväll. Musik hör ju årstiden till. Hållnäs 
var en dold pärla som vi nu har satt på kartan. 

Nynäshamn vill också vara med i atlasen och 
smäller på stora trumman med Nynäskalaset. För 
andra året i rad. Med många kända artister. Magnus 
Uggla är publikens framröstade favorit. Han kom-
mer. Mustasch, Miss Li, Markoolio, Ace Wilder. 
Loreen, E-type och Nassim Al Fakir likaså. En som 
minns när det svängde rejält på Blidö är konstnä-
ren Erik »Kulan« Wennberg. Han har förevigat en 
gårdsfest när det var livat och glatt. Från den tiden 
när prästen och musikern Lars »Sumpen« Sundbom 
fyllde kyrkan med jazzmusiker från världens hörn. 
En del så gamla att de stapplade fram. Sedan ville 
de knappt sluta spela. Det brukar man inte vilja på 

Det svänger i sommar
Sundskärs spelmansstämma heller för den delen. 
Ibland spelar man tills solen går upp. 

– Hopplösa människor, som spelmannen Olle 
Severin kallar sina musikälskande vänner.

Svänger gör det som bekant också till sjöss, både 
svänger och gungar. Läs gärna Titti Gnosspelius  
krönika om dråpligheter man kan råka ut för 
ombord på en segelbåt. Och missa inte fortsätt-
ningen på ensamseglaren Eva Kullgrens följetong 
Omöjligt är ett hjärnspöke. Nu har hon kommit till 
Atlanten. I det här numret får vi också lära känna 
henne lite mer och även en annan seglande tjej som 
har tävlat i Paralympics. Och är det några som kan 
det här med segel och sjöfart så är det ålänningarna. 
Deras tjusiga flermastade skutor går knappast att 
missa när man anländer till Mariehamn. 
Både i västra hamnen och den östra. 

Det här och mycket mer kan ni 
läsa om i detta sommarnummer. 
Hoppas ni ligger skönt i en häng-
matta och läser. Kanske svänger det 
till lite också. Glad sommar!  
/ redaktören

tel. 0176 22 71 30     www.roslagswhisky.se
SmåSkaligt dryckeShantverk  •  family owned and Small-Scale diStillery  •  家族拥有小型酒厂 小型饮料手作室

Spirit of Roslagen...
Boka besök och provning
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Visit Åland www.visitaland.com
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Rospiggen har blivit global
För ett antal år sedan fick jag förfrågan från turistbyrån om 
jag hade någon bild på en »rospigg«. En gubbe med skep
parkrans och vegamössa. Jag funderade ett tag och svarade: 
»Det var länge sedan jag såg en sådan. Är inte alla som bor 
i Roslagen rospiggar?« Jag föreslog att man i stället skulle 
vända sig norrut mot Hallstavik, där finns ju gott om ros
piggar. De sätter numera Roslagen på kartan. Klubben Ros
piggarna blev svenska mästare i speedway 2016. Rospiggen 

idag bär hjälm, släpsko och 
är klädd i skinnställ. Han 
sitter inte på en brygga och 
väntar på att en stockhol
mare ska gå på ett grund. 
Nej, han kan komma från  
Australien som världsstjär
nan Jason Doyle. Hemma
sonen Andreas Jonsson har 
flera tusen på läktaren då 
han far runt runt på ovalen 
i Hallstavik.

Historien om Rospiggarna började redan för 87 år sedan. 
Då strålade nämligen sex män samman på Café Utsikten i 
Hallstavik. Man bestämde att starta en motorklubb som kom 
att heta Orion. Den första banan anlades i Folkets park i mit
ten av 60talet. Speedwaylaget hette då »Stjärnorna«. 1978 
beslutades om ett namnbyte till Rospiggarna. Ordet Roslagen 
kommer från fornsvenskans rosbyggar som betyder boende  
i Roden. Det har inget med taggarna på rosor eller för den 
delen spiggar som fiskarna kallas. Varannan tisdag körs det 
speedway i Hallstavik. Länge leve Rospiggen. Heja!  
/ text o foto: roine karlsson

ansvarig utgivare o. redaktör  
Josefin Ekberg, JE Mediaproduktion,  
Gräddö varvsväg 12, 760 15 Gräddö,  
0176–181 90, 0709–701 901, 
josefin@magasinskargard.se,  
www.magasinskargard.se
omslagsfoto Roine Karlsson
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folk dansar i sjön.«
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Innehåll

Stråkarna dansar   s 6
Sista helgen i juli svänger det om Sundskär i Norrtäljes 
skärgård. Då blir det traditionell spelmansstämma på ön. 
Man vet aldrig vilka som kommer eller när. Och gemyt-
ligt blir det. Så trevligt att vissa aldrig slutar att spela.

På Tur i Hållnäs    s 16
Det var tur vi fann Hållnäs i norra Uppland när vi  
blev nyfikna på evenemanget På Tur i Hållnäs. En mer 
välbevarad skatt till halvö får man leta efter. Med gamla 
fiskebyar, fornlämningar, betesmarker samt fina natur-
områden.

Skutnationen Åland   s 28
Åland har mycket att vara stolt över. Museifartyget  
Pommern bara är ett av alla skepp som bevarats.  
Sjökvarteret i Östra hamnen vill inte vara inte sämre. 
Där ligger skutorna på rad.

Uggla till Nynäskalaset   s 62
En musikfest i dagarna tre sätter Nynäshamn på kartan. 
Dragplåstret är publikens önskemål – Magnus Uggla.  
För att tillfredställa olika musiksmaker kommer även 
Miss Li, Ace Wilder och Mustasch och många fler. Den 
4–6 augusti.

Din SkärgårdsGuide   s 85
I »guiden« slash våra gula sidorna, hittar du telefonnum-
mer till aktörer i skärgården. Praktiskt att ha till hans när 
du vill boka bord, beställa sjötaxi, hyra kajak eller något 
annat kul på din ledighet eller konferens.

Akterspegeln    s 98
Den här gången tänker vi sätta er på pottan och testa  
hur mycket av magasinets läsning som har fastnat. Kan ni 
er läxa eller ska vi läxa upp er? Svaren till detta nummers 
tävling finns mellan raderna i tidningen.

 Gåsvik • Norrtälje • Grisslehamn • Öregrund

Välkommen till oss! I Gåsvik på Väddö finns outlet, butik 
och restaurang. En perfekt utflykt en ledig dag. 

Se edblad.com för öppettider, aktiviteter och evenemang.
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Stämma ger eko 
över hela sjön
Rykten har spridit sig som ringar på vattnet.  
Att musiken flödar så det står härliga till på Sundskär.  
Alla som har ett instrument eller inte kan dyka upp.  
Vem som helst och när som helst. Sista lördagen  
i juli då det vankas spelmansstämma.
 t e x t : Josefin Ekberg f oto:  Roine Karlsson 

Alla är välkomna till spelmansstämman. Oavsett 
instrument eller med enbart sina stämband.



Alla Olle Severins fyra barn 
spelar och sjunger. Här är 
det sonen Mårten Fogelström 
som bjuder på en visa.



»… det har väl varit 
dans på bryggan där 
folk har dansat i sjön. 
Det har hänt. Alltid 
händer det något … «

Henrik tar i för kung 
och fosterland med 
sin sångglädje.
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Musiken flödar på ön Sundskär i 
mellersta Roslagen. Vi sitter på en 
brygga med faluröd sjöbod och har egen 
kaffekorg med oss. Det går bra att önska 
vilken låt man vill. Ibland kommer den 
nya tekniken väl till pass, när någon goog-
lar upp texten på sin smarta telefon. Vår 
värd Olle Severin spelar gitarr tillsammans 
med sonen Mårten. En glad gamäng vid 
namn Henrik sjunger och alla andra som 
kan eller försöker hänga med i texten. Vi 
betar av bitar av Taube, Bellman och Povel 
Ramel. Någon önskar sig Muminvisan. 

Fåglarna kvittrar i takt (eller otakt – det 
spelar ingen roll). Allt är inramat av en 
stämningsfull miljö. Som hämtat ur någon 
låt av Tomas Ledin eller Peter Lundmark. 
Omfamnade av det så besjungna blå havet 
och himmeln. Är det någon gång det 
passar att använda det så uttjatade ordet 
»magiskt« så är det nu. 

– Sjung högre!, ropas det från andra 
sidan viken.

– Kom hit istället, replikerar vi.
Dagen efter är vi tillbaka på Sundskär 

och traskar upp till finansmannen Sven 
Tranströmers trivsamma trädgård, där 
bänkarna står framme. Och ett stort skug-
gande träd finns att tillgå. Det är idag som 
spelmansstämman går av stapeln. Igår 
på bryggan var bara för spelet, då vi satt 

och njöt av musiken medan vi blickade 
ut över havet för att se vilka som skulle 
anlända härnäst. Enskärspojkarna från 
grannön kom tyvärr inte. De hade fått 
förhinder. Men de brukar närvara. Allan 
Karlsson och hans spelglada söner.

– Folk bara kommer. Man vet aldrig 
vilka som kommer. Eller när de dyker 
upp, säger Olle Severin som drog igång 
det hela.

Alla välkomna
Enligt programmet är det mellan  
klockan 14–16 på lördagen som själva 
spelmansstämman äger rum. Men vem 
bryr sig om klockan? Tiden är inte så 
noga. Här är det »mindfullness« som 
gäller, i ordets rätta betydelse.

– De slutar ju aldrig att spela. Ofta 
blir det till fyra-femtiden på morgonen. 
Hopplösa människor, skrattar Olle.

Alla är hjärtligt välkomna den här 
helgen. Publik som spelmän. Det är 
fri entré och folk hjäps åt idéellt. Med 
kaffekokning, bakning och förberedel-
ser. Men man måste ta sig hit för egen 

maskin. Det går inga reguljära turbåtar 
till Sundskär. Folk anländer med egen 
båt, blir hämtade eller bokar sjötaxi. Det 
spelar íngen roll vilket instrument man 
spelar eller om det är folkmusik, jazz, 
visor eller annat man framför. Det kan 
bli en härlig blandning av stilar. 

– Vi har haft folk som kular, berättar 
Olle.

Skärgårdskören har varit med. Det 
kan komma spelmän och sångare från 
hela landet. Till och med från utlandet. 

– Nu kommer det ett åländskt gäng 
hit, avslöjar Olle.

Det brukar bli en 15–30 musiker 
totalt. Många slaggar över i sina båtar. 
En barack ska renoveras som tar tolv  
bäddar och kan nyttjas så småningom. 
Traditionsenligt bjuder Olle och hans 
Åsa musikanterna på hemlagad abborr-
soppa efter stämman.

Dansat i sjön  
Har du någon spelman på önskelistan?

– Ja, en av Sveriges bästa durspelare. 
En udda kille. Olsson, svarar Olle.

»Folk bara kommer. Man vet aldrig vilka 
som kommer. Eller när de dyker upp.«

Det brukar komma 
omkring 15–30 spelmän. 
Man vet aldrig vilka  
som dyker upp.



10   magasinskärgård sommar2017

Festligheterna pågår hela helgen och 
börjar med spelning i kapellet på Arhol-
ma under torsdagen. Bara för skojs  
skull. Ingen får något betalt.

– På fredagen kör vi med »visor 
på bryggan«, lördag är det spelmans-
stämman och på söndagen förlåter  
kyrkan våra synder, skrattar Olle. 

Då kommer prästen Anders Björklund 
och håller gudstjänst. Kollekten som  
samlas in går till Sjöräddningssällskapet. 

– Det är den rikaste kollekten på  
hela året, säger Olle.

Brukligt är också att Sjöräddningen 
från Refsnäs besöker evenemanget.

Har du någon rolig anekdot att 
berätta?

– Ja, det finns så mycket. Ha, ha. Det 
har väl varit dans på bryggan där folk 
har dansat i sjön. Det har hänt. Alltid 
händer det något, skrattar han. 

Rolf säkert stolt
I år är det elfte sommaren för stämman 
på Sundskär. Tidigare höll den till på 
Blidö. Idén kom egentligen från Olles 
avlidne svärfar, den kände skärgårdspro-
filen och spelmannen Rolf Fogelström 
som bodde på Sundskär. 

– Vi pratade om att starta en stämma 
men sen gick han och dog, berättar Olle.

Olle och Rolf spelade tillsammans 
i många år. De började med det redan 
1972. Rolf var en hejare på dragspel. Ett 
instrument han hade lärt sig på egen 

hand att bemästra. Med en fingersätt-
ning som borde vara omöjlig. Rolf blev 
eftertraktad i musikerkretsar. Han var 
extremt säker på att hålla takten.

– Han spelade skjortan av alla. Och 
han var en mästare på att spela hambo, 
säger Olle.

Förr i tiden, innan TV:n slog igenom, 
var det en vanlig tradition att gå runt i 
stugorna och spela någon trudelutt för 
varandra. För glädjen och samvarons 
skull, visst. Säkerligen också i hopp om 
någon belöning eller så.

– Man ville väl göra sig populär och 
få en sup. Jag gör det själv ibland när jag 
är törstig, skrattar Olle.

– Rolf ville bevara den kulturen.

För att hedra Rolfs minne avslutas 
alltid stämman med att framföra någon 
av hans låtar. En vals brukar det bli. 
Ingen hambo då inte.

Kanske är han med på stämman från 
sin himmel?

– Ja, säkert. Hoppas det. Han skulle 
ha varit stolt över det här.

Sedan sju år bor Olle året runt på 
Sundskär. Ensam om vintrarna tills helt 
nyligen. Då Åsa också har flyttat ut per-
manent.

– Så nu är det slut på ungkarlslivet, 
säger Olle och skrattar.

Paret har fyra vuxna barn. Alla spelar 
och sjunger, vilket borgar för att spel-
manstraditionen förs vidare.

Den folkliga stämman  
sker i den kände finans-
mannen Sven Hagströmers 
privata trädgård.

Olle Severin på gitarr.

Idén till stämman kom från  
Rolf Fogelström. Han ville  
bevara spelmanstraditionen.

»På fredagen kör vi med ›visor på bryggan‹, 
lördag är det spelmans stämman och på  
söndagen förlåter kyrkan våra synder.«
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LANDGÅNGEN
RESTAURANG & CAFE

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

ÖPPET ÅRET RUNT I 
KAPELLSKÄRSTERMINALEN

CATERING, 
Á LA CARTE,

AVHÄMTNING, 
MM.

DAGENS LUNCH, 90:-
INKLUSIVE DRYCK, 

SALLADSBUFFÉ, KAFFE & KAKA.
SERVERAS VARDAGAR 10.30-14.00

TELEFON 0176 440 50
WWW.INORRTELJE.SE

GILLA OSS GÄRNA PÅ FACEBOOK

“LANDGÅNGEN RESTAURANG & CAFÉ”

Rådmansödagen

Lör 1 juli 10-16 Gräddö brygga
Marknad, strömming, utställning, kaffe mm...

Arr: Rådmansö bygdegårdsförening www.radmansobygdegard.se

Kafé, Krog och Bed & Breakfast med utsikt över  
Gräddö hamn. Hos oss kan du äta och dricka i skärgårdsmiljö.  

Vi öppnar en presentbutik i sommar!

Från 24 juni öppet alla dagar 11–19.

KVARNUDDEN

TRUBADURKVÄLLAR MED 
GRILLBUFFÉ KL. 19–23  

VARJE ONS & FRE I JULI.

För våra öppettider i maj och juni, se Facebook eller hemsidan, kvarnudden.se

Vill du också synas här? Ring 0709–701 901 och boka plats.



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

FRÖTUNA TAXI & BUSS AB 

070-403 31 03
070-722 01 15

www.trevismaleri.se

www.movecatarina.se 

ZUMBA!  
RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD

0176-404 99
www.lidövärdshus.se

 DIN BYGGHANDEL! 

RäfsnäsSåMft 
0176-402 65 www.rafsnassag.se 

RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD
Gräddö • 0176-406 09

www.radmanso-bygdegard.se

Bröllop & Fest

Lunch 85:–
(10–14) Ingår salladsbuffé, dryck, bröd, kaffe.

Fullständiga rättigheter

Öppet sommar alla dagar 10-22
0176-400 11

0709-556 636
www.graddoel.se

Sväng av vid mjölkpallen på 
E1 8 efter Södersviksavfarten 

0701-471 549, 0176-428 06  

TOTALENTREPRENÖR

Mattias
070–723 41 20

Anders
070–723 41 21

www.graddobygg.se

0739-526 189 
www.parlmakeriet.com

Hej hopp!

ATG & Svenska Spel • Posten
Ombud för Systembolaget • DVD-uthyrning • Grill/Café

ATG & Svenska Spel • Posten
Ombud för Systembolaget • DVD-uthyrning • Grill/Café

Tel: 0176-400 12
Välsorterad ICA-butik

ATG & Svenska Spel • Posten
Ombud för Systembolaget • DVD-uthyrning • Grill/Café

ATG & Svenska Spel • Posten
Ombud för Systembolaget • DVD-uthyrning • Grill/Café

ATG, Svenska Spel och DVD-uthyrning  
Ombud för Posten och Systembolaget

SPILLERSBODASPILLERSBODA 
LANTHANDELLANTHANDEL
Två mil öster om Norrtälje

Öppet året runt: må-fr 9-18 lö-sö 9-16 
0176-22 10 01

facebook.com/spillersbodalanthandel

Rådmansö
öppna famnen till Roslagen
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Senaste nytt & Notiser Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser

Trosa Sommarteater är tillbaka! 
Efter förra årets succéer med »Folk och Rövare i Kamomilla stad« och den  
egenskrivna musikteaterkomedin »Missförstånd på Garvargränd« är nu regissören 
Josephine Betschart och Trosa Sommarteater tillbaka. Sommarens familjeföreställning 
blir Astrid Lindgrens »Pippi Långstrump på de sju haven«. Det kommer bli en  
spännande och fartfylld föreställning med poliser, pirater och världens starkaste tjej. 
Föreställningen kommer att spelas åtta gånger i juli på Garvaregården i Trosa.

Premiär: Lördag 15 juli och spelas fram till 30 juli.
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Skånes vackra omvägar
För den som tar vägen förbi 
Skåne i sommar kan det vara 
värt att skaffa boken »Vägar 
värda en omväg – Skåne«. 
Författarna Bengt Arvidsson och 
Janne Svensson tar oss med sig 
på smala, krokiga och vackra 
vägar som vi skulle få svårt att 
hitta själva. Vi kan med bokens 
hjälp ta oss till Hallandsåsen 

med fantastisk utsikt över Laholmsbukten vidare 
genom slätternas pilalléer kantade av de vidunderli
ga sädesfälten som är så typiska för Skåne. För att 
sedan åka vidare till ett slottsbesök eller bara spana 
in en statarlänga. Varför inte smyga in i Göinge
skogarna där Snapphanarna gömde sig. 

Boken innehåller detaljerade vägbeskrivningar 
med kartor och ett hundratals fotografier från 
besöksmålen. Det finns också gott om historiska 
anekdoter och fakta om platserna längs vägarna, 
totalt 85 mil genom Skåne. / ROINE KARLSSON

TITEL: Vägar värda en omväg – Skåne
FÖRFATTTARE: Bengt Arvidsson & Janne Svensson
FÖRLAG: Bokförlaget Arena
ISBN: 978–91–7845–502–9
ANTAL SIDOR: 256 sidor
CIRKAPRIS: 180 kr

Boktips
Roadtrip  

till Skåne

En egen ö mitt i farleden med boende i vackert trähus från 1916, nybyggd toppfräsch  
konferenslokal, charmig vedeldad bastu och ett eget Fort! Boka nu för fest eller möte. 
Öppet maj-oktober. Läs mer på www.blidosundsbolaget.se eller ring 08-24 30 90.

BLI FÅNGAD AV SIARÖFORTET

Vaxholms Hembygdsgårds Café
Här njuter du av god mat och dryck och

en otrolig kakbuffé med hembakat av alla de 

slag. Kaffe från Vaxholms eget rosteri, öl, 

vin och champagne. Du sitter på första 

parkett vid havet och kan bara njuta av 

atmosfären av lugn, båtar och havsluft.

Vi finns i Norrhamnen i Vaxholms äldre 

bebyggelse. Trädgårdsgatan 19    

08-541 319 80

www.facebook.com/vaxholmshembygds-

gardscafe

Här njuter du av god mat och 
dryck och en otrolig kakbuffé 
med hembakat av alla de slag. 
Kaffe från Vaxholms eget rosteri, 
öl, vin och champagne. Du sitter 

på första parkett vid havet och 
kan bara njuta av atmosfären av 
lugn, båtar och havsluft. Vi finns 
i Norrhamnen i Vaxholms äldre 
bebyggelse. 

Vaxholms Hembygdsgårds Café
Här njuter du av god mat och dryck och

en otrolig kakbuffé med hembakat av alla de 

slag. Kaffe från Vaxholms eget rosteri, öl, 

vin och champagne. Du sitter på första 

parkett vid havet och kan bara njuta av 

atmosfären av lugn, båtar och havsluft.

Vi finns i Norrhamnen i Vaxholms äldre 

bebyggelse. Trädgårdsgatan 19    

08-541 319 80

www.facebook.com/vaxholmshembygds-

gardscafe

Trädgårdsgatan 19 • 08-541 319 80
www.facebook.com/vaxholmshembygdsgardscafe

Vill du också synas här? Ring 0709–701 901 och boka plats.

Park Lek 
en utställning av och om 

Homo Ludens

Rånässalongen IV, Rånäs Slott

välkommen

Öppet 2.7.-13.8. 2017, tis-sön 11-17  (Stängt 28-29.7.)
www.ranassalongen.se

stenkvarn i rånäs slottspark
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Man överbord!
kajka och småkryssa mellan prickar och grynnor i den smala 
Bokösundsleden beslutar vi oss för att ta ett långt slag ut över 
Krabbfjärden, mot Asenkallens fyr och gå utanför Askön. Fast 
den inre vägen är betydligt lugnare, men långsammare. Ute på 
fjärden möts vi av regnstänk och ökande vind.

Krabbfjärden! Knappast något vatten gör mer skäl för sitt 
namn än detta. En smula vind och sjön blir krabb och gropig. 
Visa av tidigare erfarenheter har vi ju satt lilla focken och tagit 
in rejält med rev på storen när vi märkte vart vädret barkade 
hän. Men med den ökande vinden blir vågorna allt toppigare 
och seglingen rätt stökig. »Fräs« slänger, kränger och doppar. 
Hedersgäst och skeppskatt bäddas ner i ruffen, inga djur lösa i 
sittbrunnen när det stampar och kränger som nu.

Vi måste ta in ännu ett rev och byta till stormfock. Arbets-
gasten kopplar säkerhetsselen till löplinan längs relingen, och 
ger sig krypande upp på däck. »Okej« hojtar Skeppar’n »jag 
går upp i vind, håll i dig … en hand för dig och en för båten!«

Med nosen mot Krabbfjärdens bråkiga sjöar stampar och 
gungar »Fräs« så att det smäller i skrovet. Focken slår ursin-
nigt, skotet piskar, det är svårt att få ner den, något kärvar. Fal-
let snor sig runt förstaget, skotets karbinhake snärtas loss och 

Sommarens långresa skall gå från hemmahamnen 
Trosa ned utefter kusten till Söderköping och vidare 
genom Göta kanal till Västerhavet. Besättningen ombord 
består av: Skepparen,  Skepparn’s Äkta hälft (jag), Arbetsgasten, 
sonen i båten. Dessutom de två skeppsdjuren: en seglingstokig 
spaniel, Hedersgästen kallad, och en oäkta Angorakatt P.B.

Vegan »Fräs« har laddats med allt vad som kan behövas: 
sjökort, stövlar, semesterböcker, konserver, hundkex och tusen 
andra prylar. Hur mycket får egentligen rum i en båt? Stuv-
ningsplanen har prövats i flera säsonger och är nu optimal. 
Var sak på sin plats, det gäller att veta var allting finns, även i 
svartaste nattmörker.

Alla har sitt ansvarsområde ombord. Skepparn’s är driv-
medel, gas, el mm. Arbetsgasten svarar för segel, tampar och 
väderleksrapporter, Äkta hälften basar över proviant och 
nödproviant (godis). Skeppskatten tassar runt, inspekterar 
och spinner trivsel. Alla har sin uppgift utom hunden, Heders-
gästen, eftersom insatser från honom mera består av att stjälpa 
till än av att hjälpa till.

Vädret är halvklart, det blåser en frisk något byig vind. 
Vi går ut med revat storsegel och kryssfock. Hellre än att 
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focken blir helt sjövild. Gasten sliter, klamrar sig fast, duckar 
för ett livsfarligt vispande skothorn och svär så han nästan 
överröstar riggens smatter och oväsen.

Till slut kommer focken ner … en stor brottsjö, en vågdal 
och … men …VAR är Gasten??!!! Fördäcket är skrämmande 
tomt! Renspolat!

MAN ÖVERBORD!!!
Fruktansvärt farligt nära den stampande stäven hänger 

Arbetsgasten i säkerhetsselens rep. Hans liv hänger på den lilla 
»tråd« som ännu förbinder honom med båten, hur länge skall 
den hålla? Samtidigt riskerar han att dras in under, och krossas 
av »Fräs« stampande stäv. Regnställ, stövlar och kläder bly-
tunga av vatten gör det svårt att röra sig, chocken och rädslan 
gör honom stel och tung.

»Ta rodret! – Kvickt! – Håll henne mot vind!«
Vit i ansiktet men iskallt beslutsamt ger Skeppar’n order, 

det gäller sekunder, sekunder som glödhett tatuerar out-
plånliga minnen. Jag känner paniken komma krypande men 
koncentrerar mig på att hålla fören i vindögat och rätt emot 
vågorna, den slänger förskräckligt åt alla håll. Det är svårt 
att se, jag vet att jag måste handla klart och rätt, men tårar 
av rädsla som bara rinner gör blicken suddig. Jag skulle vilja 
släppa rodret och rusa föröver, det är ju vår grabb som kämpar 
för sitt liv där i vattnet! Jag vill krypa ihop i ett hörn av sitt-
brunnen och bara blunda! Jag vill inte vara med längre – jag 
vill inte segla mer!!!

Arbetsgasten får tag i focken som blåst ner från fördäck, 
segar sig med hjälp av den in till bordläggningen och får tag 
i mantåget. Skeppar’n har krupit upp på däck med en tamp 
som han krokar fast i gastens livsele, lindar den andra änden 
om fockfallets vinsch på masten och börjar varv för varv dra 
ombord gasten. Minuterna är långa som timmar innan en våt 
och chockad men levande son sitter tryggt på däck.

Skeppar’n håller ena armen om hans axlar och den andra 
om masten. Tårarna strömmar på oss alla. Så bli det allde-
les tyst ombord en lång stund. Gasten och Skeppar’n sitter 
på däcket, båten stångar ljudligt nosen mot sjöarna, blåsten 
visslar i riggen, det väsnas i skrovet, det knirkar i rorkulten, 
Hedersgästen gnäller ängsligt men ändå är det som en andlös 
tystnad står tät som tjocka runt »Fräs«. Det blir liksom stilla, 
tyst och oändligt … en evighetsminut.

Till sist säger Arbetsgasten stilla »Jag sumpade stöveln … «
Då kommer skrattet!
/ titti nyblom gnosspelius

TITTI NYBLOM GNOSSPELIUS 
Bildkonstnär, konsthantverkare, designer

Uppvuxen i Stockholm och skärgården  
därutanför. Bosatt och verksam i Trosa 

sedan 1960-talet. Konstnärlig ledare i  
AB Lilla Paradiset.

Roslagen 
 THE COASTAL COUNTRYSIDE OF STOCKHOLM

Ångbåtsturer, Kullehusteatern, 
Wira-spelen, Öregrundsmåndag,  

Sommarnattens toner, 
Nya Roslagsmarschen, 

 Speedway-EM...
 

Boka sommaren på roslagen.se

www.roslagen.se  0767 650 660

Foto: Peter Nerström.

Foto: Pedja Simicevic.



Bakom en kurva  
när man minst anar 

dyker det upp  
konstinstallationer  

i naturen. 



Hållnäshalvön är ett paradis för alla 
som gillar idylliska fiskebyar.

 Vi är på väg norrut med  
 en karta över halvön Hållnäs. 
Och dess smultronställen. I knät ligger en broschyr med programmet 
för På tur i Hållnäs. Det ska bli spännande att upptäcka alla byar och 
fiskelägen med allt de har att erbjuda dagen till ära. 
t e x t : Josefin Ekberg f oto:  Roine Karlsson 

Smultronställena  
på Hållnäs 



Fakta HÅLLNÄS
I år (läs: 2017) år det 15 år sedan  
projektet På tur i Hållnäs startade. Ett 
samarbete mellan lokala föreningar och 
byalagen med stöd av sponsorer och 
bidrag. Målet var att stolt visa upp allt 
man har att erbjuda. I sommar sker  
evenemanget lördagen den 12 augusti. 

Det råder ingen brist på kreativiteten bland 
ortsborna på Hållnäs. Folkkonsten flödar.
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Jag hade aldrig hört talas om Håll-
näs än mindre om »På tur i Håll-
näs« när kollegan Monica Wänéus 
som bor i Östhammar rabblade 
upp en massa roliga sommareve-
nemang i Norra Uppland. Döm om 
min förvåning när vi styr kosan mot nej-
derna norr om Forsmark. Hållnäs visar 
sig slå förväntningarna med hästlängder. 
Det känns som en tidsresa långt bort 
från urbaniseringen. Mot landsbygd och 
välbevarade odlingsmarker som brukats 
från medeltiden eller ännu tidigare. Till 
tider långt före skördetröskor och mass-
produktion. 

Vi kör från byar till fiskehamnar och 
vice versa för att inte missa någonting av 
det digra utbudet. I dubbel bemärkelse. 
Det är inte bara mycket som sker den 
här dagen – det finns gott om saker att 
shoppa också. Loppisfynd, konsthant-
verk, honung och färsk fisk bland mycket 
annat. På Hållnäs är det tätt mellan 
byarna och de är många. Med exotiska 
namn som tagna ur en fantasybok: 
Sikhjälma, Göksnåre, Kapplasse och 
Gudinge. Den största heter Edvalla och 
ligger centralt. Barknåre och Böle är av 
riksintressen för sina medeltida odlings-
landskap och åkertegar. Brukade och 
skapade av bönder och dess djur. I byn 

Lingnåre finns ett av rikets värdefullaste 
område med fornlämningar. Blundar 
man för de asfalterade vägarna kan man 
lätt befinna sig mentalt i vikingatiden 
eller medeltiden. 

En riktig pärla 
Hela Hållnäs är full av smultronställen. 
För olika tycken och smak. Landskapet 
är slående vackert. Med gott om natur-
reservat. Här finns hagmarker, hela 20 
orkidéarter, stengärdesgårdar, klipp-
formationer, urskog, gölgrodor och 
blodiglar. Halvön kan också skryta med 
två runstenar, 20 gravfält, sina fiskelägen, 
havtornsbuskar och för att toppa idyl-
len, ett rikt fågelliv. Ja, hela Hållnäs är 

som en enda välbevarad  juvel, likt den 
medeltida skatt som hittades i byn Kär-
ven 1954. Men för de som bor här och 
vistas i omgivningarn ofta, är det knap-
past någon hemlighet att området är en 
välbevarad pärla. Och det vill man dela 
med sig av. Därav evenemanget På tur 
i Hållnäs med ett fullspäckat program, 
andra lördagen i augusti. 

Det erbjuds allt möjligt, från båttur 
till Björns fyr, visning av Gudingefilmen 
till guidade turer av Griggebo ramsåg, 
»Lyskväll« samt så kallad »Trumresa«. 
Dessutom bör man inte missa all lokal 
mat. Som nyfångad fisk samt egen 
surströmming, munkarna, bärtart, håll-
näsost, årbölemacka och strömmings-

»Hållnäs bjuder på så mycket och för 
många säkert annorlunda. Jag säger 
bara: »Globen – Släng dig i väggen«, 
»Metropolitan – Bah!«. Det här är  
raka motsatsen. Man slipper köa, leta 
efter p-platser och trängas.«

Båtens garage är också 
ett inbjudande motiv.
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burgare. Överallt stöter vi på hembakat, 
hemlagat och egentillverkat. Det känns 
så genuint.

Hållnäs bjuder på så mycket och för 
många säkert annorlunda. Jag säger bara: 
»Globen – Släng dig i väggen«, »Metro-
politan – Bah!«. Det här är raka motsat-
sen. Man slipper köa, leta efter p-platser 
och trängas. Men får ändå ta del av ett 
charmigt kulturliv. Vi kryssar runt mel-
lan utbudet och utställningarna i byarna, 
köper glass, stickad mössa, lakrits, fisk-
rätter och en lott för att stödja projektet. 
Plötsligt får vi syn på en räv som strosar 
på nära håll. Den vackra blomsterprakten 
är en fröjd för både öga och doftsinne. 
Vid ett fiskeläge hittar vi en ledig bänk 
med utsikt mot havet och tar en medita-
tiv vilopaus. Vår hund njuter han med.

Levande fiske 
Så gott som allt har en air av välbevarat 
och ålderdomligt (till och med män-
niskorna. Vi möts ofta av leende och 
pigga pensionärer). Mest känt är nog 
Hållnäs för sitt fiske. Vilket är aktivt än 
i dag. Här kan man handla hos Calles 
Fisk, PG Perssons Fiskeri, Hållstrands 

Fisk och Evaldssons Havsgodis. Det finns 
också ett fiskemuseum som anses vara 
Upplands förnämsta med sin digra sam-
ling fiskeföremål. Vi dras till havet och 
hittar skyddade vikar med fiskelägen, 
gistgårdar och båthus, vilka ibland har 
inretts till sommarhus. Då är det lätt att 
känna ett sting av avundsjuka. 

Vi håller alla ögonen öppna och låter 
oss överraskas gång på annan längs vår 
färd genom det pittoreska landskapet. Det 
är bäst att köra långsamt så man inte mis-
sar något häftigt. Som trädgården med 
kreativ folkkonst. Under ett träd står en 

»Vid ett fiskeläge hittar vi en ledig bänk med utsikt mot havet 
och tar en meditativ vilopaus.Vår hund njuter han med.«

lättklädd skyltdocka med en stor gädda 
i handen. Olika mjukisdjur har hittat 
sina platser ute i det fria. Aporna med en 
balja och är det foliobakade potatisar? En 
leopard ligger och slappar över ett rostigt 
hjul. Och mycket mer roligt. Med sinnena 
tillfredställda lämnar vi denna magiska 
plats och passar på att se lite av Lövsta-
bruk innan vi far hem (det får vi berätta 
mer om en annan gång). 

Man kan lugnt säga att På tur i Håll-
näs har satt halvön på kartan. Och  
vi kommer med all sannolikhet att åter-
vända.

Ett flertal fiskbutiker finns det att välja på.



Färsk & rökt fisk
Fredagar ICA Skärplinge
Övrig tid Gudinge
0294-303 47 • 073-035 80 71
ge43@telia.com

HÄR FINNS GOTT OM SMULTRONSTÄLLEN: Lingnåre, Sikhjälma,  
Fågelsundet, Rossholms stigar, Ängskär, Fagerviken, Gudinge,  
Slada och Kapplasse naturreservat.

Hållnäs & Skärplinge
– halvön norr om Öregrund –

ANDERS: 070-770 03 08
fromsbygg@etanet.se

Graverar och målar på glas 
Café & Loppis

Löten 311, Skärplinge
070-672 99 23 www.carinaskarating.se

Vi finns även på

Hjälmunge, Hållnäs
070-130 73 37

( ) 

Husqvarna - Stiga - Evinrude
0294-221 51

Fashioninspiration

 Modebutikerna 
i

Skärplinge & Öregrund
0294-100 80         0173-300 63

Ol-Anders väg 1 Skärplinge 
0294-102 55 www.ica.se

Kastbergs
Edvallav. 19, Hållnäs 

0294-220 05 www.ica.se

Butik & Servering
0294-231 10, 070-559 86 78

www.kallesfisk.nu

Hästskär
FÄRSK & RÖKT FISK•SURSTRÖMMING

0705-44 85 56 
www.hallstrandsfisk.se 

HÅLLSTRANDS FISK

MÅN-FRE 07.OO-17.30 LÖR 09.00-13.00
Hållnäs Tel.0294-220 37

070-312 31 32
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Öregrund/Östhammar »Grannstäderna vid havet«
Namnet Östhammar består av den fornnordiska ordet »hamar« som betyder stenig backe. Staden omnämns första gången 1368 då den  
fick sina stadsprevilegier. I slutet av 1400-talet hade farleden till Östhammar blivit så grund att borgarna anhöll om att få flytta till Öregrunds 
näs. Vilket bifölls och staden Öregrund föddes. Namnet betyder »grusgrundet« och antas syfta på Dummelgrundet utanför hamnen.

·····•·····
SKÄRGÅRDSCATERING 

info@skargardscatering.se / Jenny 073-971 51 12 / Beställ före tor kl 11

Prova vår fredagspåse!

Räkor, egengjorda röror, tillbehör samt efterrätt

1 juni-15 aug.

inkl. sushi

ÖPPET ÅRET RUNT!ÖPPET ÅRET RUNT!

Modebutiker året om
Öregrund / Gävle / Skanör

Följ oss på Instagram



22   magasinskärgård sommar2017 23   magasinskärgård sommar201723   magasinskärgård sommar2017

Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannon

Visste du att ... Öregrund räknar sin tillvaro som stad  
från 1491 och är ursprungligen en koloni från Östhammar.

Vi möblerar sommaren!

Karlavagnen
Bredvid Granngårdens utemarknad

Östhammar
070-687 18 76

Sommarmöbler från

 

 

 
 

 

Jess of Sweden 
HANDMADE HIGH QUALITY JEWELRY 

 
WWW.JESSOFSWEDEN.SE 

 
 

 

Kustlaboratoriet 
i Öregrund

”Vi övervakar fiskbestånd 
och miljö i Sveriges hav och 

sötvatten”

www.slu.se/akvatiskaresurser

Öppet:

Mån-fre 12-18 
Drottninggatan 2 
Östhammar 
0173-212 04

Varmt välkomna!

AK‛s 

Gardiner, hemtextil, presentartikel 
och mycket mer…

Present & Hemtextil
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öfolk sven-harry karlsson

För de som inte känner till Sven-
Harry Karlsson, nyligen fyllda 85, kan 
nämnas att han växte upp i en familj i 
Lund där pappan var framgångsrik bygg-
mästare. Sven-Harry var ordblind och 
ansågs obildbar. Han fick därför inte bli 
snickare då pappan tyckte att verktygen 
var för dyra. Men murare kunde han bli 
då verktygen kostade mindre. 

Därför blev Sven-Harry murare 
och byggde så småningom upp ett eget 
byggföretag bland annat på grund av att 
han inte fick köpa faderns stora bygg-
bolag. Sven-Harrys företag med namnet 
»Folkhem« blev känt för att bygga kvali-
tetshus, ofta med nya byggmetoder och 
material. I Solna har det nyligen byggts 
uppmärksammade höghus i trä, i Sollen-
tuna hus som står på stålbalkar etc. De 
senaste åren har han börjat avveckla sitt 
engagemang i byggverksamheten. 

I stället för byggandet har han vidare-
utvecklat ett annat av sina stora intres-
sen, konsten och byggt den guldfärgade 
byggnaden vid Vasaparken med »Sven-
Harrys Konstmuseum« som lockar 
många besökare. Konstintresset har han 
ärvt av sin pappa och Sven-Harry har 
med egna idéer och magkänsla byggt 
upp en omfattande konstsamling som 
nu finns på muséet. Sven-Harry har all-
tid litat på sin magkänsla när han köpt 
tavlor och sökt »själen« i målningarna. 

På muséet kunde nyligen den så upp-
skattade »Axel Sjöberg«-utställningen ses 
med många fina tavlor från Långviksskär 
i ytterskärgården. Snart visas en Zornut-
ställning, också denna med skärgårds-
motiv.

Muséets översta våning är en kopia av 
Sven-Harrys tidigare bostad på sjönära 
Ekholmsnäs Gård på Lidingö. Denna 
underbara våning är i sig värd ett besök.

Sven-Harrys betydande insatser för 
svenskt kulturliv har också uppmärk-
sammats av Kungahuset. Hans Majestät 
Konungen tilldelade nyligen Sven-Harry 
”H.M. Konungens medalj i 12:e storleken” 
vid en ceremoni på Kungliga Slottet.

Efter det att Sven-Harry kom till 
Stockholm har han mestadels bott nära 
vattnet och varit i Skärgården sommartid 
på olika sätt. Mest med egna segelbåtar 
och ibland med motorbåtar. Det är ingen 
tvekan om att Sven-Harry gillar Stock-
holms skärgård men han har också gjort 
resor i egen båt till våra grannländer i öst. 
Områdena kring Ornö är ofta besökta.

Varför skärgården? Han nämner 

lugnet, valfriheten att göra en passande 
rutt utan köer och jäkt, hitta en egen 
hamn för natten, äta på skärgårdskro-
gar, uppleva den skiftande naturen, väd-
ret, människorna och att låta skärgår-
den lugna ned själen och samla krafter. 
Sven-Harry har rest mycket till exempel 
till Chiles skärgård och den var inte alls 
jämförbar. Men han återvänder alltid 
till Stockholms skärgård.

Just nu renoveras en nyinköpt 
nordisk Folkbåt byggd 1942 så att den 
skall passa för en ibland ensamseglande 
85-åring. Projektets arbetsnamn är 
»Antikrundan« som Sven-Harry tycker 
symboliserar »det strävsamma parets« 
förhållande och som vittnar om Sven-
Harrys härliga och hjärtliga sinne för 
humor. Nu, nära och i skärgården, lever 
Sven-Harry äntligen i sitt eget NU vilket 
hann inte hunnit med tidigare.

– Jag tänker inte bli rikast på kyrko-
gården, säger han. 

Att Sven-Harry bestämde sig för att 
flytta nära skärgården var ett viktigt och 
rätt beslut för honom och för oss utom-
stående som kan tacka honom för alla 
innovationer inom byggnadsverksam-
heten och för muséet som ofta rymmer 
skärgårdskonst. 

Sven-Harry gratuleras till beslutet att 
flytta närmare Stockholms skärgård och 
till sin så positiva utstrålning, alltid med 
glimten i ögat. Hållande rorkulten i 
handen i stället för mursleven önskas 
han varma medvindar på alla de fortsat-
ta seglatserna.

Muraren byggde  
eget museum

»Han kom som ett lugnt yrväder en  
månskenskväll i augusti med en murslev  
i en svångrem runt halsen. Han, Karlsson,  
hade bestämt sig att året 1985 flytta från  
Lund till Stockholm och nära skärgårdens  

öar. Vilken Karlsson? Jo, Sven-Harry Karlsson.«  
text o foto:  Hans Brandt
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» … hitta en egen hamn för natten, uppleva 
den skiftande naturen, låta skärgården 
lugna ned själen och samla krafter.«



NAMN: Sven-Harry Karlsson ÅLDER: 85 år  FAMILJ: Son
BOR: Sjönära öster om Stockholm och på Kanarieöarna
INTRESSEN/ARBETE: Vara i skärgården med segelbåt, samla på 
konst, gärna av Carl Fredrik Hill samt vävnader från Märta 
Måås-Fjetterström, deltidspensionär med sikte att avveckla 
engagemanget i muséet … för att först senare bli heltids-
pensionär … när han »coolar« … Har åkt Vasaloppet.
YTTERLIGARE INFO: www.sven-harrys.se Årets sommarutställ-
ning är Anders Zorn och pågår 29 april till 13 augusti.



GULDKORN: Solnedgången i havet,   
Stadsvandringar, Hembygdsgården  
med Sjöfartsmuseet, Medeltida 
sten kyrkan och klockstapeln,  
Fyrskeppet Västra Banken, 
Strandpromenaden med 
Societetshuset, Badortsdagarna, 
Tallparken med utsiktsplatser,  
sandstrand och klippor ...

Öregrund
– staden vid havet –

 Roslagens nordligaste utpost!
boka@orskarsfyr.se
www.orskarsfyr.se

En lifestylebutik för 
honom & henne 

Hamngatan 10, Öregrund 
www.muskotfashion.se

Rävstens 

Stugbyn i skärgården 
0173-360 18, info@ravsten.se 

www.ravsten.se 

stugby 

Öregrund

Öregrund

Möbler   Kläder   Cafe

Möbler   Kläder   Cafe

Förmedlar boende, hyr ut kajaker, 
cyklar mm. 070-280 54 42

www.bokajak.se

Fashioninspiration

 Modebutikerna 
i

Skärplinge & Öregrund
0294-100 80         0173-300 63

Bed & Breakfast
0173-302 20, 070-316 59 99 

www.uddensbb.se

www.formlycka.se, 073-352 13 33
Rådhusgatan 23, ÖREGRUND

Oasen mitt i stan
1700-tals miljö
0173-300 65

www.klockargardenoregrund.se

Ett riktigt hotell
0173-150 55

www.gamlajarnhandeln.se

Lägenhetshotell - Konferens - 
Vandrarhem med de sköna sängarna 

0173-302 00
www.epokgarden.se

Klara: 070-752 84 78
www.oregrundstradgard.se

Trädgårdsrådgivning Trädbeskärning 
Trädgårdsskötsel Grönsaksodling

ANDERS: 070-770 03 08
fromsbygg@etanet.se

GRÄVLINGS
NATURPRODUKTER

GRÄSÖ

Knivslipning  Skyddsjakt  Hantverk
070-327 54 21

www.gravlingsnaturprodukter.se

Nyströms Motor
Snesslinge

0173-140 04, 070-576 96 41
www.nystromsmotor.se

0173-360 03
www.grasokanot.se

Strandgatan 30
 010–741 27 30

Sommaröppet  v24-33 
Öppet alla dagar 8-21

ÖREGRUND

ST
O

RMHATTEN ÖREGRUN
D

     

ANTIK   ❁   KURIOSA   ❁   
LO

PP
IS

 

❁ ❁

Strandgatan 20 l 072-305 00 42

Följ mig på 
Facebook!

Där havet öppnar sig  
ligger idyllen Öregrund 
– en av Sveriges bäst 
bevarade trästäder och 
ostkustens enda stad där 
man kan se solen gå ner 
i havet. Öregrund anlades 
1491 och blev en sjöfarts-
konkurrent till Stockholm. 
Den lilla staden blev 
sedermera känd som 
populär kurort.



Bronsskulpturer
Staffan Strand
www.strandsculptures.se

0730-817 313
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Roland Svensson Museum
Ramsmora-Möja

 Öppet dagligen 17 juni - 27 augusti (mån. stängt) 
www.rolandsvenssonsällskapet.se Tel: 070-539 73 23
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HYR UT DIN STUGA MED OSSHYR UT DIN STUGA MED OSS
Tryggt – Enkelt – Betalning i förskott
– Skattefritt upp till 50 000:-
Tryggt – Enkelt – Betalning i förskott
– Skattefritt upp till 50 000:-

info@stugsommar.se
www.stugsommar.se

020-625625

Utbildningsplats Riddersholm invigdes
På Norges nationaldag den 17 maj nyinvigde Skärgårdsstiftelsen tre nyheter i natur
reservatet på Rådmansö. Anders Olander stiftelsens ordförande fick ringmärka en örn 
byggd av ek i naturlig storlek. Därefter förklarade han Utbildningsplats Riddersholm 
invigt. Tillsyningsman Gunnar Lodin guidade besökarna efter den upprustade natur
stigen som nu blivit mer tillgängliggjord. Lotta Unosson och Peter som nyligen tagit 
över Fritidsbyn Kapellskär passade på att presentera campingen och vandrarhemmet. 
Invigningen avslutades med att besökarna fick smaka på specialiteter från området, älg
gräsdricka och ramslökspesto. / roine karlsson

Grattis Blidösundsbolaget!
Vi gratulerar Blidö sunds
bolaget som vann en  
halvsida i sommarnumret  
i vår »Boka i tid kampanj«.  
Här på redaktionen blev  
vi lika glada som de, då 
läsarna nu får ta del av 
musik båten s/s Blidösunds 
hela sommar program. 
Vaxholms Fästnings  

museum vann en liten annons och blev extra 
lycklig då man stort firar sitt 70års jubileum  
i sommar. Än en gång grattis till er båda!

Årets veteranbåtspris
Motorseglaren Edhvina stack ut lite extra 
bland många fina båtar med sitt fantastiska 
skick. För det belönades hon med båtmässan 
Allt för sjöns veteranbåtspris på 8 000 kronor. 

Priset delades ut på 
Veteran båts festivalen 
där närmare 100 båtar 
visade upp sig från sin 
absolut bästa sida i 
solgasset. Edhvina var 
med sina 42 år bland  
de yngsta bidragen. 
Hon är en motorseglare  
och byggd i ek. 

välkommen till
knutmassomuseét

kvarnen
bruksgatan 6, gimo

CAFE
För Öppettider och Information: 

0173-867 95, kvarnen@osthammar.se 
www.knutmasso.se  

(stängt röda dagar, Helger, midsommarafton samt 24/7–6/8)

hans gustafsson, motorsågskonst

tage robertsson, tavlor

alunda gjuteri, gjutjärn

björn nilsson, luffarslöjd

Försäljning av konsthantverk



Skutor återuppstår 
på Åland De hade fina namn som Jenolin,  

 Esperansa och Sunlight– skutorna som 
byggdes nästan på löpande band på Åland från 1850-talet och till 1920. 
Traditionerna vårdas. Ett par skutor har byggts i modern tid enligt gamla 
ritningar och en ny är på kommande. Ålänningarna är fortfarande  
framgångsrika sjöfarare. Idag äger de bland annat stora färjerederier.  
t e x t : Helena Forsgård f oto:  Robert Jansson 

Många ungdomar har lärt sig 
att segla skuta med Albanus.



En vacker syn i skärgården – galeasen Albanus 
under fulla segel. Fartyget har också deltagit med 
framgång i seglingstävlingen Tall Ships Races.

Fakta FÖLJ I SKUT SJÖ
FARTENS SPÅR!

Här kan man lära sig mer om 
åländsk skutsjöfart. 
 
SJÖKVARTERET, MARIEHAMN

SKUTHAMN, båtbyggarverkstäder, 
hantverksbutiker och museum med 
utställning som visar hur skog blir 
skuta. Öppet året runt. 
 
SKEPPARGÅRDEN PELLAS, 

GRANBODA I LEMLAND.  
Började byggas på 1880-talet.   
Här kan man se hur en framgångs-
rik bonderedare med familj levde 
kring sekelskiftet 1900. Gården med 
kaffeservering är öppen för allmän-
heten 17 juni–31 augusti kl 11–16. 
 Läs gärna romanerna Leo, Stora 
världen och Allt man kan önska sig 
av Ulla-Lena Lundberg. De beskriver 
åländsk sjöfartshistoria från skut-
sjöfarten till dagens kryssnings-
trafik. Leo utspelas just i Granboda 
och gården Simons i romanen kan 
jämföras med Pellas. 
 
ÅLANDS SJÖFARTSMUSEUM,

HAMNGATAN 2, MARIEHAMN.  
Visar Ålands sjöfartshistoria,  
även specialutställningar  
och aktiviteter för barn.  
Öppet året runt. 
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Åk runt på den åländska landsbygden 
och spana in gårdar som är målade 
i ljusa färger   – inte bonderött – och 
som är större och finare än grann
husen! De kan ha byggts av driftiga  
ålänningar som inte nöjde sig med att 
vara bönder utan som också satsade på 
sjöfart. Många av dem blev rejält förmög
na och kunde »kråsa på« som man säger 
på Åland. Det vill säga ta ut svängarna 
och bo flottare än en vanlig bondfamilj.

Fraktsjöfarten med skutor tog fart efter 
1850. Omkring 300 skutor i olika modell
er som galeaser, briggar och skonare  
byggdes på enkla varv runt om på Åland. 

Först höll man sig på Östersjön men 
med tiden utvidgade man sitt revir och 
seglade även till hamnar i England, Tysk
land och Frankrike. 1865 blev barken 
Preciosa det första åländska fartyg som 
seglade över Atlanten – med stenkol i las
ten till Amerika och med socker på vägen 
tillbaka till Europa.

Många på Åland valde att satsa pengar 
på en andel eller flera i ett skutbygge. Ett 
bra sätt att finansiera varje bygge och 
efter varje seglationssäsong samlades 
delägarna till ett räkenskapskalas. Ibland 
fick de goda nyheter – skutan hade seglat 
hem en rejäl vinst! 

Men havet gav och havet tog. Det 

hände också att de fick det värsta beske
det av alla – skutan hade gått under med 
man och allt. 

Stora segelfartyg
Eftersom skutorna till stor del ägdes av 
bönder kallas den här epoken i Ålands 
sjöfartshistoria för bonde eller allmoge
seglationen. Kring 1920 var epoken 
över, främst på grund av sämre tider och 
konkurrens av maskindrivet fartyg. Men 
ålänningarna fortsatte att bedriva sjöfart 
och ofta med stor framgång. 

Mariehamn, som grundades 1861, 
fick sin efterlängtade kyrka 1927. När den 
invigdes visade det sig att ett förmöget 
redarpar, Johanna och August Troberg, 
hade betalat hela bygget! En av de stora 
åländska redarna, Gustaf Erikson, hade 
satsat på stora seglande handelsfartyg och 
han höll fast vid dem även om hans kon
kurrenter bytte till modernare tonnage. 

1932, när han var som störst, ägde 
han 18 segelfartyg som gick runt jorden 
– ofta på vetetraden mellan Australien 
och Europa. Ett av hans fartyg, den fyr
mastade barken Pommern, är numera en 
av Mariehamns främsta sevärdheter. Just 
nu är hon dock flyttad från sin ordinarie 
plats nedanför Ålands sjöfartsmuseum. 
Där ska staden bygga en skyddande docka 

för fartyget. Enligt planerna öppnas Pom
mern igen för allmänheten i maj 2018.

Sjöfarten är fortfarande mycket viktig 
på Åland. Flera större rederier har sina 
huvudkontor i Mariehamn, bland dem 
Viking Line med åtta passagerar och 
kryssningsfartyg i trafik på Östersjön 
och Eckerö Linjen som har året runt  
trafik mellan Eckerö på Åland och 
Grissle hamn i Sverige och mellan  
Helsingfors och Tallinn.

Dessutom finns rederier som bedri
ver fraktsjöfart och ett rederi med 
ett tiotal tankfartyg i trafik på bland 
annat Nordsjön. Det betyder i sin tur 
att många ålänningar jobbar till sjöss. 
Dessutom har flera landbaserade företag 
specialiserat sig på olika områden inom 
branschen – exempelvis elinstallationer 
till sjöss och databokningssystem för 
kryssningsfartyg. Högkvarteren finns på 
Åland medan kunderna finns i stort sett 
i hela världen!

Byggen i modern tid
Traditionerna från skutsjöfarten, som 
lade grunden till välståndet på Åland, 
lever vidare. 1988 byggdes galeasen Alba
nus enligt gamla ritningar. Skutan har 
sin hemmahamn i Sjökvarteret i Marie
hamn och seglar flitigt kring Östersjön 
med främst ungdomar. Albanus har 
också flera gånger deltagit i seglingstäv
lingen Tall Ships Races.

Inga träskutor håller för evigt och nu 
planeras Albanus efterträdare     – galeasen 
Emelia som också ska byggas enligt gam
la ritningar. Den första Emelia sjösattes 
1889 och lär ha seglat med bland annat 
ved mellan Åland och Stockholm. Innan 
bygget inleds måste stiftelsen bakom pro
jektet måste skrapa ihop en del av total
beloppet, som kanske landar kring två 
miljoner euro. Enligt tidtabellen blir det 
sjösättning 2021 och jungfrutur 2024.

Tack vare projekten kan konsten att 
bygga och rigga skutor och att segla dem 
leva vidare på Åland!  

Albanus sjösattes 1988 
och har seglat med  
otaliga grupper sedan 
dess. Men snart ska  
hon pensioneras och 
därför planeras ett nytt 
skutbygge i samma  
storleksklass på Åland.



»Traditionerna från  
skutsjöfarten, som lade 
grunden till välståndet 
på Åland, lever vidare.«

Ingen höjdskräck här! 
Den som seglar med 
en skuta får lära sig 
att klättra i riggen.
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I detta vackra 1700-talsbruk ligger Wärdshuset 
med stor uteservering mot Bruksdammen.

Öppet juni-augusti 
Stängt midsommarhelgen

Helgbrunch i juli

Utställning av konstnären 
Marianne Skoglund  hela sommaren

Lunch, middag, fest, catering, 
bröllop och högtidsmiddagar

Tel 0173 501 00
www.forsmarkswardshus.se 
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Goda smörgåsar, lättare rätter, 
cheesecake, pajer och kulglass 

Välkommen!
Tel 0173-501 09

forsmarks café
(i regi av forsmarks wärdshus)

Öppet juli månad
Måndag-fredag 10.30–16.00 

Midsommarhelgen stängt

Öppet alla dagar sommartid

Välkomna till ett mysigt café på
Herrgårdsområdet i Österbybruk

Tel 0733-240674 www.stallcafeet.se

Måndagar i Öregrund
Vid Fyrskeppsudden i Öregrund sker traditionsenligt »Öregrunds-
måndag« med olika artister måndagskvällar i juli. På sommarens 
program står: 3 juli lokala artister, 10 juli Mats Rådberg och Rankarna, 
17 juli Lasse Stefanz, 24 juli Tina Ahlin och Orsa Spelmän samt 31 juli 
Östen med Resten. Från klockan 19 till omkring 21.30. Arrangörer är 
Lions Club. Överskottet går i år till Victorias fond.

Höghus på Svenska Högarna?!
Det ser ut som rena rama Manhattan på 
Svenska Högarna. Men lugn det är bara fyren 
som håller på att renoveras och har blivit  
inpaketerad i plast när den ska blästras. 
Heiden stam fyren av järn behöver målas om  
vart tjugonde år. Sist det gjordes var 1993,  
då av Sjöfartsverket. Idag är det Edvard 
Sjöbloms stiftelse som står för fyrens under-
håll. En kostsam satsning.

Våtmark som renar själ och natur
För något år sedan 
invigdes Karö våtmark 
norr om Öregrund. En  
30 000 kvadratmeter 
stor teknisk våtmarks-
anläggning. Ett fågeltorn 
har byggts. Samt  

promenadstråk och rastplatser. I sommar påbörjas 
utbyggnaden av en naturlig våtmarksanläggning 
på ytterligare 150 000 kvadratmeter. fo
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MAGNUS UGGLA * MUSTASCH
 NORLIE & KKV * MISS LI

 LOREEN * E-TYPE * MARKOOLIO * HOV1
PAIN * ACE WILDER * FARSTA * SATAN TAKES A HOLIDAY

 MÄBE * SMITH & THELL * NASSIM AL FAKIR
KRISTIAN ANTTILA * EBBA GOLD

PENTHOX * HEARTS & COLORS * L.B.S.B.
URBAN TRIBE STHLM * SMALARE ÄN THORD * HOG IN THE POUND

 VILMA COLLING * FRISTADEN

PARTNERS

Destination Gotland * Motor-Center * Team Sportia * Alexissons Trädgårdsanläggningar * Nynäs Ösmo LBC * Nynäshamnsbostäder * Björnbergs

MEDIAPARTNERS

FAMILJEKALASET Söndag 6/8
Med ACE WILDER och NASSIM AL FAKIR
Fri entré för hela familjen!

BILJETTER OCH MER INFO:
WWW.NYNASKALASET.SE

Åland Swimrun 23/9
– både för den erfarna idrotta-
ren men också för den nyfikna 
motionären.
Supersprint • 15 km • 50 km

Läs mera på  
www.swimrun.ax.

Välkommen till festliga Käringsund!
Käringsund är en fantastisk plats vid havet i Eckerö på Ålands 
västra spets. Här finns stor terrass med pool, café, bistro, pizzeria 
och restaurang. Hela sommaren erbjuder vi roliga evenemang.  
Det finns massor att göra för stora och små: bad, cykling,  
paddling, tennis, minigolf, båtar, båtutflykter med guide, fiske, 
trampbilar, volley och mycket annat. Välkommen!

1–2.7 Käringsundsloppet 
1.7 Barnens fiskedag
1.7  ROCKABILLYFEST 
8.7 Semesterloppet
25–26.8 Käringsund Triathlon
15.9 Buffé och musik med  
 TONY WIKSTRÖM  
23.9 Swimrun
23.9  Buggkväll i Käringsund
30.9 Säsongsavslutning och dans 
 till FALCONS

Oxfiléfrossa, grillbuffé och tacbuffé 
hela juli. För alla våra evenemang 
besök: www.karingsund.ax.

• AKTIVITETER • NÖJE • MAT • AVKOPPLING

info@karingsund.ax | www.karingsund.ax 
+358 18 38 000 | facebook.com/karingsund

Läs mer på 

karingsund.ax

Evenemang 2017



Norrtälje »Roslagens huvudstad«
Namnet Norrtälje skrevs 1298 in Telgium samt 1409 Norra Tælgha. Detta har i doktrinen ansetts stå för ett med tälja besläktat namn på 
inbyggare: »deras som bor vid inskärningen«, med vilket avses »vid den långa viken«. Mitt igenom staden flyter Norrtäljeån. I hamnen 
ligger ångbåten S/S Norrtelje sedan 28 juli 1968. Båten levererades år 1900 och har trafikerat ett flertal sträckor bland annat till Åland.  
Idag är ångbåten en restaurang. 

Visste du att Pensionat Granparken, Hotell Roslagen och Lilla Torget har varit inspelningsplatser för filmen »Ha ett underbart liv«?

Norrtälje · Samlingsannons för Norrtälje · Samlingsannons för Norrtälje · Samlingsannons för Norrtälje · Samlingsann

Posthusgatan 6 . 761 24 Norrtälje·Tel. 0176 156 56

Roslagsknopen

Följ oss gärna på: instagram@guldsmederna

Finns i flera storlekar
med eller utan 

briljant

0176-700 450
www.atellet.se

Åtellet – en naturlig 
mötesplats!

SJÖTULLSGATAN 10, NORRTÄLJE
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mötesplats!

0176-700 450
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0176-700 450
www.atellet.se

Åtellet – en naturlig 
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Åtellet – en naturlig 
mötesplats!

0176-700 450
www.atellet.se

SJÖTULLSGATAN 10, NORRTÄLJE

0176-700 450
info@atellet.se
www.atellet.se

#atelletnorrtalje
facebook.com/atellet

Roslagens 
bokhandel
Kunskap i centrum

Lilla torget Norrtälje
Tel. 0176-199 70
www.roslagensbokhandel.se

Tullportsgatan 1 Norrtälje 0176-101 62 www.guld.net
Tullportsgatan 1, Norrtälje 0176-101 62. www.guld.net
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NU! Nya tuffa 
herrsmycken 

i butiken.

Stockholmsvägen 19, 761 43 Norrtälje
Tel 0176-177 95, E-post info@janssonsmarkiser.com

www.janssonsmarkiser.com

Markiser • Persienner
Rullgardiner • Konstrotting 
Just nu: Gratis markismotor vid köp av Brustor terassmarkis

Kontakta oss gärna för gratis måttagning!
(Erbjudandet gäller från markisbredd 351 cm tills vidare)
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Kontakta oss gärna för gratis måttagning!

Estunavägen 13 B, 761 51 Norrtälje
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Auktoriserad Redovisningskonsult
Bokföring, löner-personal

Gökvägen 8, Norrtälje 070-783 07 83



Eldabutiken Norrtälje 
Söderlinds Vedspisar
Storstensvägen 6 (bredvid Byggmax)
Tel: 0176-142 00. norrtalje@eldabutiken.se
Mån-Tors 10-18 l Fre 10-17 l Lör 11-14
Lördagsstängt juni-juli-aug
www.eldabutiken.se

Storstensvägen 6 (bredvid Byggmax)
norrtalje@eldabutiken.se

 Lör 11-14
norrtalje@eldabutiken.se

Skärgårdstunnan Panel 190
fr. 21.900 kr | fr. 1.004 kr/mån

Jötul F 371 Advance
22.500 kr | 1.030 kr/mån

Museum Vikingaliv öppet
Den 29 april öppnade Vikingaliv - Sveriges första museum helt tillägnat vikingati-
den. På 2 000 kvadratmeter i Wasahamnen på Djurgården slogs portarna upp i våras. 
Vikingaliv är ett äventyr och en resa fördelat på Vikingafärden Ragnfrids Saga, en 
utställning, museishop samt restaurang Glöd. Bakom initiativet står fyra grundare, 
tillika delägare: Staffan Götestam, Fredrik Uhrström, LG Nilsson samt Ulf Larsson. 
Vikingaliv är en av de största privata museisatsningarna, med ett startkapital på cirka 
110 miljoner kronor. Museet är öppet alla dagar 10:00 – 20:00 i sommar. Från och med 
1 september, alla dagar 10:00-17:00. www.vikingaliv.se
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Pensionat 
Villa Dagmar
furusund

Välkomna!
070-757 57 46 • 076-212 98 97
facebook.com/villadagmar 
villadagmar.se

Rum, café  
sommarloppis 

galleri

Norrtälje · Samlingsannons för Norrtälje · Samlingsannons för Norrtälje · Samlingsannons för Norrtälje · Samlingsann

  Fyrsällskapets jubileumsbok
Fyrar har väglett sjö
farare i mer än två 
tusen år. De har  
funnits för trygghet 
och utgjort nödvän
diga stödpunkter för 
en säker navigation på 
havet. Numera har 
Sveriges fyrar fått en 
alltmer underordnad 
roll för handelssjöfart
en, istället samlar de 
stora skaror fyrälskare 

som förenas runt sitt gemensamma intresse. 
Svenska Fyrsällskapet grundades 1996 – 

tjugo år senare har sällskapet nästan 4 000 
med lemmar. I Svenska Fyrsällskapets 
Jubileumsbok skildras delar av sällskapets 
verksamhet i personligt skrivna kapitel,  
författade av experter på området. De flesta  
är också aktiva medlemmar. Boken är rikt 
illustrerad med historiska bilder samt en 
mängd fristående bilder av mer aktuell karak
tär med intressant fyrvetande i notisform. 

TITEL: Och Fyrarna Fick Lysa
FÖRLAG: Balkong förlag ANTAL SIDOR: 192 
CIRKAPRIS: 285 kr ISBN: 97891–85581–77–1

Boktips
Fyrar vi  

älskar
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öfolk eva kullgren, föreläsare och mångsysslare, ingmarsö

Vinden leker med en röd hårlock 
som blåst ned i pannan, Eva Kullgren 
plockar lite med den och fäster upp.

– Jag har aldrig satt upp håret med  
en snodd, säger Eva och pillar in locken 
i knuten igen.

Det finns inte mycket som Eva gör 
utan att ha tänkt ut en alldeles egen 
idé kring det. Som det där med ensam
segling över Atlanten. Tidigare hade 
hon lagt all sin tid på barnen, nu hade 
de växt upp och Eva var tvungen att 
tänka om. Då kom hon på idén att ge 
tiden till sig själv och segla iväg, ensam 
och utan vidare förkunskaper. 

Det var inte särskilt många som 
trodde på hennes seglats innan hon gav 
sig av, men det avskräckte inte Eva. Likt 
Pippi vågade hon gå sin egen väg och 
prova det hon själv trodde på, att hon 
visst skulle klara sitt äventyr på egen 
hand.

– Det är kul med problem. Jag bru
kar tänka »vilken av alla dessa hundra 
lösningar måste jag välja?« berättar Eva.

Eva fick vara med om mycket under 
dessa fem år som hon var ute. Möten 
med nya spännande människor, utma

ningar som hon var tvungen att lösa 
med väldigt små medel och att våga ta 
hjälp från andra. Långa tider med båten 
Olina och havet som enda sällskap där 
hon fann inre ro. På frågan vad Eva för
sökte bevisa med att segla ensam, vad 
det var hon sökte, svarar hon:

– Att det är möjligt!
Resan över Atlanten gick via Europas 

vattenvägar till Svarta havet. Därifrån 
till Istanbul och in i Medelhavet, ut på 
Atlanten och ned till Kap Verde. Över 
havet till Brasilien, upp i Amazonas och 
sedan till Karibien. På väg mot USA 
tappade hon rodret. Med hjälp av ett 
drivankare lyckades Eva styra båten mot 
land för att slutligen blåsa upp på en 
strand i Puerto Rico. Där slutade Evas 
segeläventyr. med snälla människor som 
hjälpte henne med pengar så att hon 

kunde komma hem till Sverige och sina 
barn och barnbarn.

En sak jag lärde mig var att männ
iskor är i grund och botten goda. Man 
ska inte vara rädd, säger hon.

Historien med sjön började redan 
som liten på Finnhamn, där hon till
bringade sina somrar tillsammans med 
familjen. Hennes bröder for iväg till en 
grannö och pallade jordgubbar av Harry, 
som inte direkt uppskattade besök i sina 
odlingar. Eva fick inte följa med. De tyck
te att hon var för liten. Då byggde Eva sin 
egen flotte och gav sig iväg. Tyvärr kan
trade flotten och istället för jordgubbar 
blev det en ofrivillig livräddning.

Efter ett halvt varv på jorden har Eva 
nu hamnat en fjärd bort från sin barn
doms ö. På Ingmarsö, grannön till Finn
hamn, fann hon sin kärlek och  
flyttade dit. Därifrån pendlar hon nu till 
Stora Kalholmen där hon sköter om det 
vackra vandrarhemmet och dess gäster.

Vinden piskar på lite härute på Stora 
Kalholmen när vi går förbi bastun och 
sätter oss på en klippa som vetter ut mot 
Möja västerfjärd. Eva tittar ut över sjön 
och säger:

– Jag trivs väldigt bra här men ibland 
längtar jag tillbaka ut till havet och 
ensamheten. Där finns det inget som 
stör. 

»Omöjligt« finns inte  
i Evas vokabulär

I två år har Magasin Skärgårds läsare följt 
ensamseglaren Eva Kullgren på hennes 
äventyrliga och lärorika seglats på världs-
haven. Vi stämde träff med Eva för att lära 
känna henne lite mer på djupet. Ur vad 

kommer hennes orädda attityd?  
text:  Cecilia Heurlin foto:  Privat
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»Det är kul med problem. Jag brukar 
tänka »vilken av alla dessa hundra  
lösningar måste jag välja?«



NAMN: Eva Kullgren
HEMORT: Ingmarsö
YRKE: Vandrarhemsvärd,  
föreläsare, mångsysslare
ÅLDER: 54 år
FAMILJ: Två vuxna barn,  
barnbarn och pojkvän
INTRESSEN: Utomhusaktiviteter 
som skidor, paddling,  
vandring mm.

Eva Kullgren föreläser om sin 
ensamsegling under namnet 
»Omöjligt är ett hjärnspöke«.
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I utkanten av Puerto Santo slängde 
jag i ankaret, lycklig traskade jag 
iland och klarerade in. Sedan belö
nade jag mig själv med en kall öl innan 
jag paddlade ut till Olina. Den stora 
turistattraktionen i Puerto Santo är 
Christopher Columbus hus. Där fick jag 
lära mig att han korsade Atlanten fyra 
gånger och dog utan att förstå att han 
upptäckt den Amerikanska kontinenten. 
Han gifte sig med Filipa da Moniz 1479. 
De slog sig ner och det var med största 
sannolikhet just precis här i Porto Santo 
som han fick den briljanta idén att segla 
västerut. Det känns lite som om jag 
seglar i hans kölvatten. Hans andra resa 
startade från Puerto de Santa Maria, där 
jag också bunkrade inför resan. 

Efter några dagars återhämtning på 
den långa solgula stranden, fortsatte 
resan till Madeira. Jag hittade en förtju
sande liten hamn i Machico när jag leta
de efter en bra ankringsplats. Hamnen 
fanns inte med i hamnguiden, så klart. 
En liten autentisk fiskehamn med bara 
en handfull fritidsbåtar. Madeira betyder 
träd och trots att mycket huggits ner till 

virke är det fortfarande fullt av träd. 
Det är en grön och frodig ö. I några 
guideböcker refererar man till ön som 
Blomsterön, vilket kanske skulle vara 
ett mer passande namn idag. Det finns 
ett stort urval av vandringsleder så 
kallade »levadas« och varje led har en 
egen flora. Det är som om hela ön står i 
blom, som att kliva rakt in i en impres
sionistisk tavla. Det råder ett överflöd 
av frukter, särskilt passionsfrukt.  
Passionsfrukten dignar likt äppelträden 
i Kivik. När jag var ute och trekkade tog 
jag bara med mig något att dricka och 
min hunger stillade jag med frukten på 
vägen. 

Madeira var som en vitaminspruta 
för mig. Frukter som mognat i solen är 
oslagbara. Kanske är det på grund av de 
vackra omgivningarna som människor
na är snälla och hjälpsamma. Jag fick 
massor av hjälp med att marknadsföra 
mig själv. Massagepriserna fick rabat
teras rejält men folket var väl värda en 
massage så varför inte en rabatt. Jag 
har gjort en PPP på portugisiska, hållit 
föredrag, gjort en utställning på Princi

pado do Ilheu de Pontinha, en oberoende 
stat där jag fått mitt pass stämplat. Jag 
har figurerat i den lokala pressen och 
varit med i TV. Hjälpen kom överallt 
ifrån. Till och med från en surffilmfesti
val och en karismatisk kyrkgrupp och det 
bästa av allt, min motor fick lite repara
tioner gjorda. 

Det var en lång och tröttsam proce
dur. Först skulle den monteras ut.  
»I morgon kommer vi med en kran och 
lyfter ut den«. I morgon betydde en vecka 
och den forslades till »officina« vilket i 
mina öron lät som ett kontor. När jag 
frågade om det var ett Volvo Penta aukto
riserat kontor nickade alla instämmande. 
Lyckan att bli av med denna stinkande 
motor som får mig att gråta var stor. 
I stort sett varje dag fick jag nyheter om 
min motor som genomgick alla möjliga 
mystiska tester och jag fick åka och hälsa 
på den. Det var en enorm överraskning 
att se min motor isärplockad och alla 
delarna utstpridda på golvet i en cement
blocksfabrik(!).

Men vem sa att det var omöjligt? Efter 
en och en halv månad hade de fått igång 
motorn och ljudet lät som musik i mina 
öron. Problemet var att det tagit på tok 
för lång tid, jag var otålig och ville åka. 
Jag ville vara på Kanarieöarna i slutet av 
september och nu var det redan mitten 
av oktober. När de monterade in min 
motor igen blev det något elfel och den 
vägrade att starta. »I morgon lagar vi det« 
sa de, men jag visste ju nu att »i morgon« 
lätt kan bli en vecka eller två. Jag försökte 
förklara att jag verkligen behövde åka, 
men de insisterade på att det är omöjligt 
att segla utan motor. Det spelade ingen 
roll hur mycket jag än försökte förklara 
för dem, att det går att segla till Kanarie
öarna, så ville de inte lyssna på det örat 
och till sist sa jag »Vi ses i morgon«. När 
de gick, seglade jag ut ur hamnen som en 
tjuv om natten. Det är hur jag lämnade 
Madeira. Ön som givit mig så mycket.  
Jag älskar Madeira! Tårarna torkade 
sakta när Madeira försvann i horisonten 
och jag fick en extremt lugn seglats. Det 
tog åtta dygn att nå Kanarieöarna. Jag 
tror jag behövde dessa avslappnande 
dagar till sjöss, innan jag nådde den hek
tiska hamnstaden Las Palmas. Det var 

Följetong Del 8

Omöjligt är 
ett hjärnspöke

av Eva Kullgren

Resumé: Mitt i livet bestämmer sig Eva Kullgren  
för att förverkliga sin gamla barndomsdröm. Sommaren 
2010 seglar hon iväg mot de stora världshaven. Med sin 

segelbåt Olina får hon uppleva mycket äventyr och att öva 
problemlösning. Rodret går sönder, motorn lägger av,  

Eva nickar till och seglar upp på en strand ...
Här följer den spännande fortsättningen på Evas bok 

Omöjligt är ett hjärnspöke. Eva har nu lämnat Medelhavet 
bakom sig och stiftar bekantskap med Atlanten.



»När de gick, seglade jag ut  
ur hamnen som en tjuv om natten.  
Det är hur jag lämnade Madeira.  
Ön som givit mig så mycket.  
Jag älskar Madeira!«



»Det dom har det har dom i Las Palmas« som Birgitta Andersson sa i Sällskapsresan.
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fullmåne och jag tog ett magiskt dopp i 
marelden. När jag kom upp ur vattnet 
glittrade fortfarande min hud och jag 
kände mig så oerhört vacker och tacksam 
för allt. När jag tittar tillbaka på de tre år 
som gått sedan jag seglade iväg, känner 
jag att beslutet var helt rätt. »Vem sa att 
det var omöjligt?«

Dunk ... dunk-i-dunk, lät det då jag 
seglade rakt in i Impact från Holland. 
Så ofattbart klantigt. Jag skämdes så in 
i Norden och inte blev det bättre  av att 
alla försökte trösta mig. »Det var inte 
ditt fel, Eva«, men det var det. »Jag är en 
urusel seglare«, var första tanken på mor
gonen. S/y Impacts besättning bjöd på 
vin. Vi skrev försäkrigspapper och jag gav 
dem en av mina böcker. Om jag någonsin 
seglar igen och så långt att det är värt att 
skriva om, då kommer boken börja med 
»Jag krockade med Impact«, sa jag.

Veckan därpå tog jag flyget upp till 
Stockholm. Jag skulle bli farmor. Lilla 
Tuva föddes och alla seglarproblem 
var som bortblåsta. Julen tillbringades 
hemma hos min svärdotters föräldrar 
i det lyckorus som är efter en tillökning i 
familjen. Historien med Tuvas mormor 
är lite speciell, låt mig få berätta hur liten 
världen är. »Som barn var jag på seglar
läger, för vi var ett gäng seende och syn
skadade tjejer som fick lära oss att segla i 
tillsammans. Det kan tyckas helt galet att 
blinda ska segla men det var aldrig någon 
som seglade in i andra båtar« ...  Nåväl, 
åren gick. Jag fick två barn som växte 
upp och en dag blev jag presenterad för 
min sons stora förälskelse. Samtalet kom 
in på segling och hon berättade att hon 
tyckte det var lite läskigt att segla med 
sin synskadade mamma. »Jag har varit 
på seglar läger med synskadade och de är 
utomordentligt duktiga seglare« sa jag. 
Blinda kan segla. Vem sa att det är omöj
ligt? Då ringde hon genast sin mamma 
och det visade sig att vi varit på samma 
seglarläger flera somrar i rad (!!). Gissa 

om Tuva ska få lära sig att segla med oss.
I Las Palmas hamn ligger det fullt med 

segelbåtar som inte seglar, de har strandat. 
Fulla av förväntningar och drömmar om 
att korsa Atlanten kommer de till Kana
rieöarna men sedan händer något och 
de kommer inte iväg. De blir »live aboar
ders«. Kanske vill de att båten ska vara i 
topptrim och de hinner aldrig uppgradera 
tillräckligt för att det kommer hela tiden 
ny teknologi som man måste skaffa. 
Andra är pensionerade par där någon 
inte vill fortsätta. Biscayabuktens skyhöga 
vågor har gjort att man tappat lusten. 
Ibland är det så att man seglat och seglat 
och är lite trött på all segling men vill inte 
hem till kalla Nordeuropa. Då är Las Pal
mas en billig hamn att bo i några år. 

Sailors bar är samlingspunkten för 

alla. Svenskarna träffas fredagar klockan 
sju, holländarna klockan sex, engelsmän
nen ... etcetera. Jag kom till alla träffar 
och försökte sälja böcker till dem utan 
större framgång. Desto bättre gick det 
under »arken« som svenskarna har döpt 
tillställningen till. Atlantic Race Crossing 
är en form av gruppresa över Atlanten 
som ingen av »live aboardes« gillar. 
»Arken« abbonnerar hamnen och alla 
måste ut och ligga för ankar i viken intill 
hamnen. Det är enda gången folk flyttar 
sina båtar och det knorras rejält. Det kan 
också handla om ren och skär avund
sjuka. »Arken« är en dyr tillställning men 
man får mycket information plus att det 
är en hel del partys och fin sammanhåll
ning bland deltagarna.

På Sailors bar snackas det mycket 

»I Las Palmas hamn ligger det fullt med 
segelbåtar som inte seglar, de har  
strandat. Fulla av förväntningar och 
drömmar om att korsa Atlanten kommer 
de till Kanarieöarna men sedan händer 
något och de kommer inte iväg.«
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segling och utrustning. Alla vill ge en 
ensamseglande kvinna lite tips. »Stanna 
här och jobba så du kan laga motorn 
och skaffa en autopilot«, tjatade alla om. 
Förskräckt lyssnade jag på gubbarna som 
snackade segling och tänkte »aldrig i livet 
att jag fastnar här!« Jag lämnade Gran 
Canaria utan all önskvärd utrustning. 
Vilken känsla det var att känna vindens 
friska fläktar, se hur seglen fyldes, höra 
vågorna slå mot Olinas köl och ta ett 
stadigt tag om rodret igen. Kompassen 
pekade mot syd och plötsligt var en hel 
månads regn och rusk som bortblåst. 
Livet var lätt att leva igen. Det var neder
bördsrekord i Las Palmas den vintern jag 

var där och det gick att känna hur mögel
svampen kröp in under huden och hur 
kroppens alla leder började rosta.

Längs Gran Canarias östkust var 
vinden snäll och jag började pyssla med 
självstyrningen. Ett system jag blivit 
tipsad om där man riggar fockskotet till 
rodret. Sedan rundade vi ön och styrde 
västerut i lugn och ro. Vips var den där, 
den fruktade accelerationseffekten.  
Vinden ökade på en en sekund och  
storskotet släppte ur sitt fäste. Som tur  
var gick vi med ett rev och preventern 
(håller fast bommen) satt på plats, så det 
var ingen fara. 

Jag kämpade i flera timmar för att 

»Med sandpapper, trasa och ›massan‹ 
ålade jag mig in och var glad över att 
vara smal trots att det skavde mot höft-
benet. Det var nojjigt, tänk att fastna  
här nere och drunkna i det skitiga  
motorrumsvattnet.«

hålla kurs mot La Gomera men vind
gudarna gjorde sitt bästa för att hindra 
mig och fullkomligt öste vågor över mig. 
Trots att jag hade en flytoverall på mig 
så skakade jag av köld. Visserligen hade 
jag fått en flaska Gammel Dansk av min 
väninna Ulla för att bota min förkyl
ning. Men skulle den hjälpa även mot 
lunginflammation? Nä, det var droppen 
som fick bägaren att rinna över och jag 
la om kursen mot Kap Verde. Det är rätt 
trist att knappt ha sett något av Kanarie
öarna, med det är som det är och de finns 
ju kvar.

Det var väldigt fina vindar och jag 
trimmade med min självstyrning som 
hela tiden ville ta mig för långt österut. 
Det gick om bäst om jag hade lite av 
storseglet uppe. Oj, oj vad det gick undan 
må ni tro. En dag såg jag att vi tagit in 
vatten. Pumpen hade lagt av. Jag öste för 
hand och då när jag satt där med min 
hink, hörde jag hur det porlade från 
motorrummet. En strid stråle rann ut 
propelleraxeln. Skit också! Ska jag vända 
och kryssa i den hårda vinden hela vägen 
tillbaka? Nä, det är bättre att laga läckan.  
Jag gick upp i vind, »drejade bi« som det 
kallas för och det är ett sätt att stoppa 
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båten genom att ställa segel och roder 
»fel«. Läckan var svåråtkomlig, längst 
ner i kölen. Då fick jag den ljusa idén 
att tömma akterluckan, riva ur botten 
och försöka gå in bakvägen. Det gick 
inte. Det som tidigare legat ordentligt 
stuvat slängdes tillbaka huller om buller. 
Ankare, kätting, tampar, fendrar trycktes 
ner i akterluckan. Enda möjligheten var 
att försöka klämma in mig över motorn 
för att nå ner till läckan. 

Jag har en »specialmassa« till dessa 
typer av situationer. Med sandpapper, 
trasa och »massan« ålade jag mig in och 
var glad över att vara smal trots att det 
skavde mot höftbenet. Det var nojjigt 
»tänk att fastna här nere och drunkna 
i det skitiga motorrumsvattnet«. Olina 
krängde och höftbenen skavde medan 
jag gjorde rent runt läckan. Så klämde jag 
dit min »massa«. Tyvärr måset den hållas 
intryckt i sju minuter. I sju evighetslånga 
minuter, låg jag där och räknade tiden 
medan det gjorde ondare och ondare i 
höftbenen. Tid är oerhört relativt. Stolt 
såg jag att den strida strömmen reduce
rats till några droppar. Med mycket möda 
tryckte jag mig själv opp igen, baddade 
mina sår och vilade en stund. Timmarna 
gick och lagningen höll. Yippie!

Vinden ökade i styrka och det gick 
inte att göra någonting så som Olina 
krängde. Det var härligt att surfa på våg
kammarna men ibland kom vi lite snett 
och de bröt in sidledes. En gång så hårt 
att kylskåpet lossnade och flög iväg! Jag 
var ungefär halvvägs då lag la om kurs 
rakt västerut och det kändes jättekonstigt. 
Magkänslan visade sig vara rätt. När jag 
gick in i ruffen hade jag vatten upp till 
knäna. Någon har myntat uttrycket »det 
finns inget effektivare än en vettskrämd 
sjöman och en hink«. Oj, va jag öste. 
Paniken steg, för det var som om vatten
nivån inte ville sjunka. Jag öste och hjär
nan gick på högvarv. 

Det måste vara en andra läcka men 
vad är oddsen?? Varifrån kommer allt 
vatten? Några hinkar med vatten och en 
koll på en genomföring, några hinkar 
nästa koll etcetera. Avgasröret! Jag hade 
ju bara slängt in det tunga ankaret som 
sedan legat och slagit i den höga sjön. Jag 
kämpade som en slav med att försöka 
fästa det igen tills jag kom på att det ju 
bara är att slå in en propp. Alla seglare 
har en uppsättning med konformade 
träproppar i olika storlekar ombord. Med 
hammare drämde jag in proppen och där 
sitter den än. Nu lönade det sig att ösa. 

Det är förvånadsvärt vad mycket vatten 
som ryms i Olina.

Det var rysligt nära en nödsituation. 
Att bli tvungen att anropa »Mayday!« 
och skicka nödraketer hade ju varit kul. 
Jag törs inte tänka på att jag inte har en 
livjolle ... Nåväl slutet gott allting gott 
och Olina gick vidare mot Kap Verde. 
Efter alla vedermödor började jag längta 
efter en kopp kaffe. Måtte det avta bara så 
mycket att det går att koka en kopp kaffe. 
Den fjortonde februari, Alla hjärtans 
Dag, fick jag den efterlängtade koppen. 
Den smakade ljuvligt! På natten var det 
fullmåne och humöret steg ikapp med 
att vi närmade oss Kap Verde. Två dagar 
senare skymtade öarna ur »harmattan 
dimman« och efter elva dygn till sjöss var 
det en nöjd liten »fröken Sjövild« som 
satte fötterna på den afrikanska jorden.

Följ den spännande fortsättningen i 
nästa nummer som kommer ut i novem
ber. Har du missat något avsnitt? Ingen 
fara, gå in på www.magasinskargard.se, 
där hittar du tidigare nummer. 

FAKTA: Eva Kullgren sedan en tid tillbaka 
hemma i Sverige. Vill du komma i kontakt 
med Eva och boka henne som föreläsare? 
Maila på eva7seas@yahoo.se eller ring 
henne på 072-835 43 01.

»På natten var det fullmåne  
och humöret steg ikapp med  
att vi närmade oss Kap Verde.«



Joakim Karlström nytillverkar 
Grålle flakmopeder i en gammal 
skön design och de är mycket 
populära i skärgården.

NAMN: Joakim Karlström
HEMORT: Stockholm och  
sommarstuga i skärgården.
YRKE: VD, pilot och dykare.
ÅLDER: 40 år
FAMILJ: Fru och två barn 12 och 14 år.
INTRESSEN: För många intressen  
inom sport och friluftsliv för mitt  
eget bästa.

Boktips: 
FLAKMOPEDISTEN – Lasse Berghagen
www.bokus.com/bok/9789187319068/flakmopedisten       
MER INFO: www.grålleprodukter.se 



öfolk joakim karlström

För tre år sen funderade Joakim 
Karlström på att köpa en flak moped 
till sitt sommarhus i skärgården 
utanför Åkersberga. Han såg en 
annons i en tidning och i annonsen 
fanns en bild på en flakmoped.

– Jädrans vilken dyr flakmoped tänk-
te jag när jag såg priset, innan jag insåg 
att hela firman var till salu. På den tiden 
var jag bosatt i Italien och hade funderat 
på att starta en firma där. Jag gjorde en 
snabb marknadsanalys och efter att ha 
funderat på idén i tre-fyra veckors tid 
slog jag till och köpte firman. Vi har haft 
så många beställningar att jag inte har 
kunnat köpa en till mig själv. I som-
mar hoppas jag att kunna få min första 
flakmoped, berättar Joakim Karlström 
som är pilot och VD på Grålle produkter 
i Saltsjö Boo.

Många har gamla barndomsminnen 
längs skumpiga grusvägar på flaket av en 
flakmoped. Flakmopeden som vi tänker 
oss den från förr är ett ursvenskt arbets-
fordon som började tillverkas på 50-talet. 
Grålle återupptog sin tillverkning 2009 
och modellen är mycket lik originalet 
med en vacker droppformad tank.

– Designen är densamma och vi 
får mycket beröm för tanken, men lite 
detaljer har förändrats. Dagens motor 
är mycket starkare med fem hästkrafter, 

flaket går att tippa och det går att backa 
med Grålle, berättar han.

Istället för fyrhjuling
Sedan 2009 har över 1 000 flakmopeder 
tillverkats och Grålle är en av få flak-
mopeder med motor.

– Fördelen med motor är att den 
startar direkt efter till exempel ett vinter-
uppehåll och att man kan köra längre 
sträckor. Den är billigare att köpa in och 
mer praktisk och roligare att köra än en 
fyrhjuling. Grålle kan tankas med Aspen 
acrylatbensin som är 99 % renare än 
vanlig bensin, förklarar Joakim.

  – Efterfrågan har varit stor och vi har 
nyligen öppnat ytterligare en verkstad i 
Hedemora och beställer man en ny flak-
moped idag så tar det en till två månader 
innan den kan levereras, säger han.

– Bara under årets Båtmässa fick vi 
in 20 nya beställningar. Främst har flak-
mopeden sålts till fritidshus och i skär-
gården där fyrhjulingarna är förbjudna 
på vissa öar. Det är lite svårare att köra 

passagerare med en fyrhjuling och det 
behövs en släpvagn för att kunna trans-
portera prylar. Det finns även en ökad 
efterfrågan hos bostadsrättsföreningar, 
fritidsförvaltningar, kommuner, träd-
gårdar och parker, fortsätter Joakim.

Servar med egen båt 
I sommar kommer Joakim och hans 
anställda under juni månad att åka ut 
med egen båt till sex–åtta öar för att 
serva skärgårdens flakmopeder. Utö 
är en av de öar som Grålles gäng ska 
besöka i sommar. Utö har minst fjorton 
flak mopeder och de har anpassats efter 
öbornas behov.

– Vi fick frågan om vi kunde ta bort 
lyset. Flakmopederna gick inte in i Utös 
minigarage, så vi flyttade ner lyset under 
flaket på alla våra mopeder. Då fick de 
plats i förrådet som förr i tiden lär ha 
varit garage för flakmopeder.

Inne på Grålles verkstad i Saltsjö-Boo 
som främst säljer reservdelar står paret 
Sivan och Rolf Månsson och tittar på 
Anders Bagges nya flakmoped. Anders 
har köpt en splitter ny flakmoped med 
dragkrok och högre kanter på flaket. 
Sivan och Rolf har redan två flakmopeder 
hemma och idag behöver de bara köpa en 
ny innerslang. En annan kändis som har 
en flakmoped är Lasse Berghagen. 2012 
skrev han boken Flakmopedisten och han 
är även gudfar till Grålles förra ägare.

– Det är en skön sommarläsning. 
Boken är både självbiografisk och har en 
fiktiv figur.

Trotjänare med flak  
är modern igen

De älskade gamla flakmopederna har fått 
en ny renässans de senaste åren. Joakim 
Karlström nytillverkar flakmopeden Grålle 
och efterfrågan är hög. I skärgården är flak-
mopeden ett uppskattat arbetsfordon och 

väcker många nostalgiska skärgårdsminnen.  
text o foto:  Hélène Lundgren
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»Jädrans vilken dyr flakmoped tänkte jag 
när jag såg priset, innan jag insåg att 
hela firman var till salu.«
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Trädgård och kafé 
Välkommen till en fullsorterad 
trädgård med ett fulländat kafé! 
 
 
 
 
 
 
   0176-51041   Väddö 

kronstradgard.se    

www.furusundshandelsträdgård.se
Friluftsv. 1, Furusund • Tel. 0176-803 90

En blomma säger mer än tusen ord
En röd ros står för »Du är mitt allt«,  

sju stycken betyder »Jag älskar dig« och tio röda rosor  
är ett frieri på blomsterspråket.

Blommor till Bröllop, 
Fest och Begravning. 
• Snittblommor
• Krukväxter
•Uteväxter
• Blombud 

Tel. 0175-71117 Köpmannag.2, Rimbo 

Stockholms enda tarte flambée-restaurang!

Stora Säbyvägen 1, 184 42, Åkersberga. www.bergavaxter.se

Café Tarte flambée

Välkommen
till 14 000m2 trädgård,

blommor, inredning, restaurang & café!

Stockholms enda tarte flambée-restaurang!Stockholms enda tarte flambée-restaurang!Stockholms enda tarte flambée-restaurang!
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Nybybackens väg 33, 762 92 Rimbo
Tel. 0175-606 44  www.vaxplatsnybyn.com

Ekologisk handelsträdgård
med café, butik, utställningar och kurser
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Senaste nytt & Notiser Senaste nytt & Notiser

Seregårdsvägen 1 • 139 73 Djurhamn • 08-571 490 00 • www.djuronaset.com

Busshållplats 
Djurönäset, direkt-
buss, 50 min 
från Slussen.

23 juni Traditionellt midsommarfirande

8 juli SKÄRGÅRDSFESTIVALEN, en heldag fylld med underhållning  
och aktiviteter för hela familjen med fri entré

4 aug After Sail med ”Smalare än Thord”

12 aug Bo Kaspers Orkester

Läs om fler artister i Sjöboden och alla konserter  
i Folkparken under året på www.djuronaset.com

Flera konserter i Folkparken och livemusik i Sjöboden (tis- & torsdagar) 
hela sommaren. Några av alla artister är:

Bo Kaspers Orkester, Patrik Isaksson, Micke Rickfors, Jan Johansen, 
”Smalare än Thord”, Andreas Aleman, Jamie Meyer, Gladys Del Pilar, 
Bröderna Rongedahl, Micke ”Syd” Andersson & Tommy Ekman, Mojje, 
De Södervisa, Stefan Gunnarsson, Monica Silverstrand, Babsan, Robert 
Hoffman och Hoffmans Circus och många, många fler...

Djurönäset - ett 4-stjärnigt superior hotell mitt i Stock-
holms skärgård med alla möjligheter till sköna dagar för 
hela familjen. Nya gästbryggor, tennisbana, sandstrand och 
badklippor samt bastulandskap med pool. Dessutom egen 
badbrygga, motionsspår och naturstigar, cyklar, roddbåtar 
och spabehandlingar. För mat och dryck väljer ni Matsalen, 
Terrassen, Loungebaren eller Sjöboden. Allt detta bara 35 
minuter med bil från Stockholm.

Sommar på 
Djurönäset

Busshållplats 

433 Slussen 

434 Slussen 

Djurönäset

DJN_90X250_MAGskärgård.indd   1 2017-05-23   16:42

I Roslagens famn
Veterantraktorer i massor

www.veterantraktorklubben.nu

5 augusti 2017
Program 11-16

Färsna Gård Norrtälje

Nyproduktion i Norrtälje
Nu bygger vi fler hyreslägenheter i Norrtälje!  

Vill Du veta mer? Besök vår hemsida där aktuell  
information finns eller kontakta oss på telefon.  

Lommarvägen 1, plan 2 
Box 56, 761 21 Norrtälje  
Tfn: 0176-20 75 00 
info@roslagsbostader.se 

www.roslagsbostader.se

Din hyresvärd i Roslagen! Vi förmedlar 
hyreslägenheter samt lokaler på fem orter i kommunen.

-ett hem att längta till

Grattis Årets Freija!
När Roslagens kvinnliga företagarförening Freija hade sin vårav-
slutning i Rådmansö bygdegård i Gräddö den 30 maj, utnämdes 
Anki Belsander till Årets Freija. Hon gratulerades med den traditio-
nella »Freijanålen« ett smycke specialdesignat av Guldsmederna.
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Årets Freija  
Anki Belsander  
gratuleras här av  
Lena Norrman.

Havsöringar sattes ut
Två båtar gick ut från Bromskär Blidö den 10 maj för att 
sätta ut havsöring. En båt med anknytning till Fredlarna 
satte ut 3 000 havsöringar i Fredlarna och den andra 
båten satte ut 6 000 stycken utanför Blidö. Den senare 
sattes ut och sponsrades av företaget »Blidö Fiske och 
Skärgårdsguide«. Havsöringen var ettårig för att ha större 
chans att överleva. / text o foto: agneta wennberg
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Väddö »Här trivs man«
Väddö (Wäddö) är den norra delen av en ö i norra Roslagen (i Norrtälje kommun) och ligger cirka 10 mil norr om Stockholm.Väddö  
räknas tillsammans med den södra delen av ön, som går under namnet Björkö, som Sveriges till storleken sjunde största ö. I söder  
övergår Väddö till Barnens Ö och Björkö och i norr finns broförbindelse till Fogdö och Singö. Från Grisslehamn går färjor till och från 
Åland. Ön har cirka 3 000 permanentbostäder och drygt 8 000 fritidshus. Näringslivet på ön är beroende av sommarturismen.  
Många hantverkare arbetar som egna företagare.

VI HAR ÖPPET 8 – 21 
ALLA DAGAR
                        

0176-778 80

Välkommen! 

Hembakt bröd, matiga smörgåsar,
smarriga bakelser, ka�ebröd 

och tårtor.

Välkomna önskar Mia

0175-330 45 • www.bagarbod.se

GRATIS
Välkomna in till vårt 
  mysiga café och bageri 
      i Grisslehamns centrum.

• Lättsamma luncher till picknick
            eller en kaffe och glass på
                     altanen                     altanen                     altanen                     altanen

Därefter helger tom Allhelgona.
Öppet helger fr skärtorsdag 9-16. 1 juni-31 aug öppet varje dag. 

ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEUM 
Älmsta Väddö

Museum (550 m2) med rika samlingar från 
Roslagens sjöfart under gången tid 

Beläget på Kaplansbacken
Egen brygga vid Väddö kanal

ÖPPETTIDER:  
1 juni t o m 31 augusti kl 10.00 – 16.00

 Midsommarafton stängt
Extra öppethållande för

 
 grupper efter 

överenskommelse

Telefon 0176-502 59
www.sjofartsmuseet.se

Försäljning av kaffe, läsk, bröd och glass

Hantverksbageri i Grisslehamn 
Levererar till butiker. Tar emot beställningar. 

Egen brödbutik öppen sommartid.

* Stenugnsbakat surdegsbröd
* Frallor, bullar, kondis
* Tårtor och mycket mer

0175-546 258 @Ronjasbageri på Instagram och Facebook

Egen brödbutik öppen sommartid.
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TRÅDRULLEN elmsta
 har NYÖPPNAT BUTIK

Säljer: Tyger, garner, kuddar med mera...
 Toftingevägen 63, Väddö Tel: 0176-509 14 

E-post: greta.lundqvist@tradrullen.se                                           
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TRÅDRULLEN elmsta
har NY BÅTHALL

För båtkapell och dynor med mera... 
Toftingevägen 61, Väddö Mobil: 0730-26 90 80  

E-post: greta.lundqvist@tradrullen.se

Simpnäs Hamncafé
 Fantastisk utsikt över Ålands hav

Njut av hembakat och
lite lättare maträtter!

ands hav

Njut av hembakat och

Caféet är till SALU!
Kom gärna in och titta!

Öl & vinrättigheter
070-974 91 92 www.cafeet.se

Simpnäs brygga • Björkö • Välkommen!

Öppet helger 10-15
Fr o m 26 juni-13 aug 
Öppet alla dagar 10-16.30 

(Därefter endast helger)

Låt er inspireras
på Salnö Gård!

Konferens      Kurs     Möten

Bröllop     Fest     Logi

TEL: 0176-93130   

WWW.SALNOGARD.SE

SALNÖVÄGEN 32. 760 40 VÄDDÖ

Låt er inspireras
på Salnö Gård!

Konferens      Kurs     Möten

Bröllop     Fest     Logi

TEL: 0176-93130    INFO@SALNOGARD.SE

WWW.SALNOGARD.SE

SALNÖVÄGEN 32. 760 40 VÄDDÖ

Låt er inspireras
på Salnö Gård!

Konferens      Kurs     Möten

Bröllop     Fest     Logi

TEL: 0176-93130    INFO@SALNOGARD.SE
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Rökt kalkonkött

Gårdsbutik

Visste du att ... Väddö kanal började grävas år 1819 och invigdes 
21 år senare? Ungefär 22 000 båtar passerar kanalen varje år.



Fias vågade väg 
till Paralympics
Bara 18 år gammal men redan innehavare av en diger meritlista  
när det kommer till segling. Fia Fjelddahl låter inte sin funktions
nedsättning hindra henne från att nå sina mål. Hon vågade säga ja 
och det tog henne till Paralympics i Rio 2016.  
t e x t : Gunnika Isaksson-Lutteman f oto:  Sveriges Paralympiska Kommitté

Seglingarna i Rio satte Fias kunskaper på prov. 
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I Fia Fjelddahls familj har det alltid 
seglats, därför var det inte konstigt 
alls att Fia sattes i seglarskola när 
hon var 8 år för att lära sig segla på 
egen hand. 

– Egentligen har jag hållit på med 
segling hela livet, men när jag var 
nio och ett halvt började jag träna på 
kvällar na, säger Fia. 

Hon började segla optimistjolle för 
att snart gå över till E-jolle, fortsatte med 
29:er och seglar nu 2.4mR. Nu tävlar hon 
i 2.4mR och jollesegling 29:er. Fia bor i 
Lerum och går självklart på seglargym-
nasium där hon har segling på schemat. 

– Det är jättebra. Jag får lära mig 
mycket och utvecklas som seglare så 
mycket som jag vill, utbrister hon. 

Förutom segling, springer hon och 
styrketränar, allt för att bli en bättre seg-
lare. Det bästa med seglingen enligt Fia 
är att ingen dag eller plats är den andra 
lik, därför kan en heller aldrig bli fullärd. 
Får hon välja så föredrar hon att segla 
i lätt vind för då handlar det mest om 
fokus, vilket är en av hennes styrkor. 

Hjärna och hjärta
Fia har en halvsidig muskelförsvagning 
vilket gör att hon inte är så explosiv och 
det tar längre tid för hennes kropp att 
reagera om något oväntat händer i båten. 
Men hennes styrka har alltid varit taktik 
och strategi. Fia planerar seglingen  
innan ett race vilket gör att hon inte 
velar under själva tävlingen. Hon har 
tålamod och kan behålla lugnet när 
det behövs. När nöden kräver har hon 
förmågan att ta sansade beslut som ger 
henne fördelar. Dessutom är hon sällan 
nervös på tävling.

– Går det dåligt på ett race, släpper 
jag det snabbt och går vidare till nästa 
race, förklarar hon.  

Hennes mentala styrka och den 

naturliga begåvning hon har för segling 
gör att hon är svår att besegra. Lägg där-
till ett hjärta som brinner för segling och 
en hjärna som är extremt smart, så blir 
det nästan omöjligt.   

Vägen till Paralympics
Det var stiftelsen Skota Hem och Fias 
seglingstränare på gymnasiet som 

ställde frågan om hon ville försöka ta en 
nationsplats till Sverige i Paralympics. 
Fia bestämde sig då för att satsa mot Rio 
2016, de sista spelen där seglingen var 
med. Men det var ju inte bara att sätta 
sig i en båt och segla rakt in i Paralym-
pics. Först var hon tvungen att byta  
tävlingsklass, från att ha seglat jolle var 
det nu en kölbåt som gällde. 

»Jag vill bli idrottsläkare, ta minst ett guld i 
Paralympics, bli en av världens bästa seglare 
och visa var Sverige står i seglingen.«

Fia trivs bäst på havet. 
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Med bara en dryg månads erfarenhet 
av den nya båten åkte hon till Australien 
och para-VM 2015 som också var sista 
uttagningen till Paralympics. Väl där 
lyckades hon bra och tog en nationsplats 
till Sverige. 

– Men sen var jag tvungen att visa 
mig värdig för paralympiska kommittén 
för att få åka till Rio, konstaterar Fia. 

Fia utvecklades mycket i 2,4mR 
och fick till slut ett »wild card« att 
delta i spelen. För Fia var det en enorm 
omställning och den största tävlingen 
hon någonsin varit på. 

– Matsalen var stor som två fotbolls-
planer och jag var tvungen att bära ett ID 
tjugofyra timmar om dygnet för att kun-
na vara på idrottsplatserna, berättar hon. 

Helt plötsligt spökade tävlingsnerver-
na. Hon fick inte till det och var mesta-
dels frustrerad över att hamna bland de 
sista. Men i sista racet trillade polletten 
ner och hon seglade in som tvåa i mål. 

Med en total tolfte plats i sitt första Para-
lympics kan Fia vara nöjd.

Det var det häftigaste som hänt mig. 
Jag har växt som person och nu i efter-
hand är jag jätteglad och vill gärna göra 
det igen, säger hon och fortsätter:

– Bäst var helt klart tävlingen med 
hela andan runt Paralympics och att 
träffa så många coola och trevliga atle-
ter som har tränat hela livet för denna 
möjlighet. 

Våga säga ja
Skota Hem har stöttat Fia med tränare, 
båtar och logistik kring tävlingarna. 

– Utan dem hade jag inte tagit mig till 
Rio, menar Fia.

Det var Skota Hem som öppnade 

möjligheterna för Fia. Nu vill hon satsa 
vidare. Även om det känns tröstlöst 
att frysa i sittbrunnen mörka och kalla 
vintrar när varmt sängmys lockar, är 
målsättningen solklar. 

– Jag vill bli idrottsläkare, ta minst 
ett guld i Paralympics, bli en av världens 
bästa seglare och visa var Sverige står i 
seglingen, fastslår hon tvärsäkert.

Att vara en förebild för yngre tjejer 
är också viktigt och att våga säga ja. Fia 
menar att det inte är någon idé att vara 
rädd när det blåser hårt, för det värsta 
som kan hända är att båten välter och du 
blir blöt. 

– Många gånger går man miste om 
något häftigt om man inte vågar ta chan-
sen, avslutar Fia.

»Många gånger går man miste om något 
häftigt om man inte vågar ta chansen.«

Fia gläds åt sin tolfte plats i Rio. 

sport och FRITID



Sedan 2001 har vi bidragit med 114 miljoner kronor till Roslagens utveckling

Roslagens Sparbank har funnits sedan 1859. Vår uppgift är att vara en bra bank för alla 
som bor, lever och verkar i Norrtälje kommun! Hos oss har du nära till bankservice och 
� nansiell kompetens. Som Sparbank har vi inga enskilda aktieägare. Därför kan vi lämna 
tillbaka en del av vinsten för att stödja lokala aktiviteter och utvecklingsprojekt i linje 
med vår vision om ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt.

roslagenssparbank.se    0176-770 00

Huvuddelen av de 114 miljonerna har delats ut via bankens tre stiftelser för Näringsliv & Kultur, Forskning & Utbildning samt Ungdomsboende. Vi är dessutom varje år en stor sponsor av kommunens föreningsliv.

Stolt samarbetspartner till Roslagen

Musikbåten Blidösund
 En helkväll med musik, mat & dryck

Musikkryssningar kl 18.30 från Skeppsbron nedanför Slottet. Välj bland sex olika biljetter – med eller utan mat.

blidosundsbolaget.se   tel: 08-24 30 90

Mån 24 – Tis 25 juli
Ebbot Lundberg  

& The Indigo 
Children

Galet tungt och svängigt 

Ons 26 juli
Georgie Fame med 
Amanda Sedgwick  
& Claes Crona Trio

Jazzeleganten kommer loss  
med altsaxofonisten/sångaren 

TOr 27 juli
Tottahyllning med 

Claes Janson & Inter-
national Orkestern

Uppväckt från de döda!

Mån 31 juli 
Roffe Wikström Band

Blueskungen tillbaka igen

Tis 18 juli
Daniel Lemma

Göteborgs bästa soulsångare

Ons 19 juli
Elliott Murphy  

med Olivier Durand
10-årsjubileum  

för Bossens kompis

TOr 20 juli
Clas Yngström  

& Sky High
Blues med kraft

JuNI

Mån 3 – TOr 7 juli
Roffe Wikström Band

Blueskungen är tillbaka!

Mån 10 – Tis 11 juli
Solala

Tre trallande göteborgare  
fyller båten igen!

Ons 12 – TOr 13 juli
Louise Hoffsten  

med Erik Söderlind  
& Claes Crona Trio

Bluesdrottningen går till sjöss igen

Mån 17 juli
Sharon Dyall med 
Claes Crona Trio

Soul och jazz med cool  
sångerska och tajt trio

Mån 26 – Tis 27 juni
Marit Bergman
Popdrottningen tillbaka  

i det lilla formatet!

Ons 28 juni
Anna Stadling

Sveriges bästa countrysångerska

TOr 29 juni
Anders F Rönnblom

Rocklegenden möter sina  
F-heads igen

Claes Janson & Inter

Roffe Wikström Band

Clas Yngström 
& Sky High

Blues med kraft

Bluesdrottningen går till sjöss igen

Sharon Dyall med 
Claes Crona Trio

Soul och jazz med cool 

JuLI
Tis 1 aug– TOr 3 aug

Roffe Wikström Band
Blueskungen tillbaka igen

Mån 7 – Tis 8 aug
Mikael Rickfors

Sveriges mäktigaste rockröst 

Ons 9 aug
Christian 

Kjellvander
Magiska berättelser 

Programmet 
fortsätter

till 21 oktober

AuGuSTI



Östhammar
– den charmiga småstaden från 1368 –
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Här finns stadskärna med rådhus och gränder med 
gamla trähus. Societetshuset Källör med intilliggande 
spångbroar. Frösåkers hembygdsgård med vackra 
byggnader och museum. Krutudden – en härlig  
badplats. På Sjötorget anordnas många evenemang. 
Bland annat veteranfordonsträffarna Kul på Hjul.

0173-100 58
Drottninggatan 6, Östhammar
florabukettenlottaost@telia.com

Vi möblerar sommaren!

Karlavagnen
Bredvid Granngårdens utemarknad

070-687 18 76

Sommarmöbler från

Drottninggatan 5, Östhammar 
073-727 82 26

Öppet mån-lör 8-21 sön 9-21
010-741 27 23 Klockstapelg. 1 Östhammar

Roslagens Golv
Energivägen 1, Östhammar 

Tel: 0173-212 35 
 www.nordsjoidedesign.se

Jess of Sweden
www.jessofsweden.se



Roslagens Golv
Östhammar: Energivägen 1 
Telefon: 0173-212 35
Öppettider: Vard 7–18, lör 9–14
www.nordsjoidedesign.se

Vi har allt till ditt hem!
Kom in så hjälper vi dig med färg, 

tapeter, kakel, klinker och golv.

Välkommen
in till oss för

idéer och
inspiration!

Nytt hotell på Ornö
I sommar öppnas »Ornö Skärgårdshotell«, vid Brunns-
viken på SV Ornö. Hotellet blir året runt öppet, har  
18 bäddar samt restaurang. Initiativtagaren Margareta 
Stenbock von Rosen har i alla år drömt om ett hotell  
på Ornö / TEXT O FOTO: HANS BRANDT
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www.marellboats.se

MARELL 850WA

LIFE IS ABOUT MOMENTS
- ENJOY THEM IN THE SEA -

info@skadeservice.se  •  www.skadeservice.se

Sanering  •  Översvämningsberedskap  •  Städning
 Återställning av skadade  fastigheter  •  Bygg…

Fastighetsjour: 010-155 61 00

Ejderungar som fötts i kojor
Sedan Ejderhusgruppen startades på Facebook har antal med-
lemmar stadigt ökat och är skrivande stund uppe i 209 medlemmar. 
Intresset för att bygga egna ejderkojor är stort. I gruppen delar man 
med sig av råd och tips samt berättar hur det går. Och i slutet av maj 
ramlade det in bilder på ulliga gulliga ejderbebisar. Någon hade fått 
tio ungar, en annan 20. Rapporter kom från hela skärgården. Men 
mest lyckad häckning hade nog grundaren till ejderhusgruppen 
Roine Karlsson. Han räknade till hela 25 ejderbarn.
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Alla kan göra något 
för Östersjönför Östersjön
Det är lätt att känna frustration och maktlöshet 
när man drabbas av nyheter om hur illa ställt det 
är med Östersjön. »Vad kan lilla jag göra?«  
kanske du tänker. Men det är inte försent.  
Läget är inte hopplöst. Du kan göra skillnad. 
text o foto: Josefin Ekberg

Fakta
Östersjön är klassat som ett av 
världens mest förorenade innanhav. 
Med omfattande läckage av kväve, 
fosfor, kemikalier, läkemedel,  
plaster och andra farliga ämnen. 
Symptomen på hur illa det blivit är 
algblomning, hotat fågelliv, döda 
syrefria bottnar och minskat fisk
bestånd. Vattenomsättningen är låg 
i Östersjön. Det tar närmare 40 år 
att byta ut hela vattenmassan. Runt 
havet finns nio länder, 15 storstäder 
och cirka 85 miljoner människor. 
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Vi har väl alla någon relation till 
Östersjön? Vare sig vi har åkt finlands-
färja, seglat i skärgården eller tagit ett 
svalkande dopp. Havet förknippar vi 
gärna med romantiska solnedgångar, 
glittrande böljor, sälhuvuden som tittar 
upp och måsar som cirkulerar ovanför 
ytan. Vattnet – vare sig det är stiltje eller 
går vita gäss – ger oss avkoppling och 
energi. Skalder och konstnärer har fått 
sin inspiration vid havet. Sedan urmin-
nes tider har Östersjön varit en betydel-
sefull transportväg. Till grannländer, de 
stora världshaven likväl som till kobbar 
och skär. Sammanfattningsvis: Vi är 
beroende av havet!

Men Östersjön är idag ett hav som är 
i akut behov av vår hjälp att kurera sig, 
efter alltför stor och lång tids pågående 
miljöfarlig nedskräpning. Som vi männ-
iskor har ställt till med, på grund av vårt 
lättsinniga liv och leverne. För att citera 
stiftelsen Hållbara Hav: – Nu är det 
»payback time«. 

Kändisar, forskare, näringslivs toppar 
och andra förebilder står bakom stiftel-
sens arbete med att nå ut till allmänheten 
och sätta press på företag och beslutsfat-
tare både i Sverige och övriga länder runt 
Östersjön. Med upplysning, påtryckning, 
forskningsresultat, tips och råd. Kron-
prinsessan Victoria vurmar för hjärtefrå-
gan och sprider kunglig glans genom att 
hålla välkomsttal på stiftelsens seminarier 
och annat. Hennes »gudbarn« Briggen 

Tre Kronor af Stockholm har seglat runt 
till Östersjöns hamnar i olika länder och 
kampanjat för ett renare hav. 

Ungdomsbok med goda råd  
En annan av alla som engagerar sig i 
ämnet är deckarförfattaren Viveca Sten. 
Vi träffar henne en solig dag i Vaxholm, 
där vattnet har en förföriskt djupblå 
kulör. Vad som lurar under ytan syns inte. 
Med rötter på Sandhamn och sommar-
ställe där, har Viveca på nära håll sett den 
skrämmande utvecklingen. Hon minns 
sina barndoms somrar då fisket var rikligt 
och ingen var rädd för giftalger. 

– Jag vill verkligen tro att det finns 
hopp om Östersjön och är övertygad om 
att det går att påverka situationen. Ju 
mer vi pratar om nedsmutsningen desto 
större är chansen att väcka opinion och 
i förlängningen påverka politikerna som 
rår över Östersjöns öde, säger Viveca.

Viveca vill bidra till att rädda Öster-

sjön genom att påverka ungdomarna, 
som står för framtidens generationer. 
Tillsammans med dottern Camilla har 
hon skrivit boken Djupgraven, den 
första delen i en trilogi. En spännande 
ungdomsbok med inslag av fantasy. 
Handlingen utspelar sig i mellersta skär-
gården, närmare bestämt kring Harö. 
Huvudpersonen är 12-åriga Tuva som 
råkar ut för mystiska saker där Östersjön 
spelar en viktig roll. Vad och hur det går 
får ni läsa i boken. 

På sista sidorna finns tio kloka råd 
som kan göra skillnad för Östersjön.  
Lätta att följa om man bara vill. Som 
man brukar säga: »Ingen kan göra allt – 
men alla kan göra något«. Eller »många 
bäckar små gör en stor å«. Det går ännu 
att rädda Östersjöns unika ekosystem 
om vi alla gemensamt agerar. Och det 
NU. Här följer Viveca och Camillas  
tio handfasta råd till ungdomar (för-
kortad version):

»Jag vill verkligen tro att det finns hopp 
om Östersjön och är övertygad om att 
det går att påverka situationen.«

Viveca Sten gör  
vad hon kan för  
att Östersjön ska  
bli ett renare hav.

1
VÅRDA VATTNET!  
Duscha snabbt och 

snålt. Stäng av droppande 
kranar och fyll diskmaskinen 
ordentligt. Drick kranvatten 
istället för att köpa på flaska.

2
ÄT UPP! Mycket av 
Östersjöns problem 

orsakas av jordbruket.  
I Sverige kastar vi 30 procent 
av all mat vi köper. Hur  
onödigt är inte det?

 

3
KRÄV KRAV-MÄRKT! Välj 
ekologiskt så ofta du 

kan. Konstgödsel och 
bekämpningsmedel bidrar till 
övergödningen av Östersjön.

4
BLI VEGETARIAN EN 
GÅNG I VECKAN! Nötkött 

är en stor källa till utsläpp 
av växthusgaser som gör 
Östersjön både surare och 

varmare. Ett kilo nötkött 
motsvarar ungefär 25 kilo 
koldioxid.

5
RÖSTA FÖR EN  
MILJÖBIL! Nästa gång 

din familj ska byta bil,  
propagera för en mindre  
bil som drivs av förnybara 
drivmedel.

6
SKIT FINT!  
Om av loppsvattnet 

slapp färgrester, mediciner, 
oljor och kemikalier, såväl 
som tamponger, cigarett
fimpar och tops som folk 
spolar ner i toaletten – 
skulle Östersjön vara  
mycket renare.

7
GYNNA GRÖN EL!  
Få din familj att 

använda grön el i så stor 
utsträckning som möjligt.

8
PLANTERA ETT TRÄD! 
Träd som planteras 

vid åar, sjöar och vatten
drag hindrar fosfor och 
kväve från att rinna vidare.

9
TYCK TILL! Posta 
inlägg om Östersjön 

på sociala medier och gilla 
eller länka till allt som 
handlar om att vara miljö
smart. Du kan påverka  
politiker i rätt riktning.

10
SKRIV TILL EN  
AMBASSADÖR!  

Skriv gärna till ambassa
derna i Danmark, Tyskland, 
Polen, Ryssland, Litauen, 
Lettland, Estland och 
Finland och ställ krav. 
Adresserna hittar du på 
Diplomatlistan hos www.
regeringen.se



 

ELBIL  - med hytt  

   Vi har elbilar till skärgården 
    Bullrar inte, ryker inte och luktar inte 

Elbilen som är pålitlig i alla väder       

 
Ring 08 –10 82 83 

Generalagent för ClubCar i Sverige 

 

ELBIL  - med hytt  

   Vi har elbilar till skärgården 
    Bullrar inte, ryker inte och luktar inte 

Elbilen som är pålitlig i alla väder       

 
Ring 08 –10 82 83 

Generalagent för ClubCar i Sverige 
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   Vi har elbilar till skärgården 
    Bullrar inte, ryker inte och luktar inte 

Elbilen som är pålitlig i alla väder       

 
Ring 08 –10 82 83 

Generalagent för ClubCar i Sverige 

SEABAG är en storsäck avsedd för
Stockholms skärgård. Säckarna finns
i två storlekar och passar perfekt för
byggarbetsplatser, tomtröjningar och
vindsrensningar. Gå in på seabag.se
för prislista och beställning eller ring
oss för mer info 08-409 190 50.

Säckar
Upphämtning av 

byggsäckar

Sjötransport
Frakttjänster 
i skärgården

Ved, jord, grus
Leverans av 

förbrukningsvaror

Speciallösningar
Det mesta går 

att lösa
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070-560 06 75

Vi samarbetar med alla försäkringsbolag 
Båtplatser, vinterplatser varmt/kallt 

Servar alla bilar och båtar:
Allt från aktersnurra till Turbine engine

Vid Grisslehamns marina
Ekbacksvägen 22 Välkomna!

TRAILER

VAXHOLMS FÄSTNINGS MUSEUM

Museet fyller 70 år!

Kastellets festdag 16 juli
08-120 048 70 www.vaxholmsfastning.se



Specialister på fastigheter i Stockholms södra skärgård
08-501 518 80, www.dalaroskargard.se

Vi kan södra skärgården

Specialister på fastigheter i Stockholms södra skärgård
08-501 518 80, www.dalaroskargard.se

Vi kan södra skärgården
skärgården

59   magasinskärgård sommar2017

Upplev Nynäs Havsbad!
Badsemester från 795:-
www.nynashavsbad.se

 
Fjärdlångs vandrarhem  
enkelt boende i en underbar miljö!

Telefon: 0735 - 955 303, 08-501 560 92
www.fjardlang-huvudskar.se

Välkommen till
Yoga & Golf på Gotland 22-27 juli
Under sex dagar i juli tar vi in på Gumbalde Golf & Hotel på södra 

Gotland. Där har du möjlighet att fördjupa dig i yogans värld i 
naturskön miljö. För dig som föredrar golf har vi en utmanande bana. 

För frågor om yogan kontakta Jasmine 076-248 30 11 eller info@yogapiloten.com. För 
bokning ring 0498-48 28 80 eller maila info@gumbalde.se uppge koden "yoga". 

Mer info på www.yogapiloten.com/aktuellt-gotland-retreat, www.gumbalde.se
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Gåtfullt vrak identifierat
I Dalarö finns ett 30-tal kända vrak. Men ett som har gäckat 
marinarkeologer och forskare är det så kallade »Dalarövraket«. 
Det anses vara världens mest välbevarade 1600-tals vrak. Nu har 
en forskare vid Stockholms universitet, Niklas Eriksson, lyckats ta 
reda på mer och att det rör sig om flottans fartyg Bodekull, som 
sjönk i oktober 1678 under det Skånska kriget.fo
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Kalle Schewens värld avslöjad
Norrtälje biblioteks förlag  
fortsätter att ge ut intressanta 
och viktiga lokala böcker.  
I början av april hade man  
sitt senaste boksläpp i en klubb-
lokal i Spillersboda . Mitt  
i Kalle Schewens värld. Olle 
Leino som skrivit boken med 
titeln »Sanningar och Skrönor 
från Kalle Schewens värld«  
hade fullt upp med att sälja.  

Karl von Schewen från Håtö blev rikskänd genom 
Evert Taubes visa i Roslagens famn. 

I boken försöker Olle Leino att ge svar på vem 
han och vem hans mor var som födde roslags- 
legenden på en kökssoffa i byn. Hennes identitet  
har hemlighållits i nära 50 år. Boken har också flera 
kapitel som berättar om Spillersboda förr i tiden. 
Eller som det står på baksidan: »Det finns lika 
många dolda Sanningar och Skrönor i Kalle 
Schewens värld som det finns grynnor i 
Skärgårdshavet«. / roine karlsson

TITEL: Sanningar och Skrönor från  
Kalle Schewens värld TEXT: Olle Leino
FÖRLAG: Norrtälje Bibliotek Förlag
ANTAL SIDOR: 236 ISBN: 978-91-982377-9-5
Boken finns att köpa på Biblioteket i Norrtälje
CIRKAPRIS: 150 kr

Boktips
Vem var Kalle 

Schewen?



LÖVSTABRUK Ägd av ätten de Geer i 13 generationer. En genuin 
1700-tals miljö med smedsbostäder, herrgård och park. Här finns 
värdshus, trädgårdsmästeri, samt konst och hantverksfärsäljning, 
bruksarkiv, brukskyrka, Barnens Bruk och badplats med mera.
 

Lövstabruks Trädgård 
Öppet 1 juni-13 augusti

Kl 13.00-17.00 

lovstabrukstradgard@outlook.com

Ölets Dag lör 29 juli
www.lovstaolet.org

Vacker 1700-tals miljö Stora dubbelrum 
Öppet året om  070-676 59 94

 www.leufstabruk.com

* Smedsbostad

* Snickarverkstad

* Bruksarkiv

www.leufstabruksarkiv.se/bygderad

Öppet dagligen 1/7-13/8 
samt 19-20/8 kl 11-17

www.leufstahandkraft.se

Öppet dagligen 1/7-13/8 Öppet dagligen 1/7-13/8 
samt 19-20/8 kl 11-17

www.leufstahandkraft.se

Lilla magasinet Lövstabruk

Lövstabruk
– en gång i tiden Sveriges största järnbruk –

Stiftelsen Leufsta
Visningar * Konst * Barnens Bruk

Lövstabruks Herrgård 
0294-310 70 www.lovstabruk.nu

Lövstabruks bygdegård
Vill du hyra lokal? Se hemsidan:

www.bygdegardarna.se/leufstabruk

Lövstabruks 
Kulturförening
* Skrivarkurser
* The Organ Academy
* Konserter
* Utställningar
* Cahmanorgeln

0294-311 29
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BASTU FÖR LIVSKVALITÉ!

Bastuhuset Gellas 15 kvm med stort generöst glasparti.

Hos oss finner du det stora utbud av:
Bastuugnar, skorstenar, el bastuaggregat, bastudörrar, 

bastulavar, belysningar och tillbehör.

I Baseco sortimentet har vi bastustugor i många alternativ.
Modern design med stora glas förenar den varma bastun med naturen 
kring stugan. Komplettera med elektrisk eller vedeldad bastuugn. 
Med vårt produkter kan du forma din personliga stil på bastuhuset. 
En variant på bastuhuset Skansnäs 7 finns att se i vår butik.

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. 
Tel: 08-445 14 10. E-post: info@bastuspecialisten.se 

Se alla våra kampanjer på www.bastuspecialisten.se
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Conny Hedin 070-320 40 99 
www.mellansverigesbrandkonsult.se

MELLANSVERIGES 
BRANDKONSULT

Utbildning 
i heta arbeten 
med mera...

Kolmilan Inger riven
Hembygdsföreningen Gålö Gärsar byggde och värmde sin sjätte kolmila i höstas. 
Hon fick namnet Inger. Den 9 april revs kolmilan. Den gav mycket fin kol som  
packades i säckar och finns att köpa på Morarnas gård på Gålö. Milagruppen är  
väldigt nöjda med resultatet.

Tanka fullt på Kumlinge
NU KAN MAN ÅTER IGEN fylla på bränsle  
i Kumlinges gästhamn i Ålands ostliga  
skärgård. Kumlinge gästhamn har cirka  
50 båtplatser med boj- och ankarförtöjningar.  
Hamnen har lä för nordlig vind och ligger 
bara ett stenkast från Restaurang Kastören.   
I gästhamnen finns café/bar, minilivs, el,  
internet och möjlighet till bastu och grillplats. 
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Vill du också synas här? Ring 0709–701 901 och boka plats.



Musikfest  
sätter Nynäshamn 
på kartan
sätter Nynäshamn sätter Nynäshamn 
på kartanpå kartan
sätter Nynäshamn 
på kartan
sätter Nynäshamn sätter Nynäshamn 
på kartan
sätter Nynäshamn 

Magnus Uggla är ett av de stora drag-
plåstren på Nynäskalaset. I de syd ligaste 
delarna av Stockholms skärgård, i hjärtat 
av sommarnynäshamn får du i augusti 
uppleva en riktig musikfest. En härlig 
blandning från rock till vispop.
t e x t  o  f oto: Anna Arnerdal

Fjolårets succé Nynäskalaset räknar 
med nya rekordsiffror i sommar.

»Nynäskalaset är en 
familjefestival.Vi vill  
ha artister som passar 
vår breda målgrupp.« 



NYNÄSKALASET 2017:

fredag 4 augusti
Magnus Uggla, Norlie & KKV, Markoolio
Hov1, Ebba Gold, Penthox
Kristian Anttila, L.B.S.B, Vilma Colling

lördag 5 augusti
Mustasch, Miss Li, Loreen
E-Type, Pain, Satan takes a holiday
Urban tribe sthlm, Smith & Tell, Farsta
Smalare än Thord, Hog in the pound, Fristaden

söndag 6 augusti 
– familjekalaset
gratis inträde
Ace Wilder , Nassim Al Fakir

Ace Wilder är en av alla populära 
artister som framträder.
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Tre snabba frågor  
till kalasgeneral  
Fredrik Fernström:

Vad få man uppleva på 
Nynäskalaset?
 – Man får uppleva det som  
är vackert med Stockholm:  
skärgården, skärgårdskänsla. 
Men också det fina med en liten 
stad, små härliga glasskiosker 
och hantverksbodar och fiske-
hamnen. 

Saknar du någon genre  
på Nynäskalaset? 
 – Vi har ingen jazz eller  
klassisk musik. Men det är svårt 
att få till det på den här typen 
av festival. Vi går på vad vår 
publik lyssnar på. Vi låter  
publiken rösta på vad de vill se. 

Vilken är din egen drömartist  
till Nynäskalaset?
 – Tänk dig en ljum augusti-
kväll och Bryan Adams sjunger 
»Summer of 69«. Men även 
Magnus Uggla som sjunger 
»Kung i baren« och »Jag mår 
illa«. Det är sommarkänsla, det.

– Magnus Uggla var den mest  
önskade artisten och vi är oerhört 
glada över att vi lyckats få honom 
till Nynäskalaset, säger Fredrik 
Fernström, kalasgeneral.

Kalasets följare på Facebook fick rösta 
på vilka artister de ville skulle komma 
till Nynäshamn. Magnus Uggla hamnade 
högst på folkets önskelista, före artister 
som Håkan Hellström och Bryan Adams.

– Nynäskalaset är en familjefestival. 
Vi vill ha artister som passar vår breda 
målgrupp. Uggla är en artist som tilltalar 
alla åldrar. 

Förra året drog kalaset en publik på 
cirka 14 000 besökare. Till exempel var 
den stjärnspäckade fredagen helt slutsåld. 
På familjekalaset som även då var gratis 
kom ungefär 4–5 000 besökare. 

I år har vi kapacitet för 21 000 besö-
kare, alltså 7 000 per dag, säger Fredrik.

Det kommer, precis som förra året 

vara två scener, en ute och en inne. 
Nyheter för i år är att det blir separata 
dryckes- och mattält och att familjekala-
set får en helt egen dag. Inför årets kalas 
har arrangörerna lagt mycket fokus på att 
effektivisera allt från krogköer till sopsor-
tering. Häftiga barer utlovas där upphäll-
ningen av dryck kan ske på tre sekunder. 

– Vi har tittat på allt från vad som 
serveras till att det ska vara återvinnings-
bara material. Självklart sorterar vi mat-
avfall, glas och pant, säger Fredrik. 

När festivalen slutar vid 01-tiden finns 
det extra pendeltåg till Stockholm som 
går 01.15 och 01.30 både fredag och lör-
dag.  Vill du bo kvar i Nynäshamn finns 
det till exempel flera hotell att välja på.

– Men vänta inte för länge med att 
boka. Under förra året var i princip allt 
fullbokat, säger Fredrik. 

Annars går det så klart alldeles ut - 
märkt att ta sig till Nynäshamn med båt. 

– Gästhamnen ligger ett stenkast från 
festivalområdet.

»Var ligger Nynäshamn?«
Hon är fortfarande stor i Europa, 
Loreen, som vann Eurovision 2012 med 
megahiten Euphoria. Nu lockar Loreen 
utländska besökare till Nynäshamn. 
Josefin Eliasson som är marknadsansva-
rig för festivalen berättar att hon blivit 
kontaktad via kalasets Facebooksida av 
personer från England, Tyskland och 
Spanien som undrar var Nynäshamn  
ligger och hur de ska ta sig hit. 

– Jag har tipsat dem om både boende 
och resa, säger hon. De är väldigt nyfikna 
på Nynäshamn.

På kalasets Facebooksida får du veta 
allt som händer på och kring festivalen. 
Även Instagram är en viktig kanal för 
kontakten med publiken. Nytt för i år är 
Kalaspodden.

– Det kommer ett nytt poddavsnitt 
varannan vecka där programedarna, 
Zacharias Merio och Pernilla Ivares, 
pratar om Nynäshamn, festivalen och 
artisterna, säger Josefin.

Naturligtvis finns en spellista på  
Spotify med Nynäskalasets artister. Sök 
på Nynäskalaset 2017 och börja ladda 
inför årets stora familjefest i Nynäshamn 
den 4–6 augusti.

Loreen uppträder 
under lördagens 
konserter.

Att man lyckats  
boka Magnus Uggla 
känns stort.
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Äppelmust. Kallpressad, ofiltrerad 
äppelmust i flaska eller bag-in box. 
Hantverksmässigt framställd av enbart  
svenska äpplen. Besök Norrtelje Musteri  
på Estunavägen 63 i Norrtälje. 
www.norrteljemusteri.se

Kulans trutar  
har flugit ut ur konstnären  

Erik »Kulan« Wennberrgs tavlor. 
Handskurna av trä.  

Pris: stående fågel 500 kr,  
liggande trut 300 kr. Finns hos 
Kulans Hantverkshus på Blidö.  

www.kulan.org

Presenttips

Marin Badrock Randig, frottéfodrad badrock i 100 % bomull 
med fickor. Finns i två färger, vit och marin. Storlekar s/m l/xl  

Pris: 1 570 kr. webbshop https://shop.miklagard.nu
www.miklagard.nu

Ett vackert smycke  
för sommarens fester och bröllop,  
Jess of Sweden armband nr 1092.  
Pris: 1 800 kr. Finns att köpa hos  

www.jessofsweden.se.  
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Fina silver- 
pläterade  

skärgårdssmycken med 
halsbanden Anchor och 
Ship´s wheel hittar ni  

hos CLAUDIA Jewelry på  
www.claudiap.se
Pris: 155 kronor.

Skeppsmodell  
»HMS Falken« på stativ.  

Ca 60 cm hög. Pris: 5 500 kr.  
Ateljé Lilla Paradiset  

Östra långgatan 21. Trosa.  
www.lillaparadiset.com

Guldkannan Towa har fått uppmärksamhet  
som prisbelönt symbol för kretslopp och används  
dagligen av miljövänner till ekologisk växtnäring.  

Även plasten är kretslopp och kan bli nya Guldkannor  
en gång. Den gör nytta även som behändig toa på 
 landet eller i båten och är en uppskattad present. 

Sittvänlig, höjd 25,5 cm och kostar 695 kr inkl. frakt. 
Design Åsa Lövberg.

Bubblor VW Miljövänlig diskduk som även går att kompostera. 
Material: 70 % cellulosa och 30 % bomull. Tillverkad i Sverige. 
Finns hos Formlycka, Öregrund. www.formlycka.se

Gustava Antik och återbrukad väggpendyl i ny 
färgglad kostym. Design Lena Östergren, Refsnäs.  
Pris: 3 500 kr. www.helenas-handarbete.se

Blomman hittar du  
i den åländska skär

gården! Den finns i olika 
storlekar samt i både 
silver och 18 K guld.

Besök GULDVIVAs butik 
i Sjökvarteret i Marie

hamn,eller vår webbutik 
på www.guldviva.com.



En trasig slang kostar tid och pengar. Varje ParkerStore har en 
slangverkstad med kunnig personal, som hjälper dig att snabbt 
komma igång igen. 
ParkerStore erbjuder professionell service och ett brett utbud av 
Parker-produkter inom hydraulik, ledningskomponenter, filter och 

pneumatik. Vi har ett lokalt anpassat lager och hos oss hittar du 
allt från produkter till personal med tekniskt kunnande. Vi ger dig 
en lösning medan du väntar!

Slangar • Rördelar • Hydraulik • Pneumatik • Tillbehör

www.parkerstore.com/se • www.industrihydraulik.se

VI PRESSAR INTE 
BARA SLANG, VI KAN 
HYDRAULIK OCKSÅ! 

Butiksförsäljning i Roslagen: Gamelbygatan 18 i Östhammar

En trasig slang kostar tid och pengar. Varje ParkerStore har en 
slangverkstad med kunnig personal, som hjälper dig att snabbt 
komma igång igen. 
ParkerStore erbjuder professionell service och ett brett utbud av 
Parker-produkter inom hydraulik, ledningskomponenter, filter och 

pneumatik. Vi har ett lokalt anpassat lager och hos oss hittar du 
allt från produkter till personal med tekniskt kunnande. Vi ger dig 
en lösning medan du väntar!

Slangar • Rördelar • Hydraulik • Pneumatik • Tillbehör

www.parkerstore.com/se • www.industrihydraulik.se

VI PRESSAR INTE 
BARA SLANG, VI KAN 
HYDRAULIK OCKSÅ! 

Butiksförsäljning i Roslagen: Gamelbygatan 18 i Östhammar

En trasig slang kostar tid och pengar. Varje ParkerStore har en 
slangverkstad med kunnig personal, som hjälper dig att snabbt 
komma igång igen. 
ParkerStore erbjuder professionell service och ett brett utbud av 
Parker-produkter inom hydraulik, ledningskomponenter, filter och 

pneumatik. Vi har ett lokalt anpassat lager och hos oss hittar du 
allt från produkter till personal med tekniskt kunnande. Vi ger dig 
en lösning medan du väntar!

Slangar • Rördelar • Hydraulik • Pneumatik • Tillbehör

www.parkerstore.com/se • www.industrihydraulik.se

VI PRESSAR INTE 
BARA SLANG, VI KAN 
HYDRAULIK OCKSÅ! 

Butiksförsäljning i Roslagen: Gamelbygatan 18 i Östhammar

En trasig slang kostar tid och pengar. Varje ParkerStore har en 
slangverkstad med kunnig personal, som hjälper dig att snabbt 
komma igång igen. 
ParkerStore erbjuder professionell service och ett brett utbud av 
Parker-produkter inom hydraulik, ledningskomponenter, filter och 

pneumatik. Vi har ett lokalt anpassat lager och hos oss hittar du 
allt från produkter till personal med tekniskt kunnande. Vi ger dig 
en lösning medan du väntar!

Slangar • Rördelar • Hydraulik • Pneumatik • Tillbehör

www.parkerstore.com/se • www.industrihydraulik.se

VI PRESSAR INTE 
BARA SLANG, VI KAN 
HYDRAULIK OCKSÅ! 

Butiksförsäljning i Roslagen: Gamelbygatan 18 i ÖsthammarButiksförsäljning i Roslagen: Gammelbygatan 18 i Östhammar
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 Tandproblem?
Vi hjälper dig!

Skaffa Dig nya tänder
som sitter fast!

Mer än 25-års erfarenhet av tandimplantat

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

Roslagsbanan hållplats Åkers Runö

Mats Thomsson
Legitimerad tandläkare

SPEC KÄKKIRURGI

Välkomna

Implantat
mer än 25 års erfarenhet

Kostnadsfri konsultation, ej remisstvå

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

Roslagsbanan hållplats Åkers Runö

Mats Thomsson
Legitimerad tandläkare

SPEC KÄKKIRURGI

Välkomna

Implantat
mer än 25 års erfarenhet

Kostnadsfri konsultation, ej remisstvå

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

Roslagsbanan hållplats Åkers Runö

Mats Thomsson
Legitimerad tandläkare

SPEC KÄKKIRURGI

Välkomna

Implantat
mer än 25 års erfarenhet

Kostnadsfri konsultation, ej remisstvå
Välkomna!

Mer än 25-års erfarenhet av tandimplantat
Ej remisstvångAnsluten till Försäkringskassan

Över 6 000 behandlade implantatpatienter.

Mats Thomsson
Leg tandläkare

SPEC KÄKKIRURGI

Stefan Graf
Leg tandläkare

MASTER OF IMPLANTOLOGY

Furmans väg 29, Johannelunds Gård, Åkersberga

TEL 08-540 881 00
www.teamthomsson.se

Roslagsbanan hållplats Åkers Runö
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Knopskola och fartygsvisning
Museifartygen Sankt Erik och Finngrundet vid Galärvarvet på Djurgården har öppet 
hela sommaren. Du kan gå på knopskola med familjen, visningar ombord och se den 
enorma ångmaskinen. Piren gästas dessutom ofta av andra historiska fartyg. Isbrytar
kaféet på Sankt Eriks akterdäck har en av stadens bästa utsikter och är öppen sommartid.
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Stjärnkock öppnar krog  
i Öregrund
Stjärnkocken Melker Andersson känd från 
bland annat TV-programmet Kockarnas kamp, 
planerar att öppna en popup-restaurang 
Bojabäs i Öregrund i sommar. Melker driver 
sedan tidigare ett tiotal krogar runtom  
i landet tillsammans med Danyel Couet.

foto: wolfgang kleinschmidt 

Stort 70 års-kalas på Kastellet
Söndag den 16 juli firar Vaxholms fästnings museum 70 år med ett hejdundrande kalas och uppträdanden 
av bland andra Orsa spelmän, Trollkarlen Dozzie, Svenska Messing-Capellet med flera. Göteborgsartilleriet 
skjuter kanonsalut ackompanjerade av Eskilstuna skarpskyttar som gör en uppvisning. Under dagen 
anordnas även en gammaldags marknad, dansuppvisningar, guideturer, ateljèfotografering, höghjulings-
uppvisning & positivspel, rodd, kasperteater, stafflimålning och andra barnaktiviteter.

Egen tillverkning av mat och 
bakverk med kylda leveranser
Catering - Festmat - Bröllop - Tårtor - Hällbröd 
Välkommen till bords! Elisabeth och Lennart Ericson

Adamsberg Buffé

Tel 0175-735 35 Mobil 070-752 28 48 
www.adamsberg.com • info@adamsberg.com 



Vandrarhem vid Trosavikens mynning
www.studiolagno.se 
0156-224 70  info@studiolagno.se

Byt ruffen mot ett Trädhus 
för en natt!
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Trosa »Världens ände«
Trosa är känt som stad sedan 1300talet och är därmed en av Sveriges äldsta städer. Eftersom landskapet runt ån är flackt, har  
landhöjningen resulterat i att havet dragit sig tillbaka och landarialen ökat. Staden låg från början cirka en halv mil inåt landet  
fram till slutet på 1500talet. Redan i början av 1400talet var Trosa en betydande handelsplats och stadsprevilegium erhölls  
år 1610 på den plats Trosa ligger idag.

Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Trosa ·

Trosa Åkeri

Ploglandsvägen 15 619 92 Trosa
0156-122 86 • 070-555 88 41

info@trosa-akeri.com www.trosa-akeri.com•
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0156-122 86 • 070-555 88 41
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Ett anrikt bageri

Välkommen och ta en 
fika i den gamla fina 
konditormiljön med 

anor från 1800-talet.

Västra Långgat. 27 Trosa 0156-123 94 
Måndag-fredag 08.30-18, lördag 10-16

Längst ner i Gästhamnen i Trosa ligger vårt 
Hamncafé med restaurang. Kom in och välj 
bland hembakat fi kabröd, god latte, smörgåsar 
samt mat, öl & vin!

Slå dig ner på vår uteplats precis vid vattnet 
och njut av utsikten, en räksmörgås och ett 
glas vitt! Välkomna! / Lasse & Sofi a
www.trosagasthamn.se • tel 0156-130 10
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Gästhamnen i Trosa Hamncafé med restaurang.
 Välkomna från kl 8.00 varje dag!
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Ejdern är en hotad art som vi vill hålla ögonen på.



Snacka  
om levande 
skärgårds-
natur Vad pratas det ofta om  
 i skärgården? Förutom väder  
och vind? I rapporten Levande Skärgårdsnatur finner 
du verklighetsbaserad fakta om sjöfåglar och annnat, 
som kan få dig att framstå som en briljant samtals-
partner. På en brygga någonstans.  
t e x t  o  f oto: Roine Karlsson

Skräntärnan är vår största tärna.  
61 ungar ringmärktes ifjol.
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Vad är de vanligaste samtals
ämnena när vi strålar samman? 
Först kommer nog vädret. Det kan alla 
prata neutralt om. Man behöver inte bli 
oense. Såvida det inte står en bonde på 
bryggan som tycker det regnat för lite 
eller för mycket. Då gäller det att ligga 
lågt. Annars blir det nog mest minnen 
från den rekordkalla våren med snöbyar 
en bra bit in i maj. Man berättar om 
midsomrar som var kallare än självaste 
julafton. Är det någon som hunnit med 
ett besök på den nyöppnade skärgårds-
krogen? Det är också en fråga som kan 
komma upp. 

Men dit jag vill komma är samtalen 
om tillståndet för djurlivet i skärgården. 
Har man sett några ejderungar i år? Det 
är nog det som är så speciellt med kon-
versationerna härute. Man minns vårar 
då man vaknade i båten till ejder- och 
alfågelsång med en bubblande orre högst 
uppe på knuven. Det var tider det!  
Skarven är ett känsligt ämne. Ja, åsik-
terna blir nu många. 

Ett avgörande skäl till att vi vistas i 
skärgården är just naturupplevelserna. 
Att folk bryr sig om naturen märks inte 
minst på samtalen. Man delar med sig av 
sina möten med örn och säl och så vidare. 
»Hur går det för ejdern?« undrar många. 
Jag kan i alla fall berätta att jag fått lycka-
de häckningar i mina ejderhus i vår.  

Svaren i rapporten
Svar på många av frågorna kan man hit-
ta i Skärgårdsstiftelsens rapport Levande 
skärgårdsnatur. Den kommer ut lagom 
till båtmässan varje år. I den kan man 
följa olika arters utveckling i Stockholms 
skärgård under 32 år. Här kan man läsa 
på innan man ger sig ut bland kobbar 
och skär, och slipper då fara med »alter-
nativa sanningar«. 

Genom kontinuerlig bevakning med 
årliga inventeringar får man fram viktiga 
kunskaper om flera arters antal och häck-
ningsframgångar (eller motgångar). På 35 
sidor presenteras art för art med tabeller 

och diagram. I den senaste rapporten 
finns både orosmoln och glädjeämnen. 
Vissa arter gynnas andra missgynnas. 

Oron för ejdern och berguven fort-
sätter medan inventeringen av alkorna 
visar fina resultat. Även för havsörnen 
fortsätter den positiva trenden. En 
unik inventering av ejderbon i Lygne 
presenteras också. Där har man räknat 
ejderbon sedan slutet av 1800-talet. Här 
presenterar vi ett axplock ur rapporten:

ALKOR Tordmule, sillgrissla och tobisgrissla 
visar på mycket fina resultat. Ett intressant 
återfynd gjordes på Svenska Högarna av en 
42-årig(!) sillgrissla.

EJDER Vädret under våren var ovanligt bra 
och det kan ha gynnat återväxten. Man 
kunde också skönja en viss ljusning på vissa 
håll med flera häckningar. Men det är fortfa-
rande alldeles för få honor.

HAVSÖRN Det fortsätter att gå bra för  
havsörnen i skärgården. Och Stockholms 
läns kuststräcka har nu fler än 100 revir- 
hållande par. Havsörnen har åter etablerat 
sig som häckfågel i Stockholms stad. 

SKARV Resultatet bygger på antal räknade 
bon. Och antalet bon fortsatte att öka  
i samma takt som föregående år. 
Omfattande störningar som skett utanför 
Stockholms län och i Finland kan ha orsakat 
en viss invandring. 6 380 bon räknades  
i 19 skarvkolonier.

SKRÄNTÄRNA Vår största tärna. Det unika 
med skräntärnan i Stockholms län är att 
påfallande många är solitärhäckande till skill-
nad från i andra län där den häckar i större 
kolonier. Under året ringmärktes 61 ungar. 

SVÄRTA För femte året i rad sker en viss 
ökning av svärtor. Det är dock bara på 
Svenska Högarna som ökningen sker. 

SÄL Populationen av gråsäl ökar ännu.

»Att folk bryr sig om naturen märks inte  
minst på samtalen. Man delar med sig av  
sina möten med örn och säl och så vidare.«

Gunnar Hjertstrand har varit projektledare 
för Levande skärgårdsnatur i 32 år. Här 
med en nymärkt sillgrissla. Gunnar går nu  
i pension och ersätts av Petter Lundgren.

djur och NATUR



Fakta LEVANDE SKÄRGÅRDSNATUR:
Projektet drivs av Skärgårdsstiftelsen i samarbete med 
Länsstyrelsen, Naturhistoriska museet och Stockholms Universitet. 
Rapporten finns att ladda hem på www.skargardsstiftelsen.se/
levande-skargardsnatur-2017/
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Magnus 0733 11 99 91 
Tomas 0703 77 02 75
www.mtbygger.se  Följ oss på Facebook 

• Totalentreprenör på
fastland & Ö-projekt
• All slags Om Ny & till-
byggnationer
• Utför Ö-jobb med egen båt samt 
mindre person- och materialtransporter 

Bli medlem du också! 5 nummer 
veteranbåtskultur per år.

Sätt in 395:- på BG 5418-1128.

Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar
www.veteranbaten.se

info@veteranbaten.se  08-7837904

1

Sommaren

Veteranbåten
Tidning för svensk veteranbåtskultur

Nr 4
2015

1

Båtmässan i Göteborg

Veteranbåten
Tidning för svensk veteranbåtskultur

Nr 1
2016VeteranbåtenVeteranbåtenV

Tidning för svensk veteranbåtskultur
Nr 1
2016

1Mäss-special

Veteranbåten
Tidning för svensk veteranbåtskultur Nr 2

2016

1

Veteranbåtsmötet en succé

VeteranbåtenTidning för svensk veteranbåtskultur Nr 3
2016

1

Renoveringen av Bessie

VeteranbåtenTidning för svensk veteranbåtskultur Nr 4
2016

Veteranbåten
Tidning för svensk veteranbåtskultur

Ansök om medlemskap på vår hemsida, 
så missar du inte nästa nummer.

Du kan också beställa tidigare nummer á 50 kr.

Mozart på 
åländska
I augusti 2017  
får Mozarts opera 
Figaros bröllop 
nypremiär som 
Figaro 1917  
i Kulturföreningen 
Katrinas version. 
Operan visas  
fyra gånger  

i Marie hamn på Åland – ön med anmärk-
ningsvärt många operasångare.  
Philip Björk qvist gör rollen som Figaro. 
Rollen som Susanna sjungs av sopranen 
Frida Johans son som också hon har sina 
rötter på Åland. 

Vill du också synas här? Ring 0709–701 901 och boka plats.

Blomkärror på vift i Nynäshamn
Strax innan påskhelgen placerades tio blomkärror ut i delar av Nynäshamns  
kommun. Tanken är att den som ser en blomkärra ska rulla den vidare så den får 
pryda så många platser som möjligt.

– Om någon ser en blomkärra utanför sin dörr får han eller hon gärna vattna och 
pyssla om blommorna lite tills de reser vidare, säger kommunens stadsträdgårds
mästare Barbara Brass.

Och reser vidare gör de. De har synts vid pendeltågsstationen i Nynäshamn, på 
gräsmattor, parkeringar, utanför butiker och ett äldreboende. En har till och med 
tagit sig utanför Nynäshamn.

Tanken är att vårblommorna ska bytas ut mot örter, jordgubbar och smultron  
i början av juni. Då kommer det att finnas en samlingsstation för kärrorna i centrala 
Nynäshamn. fo
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En av blomkärrorna  
har stått vid pendeltågs-
stationen i Nynäshamn.

w

Senaste nytt & Notiser Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser
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Tel. 0176 - 409 00 
graddomarina.se

NU HAR VI OCKSÅ EGEN TILLVERKNING

AV STYRPULPETBÅTEN GRADDO 540

SUZUKIKAMPANJ!
Suzuki Marins kampanjpriser på utvalda motorer. 

SUZUKI DF50-ATL 
KAMPANJPRIS: 63 900kr 

Ord.pris: 73 900 kr

SUZUKI DF80-ATL 
KAMPANJPRIS: 96 900kr 

Ord.pris: 106 900 kr

SUZUKI DF140-ATL/ATX 
KAMPANJPRIS: 126 900kr 

Ord.pris: 144 900 kr

Kampanjen omfattar utvalda motorer från 30hk - 140hk och gäller fram till 2017-06-25. Med reservation för feltryck och slutförsäljning.





På Lågskär 15 sjömil söder om Mariehamn står en av Ålands  
stolta fyrar. En 33 meter hög pyramidformad fallossymbol av 
betong, som stått nu i snart hundra år. Dess föregångare, flera 
båkar av trä och en av sten, raserades under olika krig.  
text:  Josefin Ekberg illustration:  Lars Holm

Betongfyren  
som består
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Lågskär gör verkligen skäl för sitt 
namn. Det är ett lågt skär på 50 hektar. 
Omgivet av en massa för sjöfarten far-
liga grynnor. Havets botten är som en 
gravplats för vrak. Redan på 1600-talet 
fanns här ett stenkummel som sedan 
ersattes av en båk av trä. Högt som ett 
åtta våningshus. Det förstördes i Finska 
kriget och byggdes upp igen fem år 
senare. 1840 byggdes båken om till en 
ljusfyr. Ålands första fyr med belysning. 
En riktig stolthet. 

Det visade sig snart att båken var 
ostadig och att det vid oväder läckte 
in. Fyrvaktarna hade problem att hålla 
vekarna brinnande. Fjorton år senare 
under Krimkriget monterades fyren ner 
och fördes i säkerhet. När det blev fred 

byggdes ett torn av sten. Inte heller det 
fick stå kvar när ryssen sprängde fyren 
under första världskriget. Fem år senare 
stod en ny ståtlig fyr på platsen. Byggd av 
ett självständigt Finland. En av världens 
första fyrtorn som begåvats med automa-
tisk vridmekanism. En faluröd pyramid-
formad skapelse av betong. Som står än.

Fåglarna trivs
Lågskär är inte bara berömt för sin vackra 
fyr. Utan även naturen och klipporna 
och fågellivet. Det är ett skyddat Natura 2 
000-område. På norra sidan finns en speci-
ell rullstensstrand som ständigt förändras 
efter varje storm. Fåglarna tycks uppskatta 
sköna platser och har valt det låga klip-
piga skäret som ett favorittillhåll. Vilket 

därmed också blivit ett poulärt ställe för 
fågelskådare. Fyrfolket har i vår tid ersatts 
av ornitologer. Ålands fågelskyddsförening 
huserar idag i de forna fyrvaktarbostä-
derna och sköter om ringmärkning samt 
underhåll av byggnaderna. 

På deras hemsida finns åtta »folk-
hyffsregler«. Bland annat varnar man 
för att beträda norra »stenmalen« öster 
om fyren, där Finlands största koloni 
av silvertärna häckar. Dit kanske ingen 
törs gå ändå. Tärnor brukar vara bra på 
att skrämmas. Man vill också att folk 
håller sig till stigarna då det kan ligga 
ådor och ruva lite varstans om våren-
försommaren. Regel nummer sju är att 
gärna ta kontakt med de »boende«, det 
vill säga ornitologerna. »Var inte blyga«, 
låter föreningen hälsa.

Filminspelning
För några år sedan invaderades Lågskär 
av ett filmteam. Ett tjugotal personer 
bodde då på skonaren Linden som låg 
förtöjd i närheten. Resultatet blev den 
psykologiska thrillern »Lärljungen« – 
Finlands bidrag till filmgalan Oscars 
2013. En mörk och kuslig historia om 
livet på en isolerad plats bortom trygg-
heten. Men så rysligt verkar det inte ha 
varit att bo här. 

Det var en fyrstation med ett eget litet 
fungerande samhälle. Som mest bodde 
ett 30-tal mantalsskrivna personer på 
Lågskär. Det fanns till och med en egen 
skola i början av 1930-talet. Där studera-
de fem skolbarn. Familjerna levde för-
utom sin statliga tjänst på fiske och jakt. 
Man hade varsin ko, några höns och 
ibland även grisar i hushållet. De hade 
det inte så tokigt om man betänker att 
på grannön Bogskär, där levde fyrvaktar-
na ensamma utan sina familjer månader 
i sträck. Då föredrog man nog att få en 
fyrtjänst på Lågskär. I 120 år var fyren 
bemannad. 1961 blev det en stilla och 
öde ö. Då flyttade den sista fyrvaktaren 
och en epok var till ända. Idag är samt-
liga Ålands fyrar automatiserade och 
obemannade. Hos turistbolaget Visit 
Åland marknadsförs särskilt fyra sevärda 
fyrar, varav Lågskär är en. Övriga är 
Märket, Sälskär och Bogskär. Mer info på 
visitaland.com 

»Fåglarna tycks uppskatta sköna platser 
och har valt det låga klippiga skäret som 
ett favorittillhåll. Vilket därmed också  
blivit ett poulärt ställe för fågelskådare.«

Här häckar Finlands största 
koloni med silvertärna.
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Flytbryggor
Bastuflottar 
Pontoner

sorselestugan.se  0952-12222  info@sorselestugan.se
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VI TRÄFFAR OTTOS BARNBARNSBARN KARIN 

ENGQVIST VID HENNES KÖKSBORD I FURUSUND. 

Hon visar oss ett rikt material av bilder, räken
skapsböcker, manualer och diverse sparade foto
prylar. Ett värdefullt kulturellt arv. Karin berättar 
mer än gärna det hon vet om sin släkting. Som 
hon tyvärr aldrig fick chans att träffa då han dog 
ung. Men hon är fascinerad över honom och 
hans levnadsöde. Mycket om fotografen finns 
dokumenterat tack vare Tage Nilssons fina texter 
efter intervjuer med Ottos dotter Dagny.

Vi får veta att han föddes i Lohärad utanför 
Norrtälje 1881. Någon gång tidigt 1900tal  
fick han anställning som expedit i Lindbergs 
handels bod i Furusund. Det var under de ljuva 
badortsåren, när livet lekte för fint folk i höga 
hattar och volangprydda parasoll. Vi förstår att 
Otto var »en skötsam ung man med gott sätt, såg 
bra ut och hade vidsträckta intressen«. Med sin 
kamera, »en stor mahognysak« förevigade han 
allt som fångade hans intresse. Oavsett årstid. 
Motiven kunde vara allt möjligt. Skärgårdsbåtar, 
sommargäster, sjöfågeljakt, Balltorps restaurang 
och Zorns tavlor med frodiga nakna kvinnor. 
Konstären lämnade ibland de ofärdiga verken  
ute i naturen över natten. Ottos dokumenterande 
bilder har blivit en fotoskatt för framtiden. De 
håller hög kvalité, trots att han var en amatör

VI TRÄFFAR OTTOS BARNBARNSBARN KARIN 

ENGQVIST VID HENNES KÖKSBORD I FURUSUND. 

Hon visar oss ett rikt material av bilder, räken
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fotograf sprungen ur enkel bakgrund.
Otto blev lite av en kändis under tiden som 

hobbyfotograf i Furusund. Kanske delvis på 
grund av sin »vänskap« med den berömde August 
Strindberg som en tid hade sitt sommarviste på 
ön. Strindberg bjöd in Otto till sitt hem Isola 
Bella, för att avbilda både honom och hans söta 
fru Harriet Bosse. Bilder som sedermera blivit 
flitigt publicerade. Ryktet spred sig och Otto blev 
anlitad allt oftare som fotograf på bygden. Något 
han sysslade med på fritiden och fick kanske ett 
blygsamt arvode ibland. Det kunde gälla både 
porträtt, begravningar och reklambilder för  
Furusunds badanläggning.

Drev fiskbutik
När Strindbergs äktenskap med Bosse have
rerade och August brådstörtat lämnade Furu
sund med vad vi kan anta »ett upprört sinne«, 
bemödade han sig med att söka upp Otto för att 
artigt ta farväl och tacka för en trevlig sommar. 
Det tyder på en viss respekt mellan pojken från 
landet och den store författaren. Vi vet inte hur 
det kom sig att Strindberg och Otto, två män 
från så vitt skilda klasser fann varandra. Kanske 
fick August upp ögonen för den unge mannen 
då han gick runt och plåtade i omgivningarna. 
Och Otto fann säkert nöje i att språka med en 

En mäster
fotografs unika  
bildskatt När man läser en bok om forna  
 tiders Furusund, är det högst  
troligt att det är Otto Johansson som har tagit bilderna. Såväl porträtt av 
Strindberg som skildringar av vanligt folks vardagsliv. Vem var då denna 
fotointresserade yngling som tog så många och proffsiga bilder?
text: Josefin Ekberg foto: Otto Johansson
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Otto Johansson gillade skärgård och 

båtliv. Här seglar han med sin Venus.

bilden BERÄTTAR
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intellektuell äldre man. De delade både gemen
samma kulturella intressen och hade en svaghet 
för skönheter.

Otto var ju som sagt både stilig, ordentlig och 
trevlig. Säkert var det fler som föll för honom. 
Bland annat den vackra Maria Södergren, flickan 
från ön som han också gifte sig med. De hyrde 
rum ovanpå lanthandeln. Där föddes dottern  
Dagny. Men 1910 när barnet var blott två år  
lämnades hon till sina morföräldrar. Otto och 
Maria ville söka lyckan i Stockholm där de öpp
nade en fiskbutik. Paret fick ytterligare två barn, 
sönerna Hans och Bengt. Men mot slutet av första 
världskriget gick affärerna allt sämre och fisk
butiken såldes.

Besökte Strindbergs grav
Efter det hankade Otto sig fram på diverse strö
jobb. Maria försökte också bidra till försörjningen 
så gott det gick. De tuffa tiderna började slutligen 
ta knäcken på honom. Han fotograferade alltmer 
sällan. Passionen dog ut. Ibland tog han barnen 
med sig för att besöka Strindbergs grav (August 
dog 1912). Författaren verkar ha betytt något 

speciellt. Man kan tro att det var sista gången de 
sågs vid farvälet i Furusund, men det tycks som 
om de återsåg varandra i Stockholm. Åtmins
tone den gången Otto plåtade en plågad August 
i snöyran på Drottninggatan. Troligtvis den sista 
bilden på honom. Ett världskänt fotografi som 
synts i olika sammanhang och utställningar om 
Strindberg.

Otto fick aldrig det erkännande han förtjä
nade medan han levde och han gick en alltför 
tidig död till mötes. 1926 endast 46 år gammal 
avlider han av en hjärnblödning. Som tur var 
för eftervärlden hade han varsamt lindat in sina 
dyrbara glasplåtar och lämnat dem på vinden 
hos sina svärföräldrar i Furusund. Idag finns de 
arkiverade på Stockholms Stadsmuseum. Otto 
Johansson bör gå till historien som en av landets 
viktiga fotografer. Här kan ni ta del av ett urval av 
hans frysta ögonblick.

speciellt. Man kan tro att det var sista gången de 
sågs vid farvälet i Furusund, men det tycks som 
om de återsåg varandra i Stockholm. Åtmins
tone den gången Otto plåtade en plågad August 
i snöyran på Drottninggatan. Troligtvis den sista 
bilden på honom. Ett världskänt fotografi som 
synts i olika sammanhang och utställningar om 
Strindberg.

nade medan han levde och han gick en alltför 
tidig död till mötes. 1926 endast 46 år gammal 
avlider han av en hjärnblödning. Som tur var 
för eftervärlden hade han varsamt lindat in sina 
dyrbara glasplåtar och lämnat dem på vinden 
hos sina svärföräldrar i Furusund. Idag finns de 
arkiverade på Stockholms Stadsmuseum. Otto 

hans frysta ögonblick.

»Och Otto fann säkert nöje i att språka  
med en intellektuell äldre man. De delade  
både gemensamma kulturella intressen  
och hade en svaghet för skönheter.«

bilden BERÄTTAR

Kafferast efter slåtterarbete på 

Furusund. Omkring år 1900.

Otto Johansson  
fick porträttera den  
begåvade Strindberg. 
Vars kändisskap spillde 
över lite på Otto  
som blev mer känd.
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Båtturer

Per Eliasson sjötjänst
070-660 03 62
www.per-eliasson.se

Fasta turer till: Skarv och Röder
 Söderarm och Himmelskär
 Fredlarna och Norrpada
 Kallskär och Rödlöga
  Från Simpnäs, Gräddö och Räfsnäs

skargardsvarvet.se

0730-29 39 49

Din båt - vårt intresse!

f.d. 
Hedbergs 

Marin

Ditt fullservicevarv 
i Roslagen. 

Vinterförvaring 
i varmhall, boka nu... 

Auktoriserad 
Honda-verkstad.

AB FINA FÖNSTER & SPRÖJS 
I VÄSTERFÄRNEBO 

ffi '1imax

Före Efter 

Nya spröjs till gam/,afönster 

(Gratis uppmätning och offert) 

Ge ditt hus ett nytt fräscht utseende! 
Vi monterar över hela Sverige! 

Krokviige11 9 022-1-68 05 68 
733 60 Viiste1fiir11ebo   070-775 69 98 

i11fo@fi11asprojs.se 
w1V1v.fi11asprojs.se 

Passar till såväl nya treglas-
 som äldre kittade fönster

Stort urval av roddbåtar 
i plast och aluminium 

Vinterförvaring 
och service



84   magasinskärgård sommar2017

I kyrkan var’e 
livat och glatt

Det var för flera år sedan. The Real 
Group var med och förhöjde stämning-
en med att sjunga den roliga låten om 
styrman Karlsson som »satte foten  
i en potta«.

– På festen är norsken Arne med  
därför är unionsflaggan uppe, berättar 
Erik om sin oljemålning.

Lars Sundbom var då komminister på 
Blidö och tillika jazzmusiker, i folkmun 

kallades han kort och gott »Sumpen«. 
Han lyckades fylla kyrkan med hjälp av 
svängig jazzmusik av hög klass. 

– Under den tiden blev han mest känd 
för sin förmåga att få tradjazzband att 
komma och spela i kyrkan, berättar Erik.

Rutinerade musiker från alla håll och 
kanter kom. Långväga musiker. Papa Bue 
kom flera år i rad från Danmark. Varken 
ålder eller krämpor var något hinder för 

att ge sig iväg till ön Blidö i Roslagens 
skärgård när Sumpen kallade sina  
musikerkollegor.

– Till och med 90-åringar som spelat 
med Louis Armstrong! De stapplade fram 
till podiet men sedan orkade de spela hur 
länge som helst, minns Erik.

Även Gunhild Carling med familj (för-
äldrar och syskon) uppträdde i kyrkan. 

– Konserterna avslutades på den tiden 
hos Sumpen med vickning och jamning 
– spontanmusik spelad av artisterna och 
Sumpen, berättar Erik.

Nils-Bertil »Bert« Dahlander var med. 
Han kunde spela på allt från trummor till 
kastruller. 

En fantastisk tid med mycket musik i 
kyrkan. Mycket tack vare Sumpen, säger 
Erik »Kulan« Wennberg (Kulan skulle 
nog platsa i ett jazzband själv, han har ju 
redan ett artistnamn som passar in och 
penslar att trumma loss med. Red anm.).

/ josefin ekberg

TIPS: Vill du veta mer om konstnären  
Erik ”Kulan” Wennberg, hans alster och  
hantverkshus? Gå in på www.kulanshus.se 

Många minnesvärda stunder har förevigats  
av konstnären Erik »Kulan« Wennbergs  
pensel. Som när det var gårdsfest i Almvik 
på Blidö, då jazzmusiken flödade och  
prästen Lars »Sumpen« Sundbom  

trumpetade så det stod härliga till.

livat och glatt
Många minnesvärda stunder har förevigats 

av konstnären Erik »Kulan« Wennbergs 

prästen Lars »Sumpen« Sundbom 
trumpetade så det stod härliga till.
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Det kan vara bra att ha telefonnummer  
till olika marinor och varv i skärgården. 
Man vet aldrig när det behövs.

n

s

w

e

Guiden

fo
to

: 
ro

in
e 

k
a
r
ls

so
n

   Din 
SkärgårdsguideSkärgårdsguide

Hjälper dig att hitta        alla krogar,  vandrarhem,  
spa, sjötaxi och sjöräddning. Och mycket mycket mer …
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 Nytta o. nöje
Östhammar/Öregrund

BO & KAJAK, ÖREGRUND
070-280 54 42
www.bokajak.se 
EPOKGÅRDEN, ÖREGRUND
0173-302 00
www.epokgården.se
GUNILLAS BED & BREAKFAST, 
ÖSTHAMMAR
0173-125 26, 070-648 98 75
www.gunhem.se
HOTELL KLOCKARGÅRDEN,  
ÖREGRUND, 0173-300 65
www.klockargarden.nu
LEUFSTABRUKS WÄRDSHUS
0294-311 22
www.leufstabrukswardshus.se
NORRSKEDIKA HOTELL & CAFÉ
0708-841 442
www.gamlajarnhandeln.se
PENSIONAT ANKARGÅRDEN, 
ÖREGRUND
0173-305 12
www.ankargarden.se
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ
0173-360 18
www.ravsten.se
UDDENS B & B, ÖREGRUND
0173-302 20, 070-316 59 99
www.uddensbb.se
VILLA ÖSTHAMMAR, ÖSTHAMMAR
070-56 51 877
www.villaosthammar.se
ÖRSKÄRS FYR, VANDRARHEM & 
SERVERING 
Boka@orskarsfyr.se
www.orskarsfyr.se

Norra skärgården

ARHOLMA NORD  
0176-560 40
www.arholmanord.se
CARLBERG BED & BREAKFAST,  
BERGSHAMRA
0176-260 420
www.carlbergbo.se 
FEJAN OUTDOOR, FEJAN
0709-81 00 00
www.fejanoutdoor.se

FRITIDSBYN KAPELLSKÄRET, 
RÅDMANSÖ
0176-441 69, 0708-800 838
www.fritidsbyn.se
FURUSUNDS VÄRDSHUS, FURUSUND
0176-803 44
www.facebook.com/Furusund 
Värdshus (nyöppnar maj 2017)
KVARNUDDEN, GRÄDDÖ
0176-400 50 
www.kvarnudden.se
LIDÖ VÄRDSHUS, LIDÖ
0176-404 99, 
www.lidövärdshus.se
PENSIONAT GRANPARKEN, 
NORRTÄLJE
0176-103 54
www.granparken.com, facebook.
com/pensionat granparken
RÅNÄS SLOTT, RÅNÄS
0175-747 00
www.ranasslott.se
SALNÖ GÅRD, VÄDDÖ
0176-931 30
www.salnogard.se
SIARÖFORTET, LJUSTERÖ
08-24 30 90
www.blidosundsbolaget.se
SVEN FREDRIKSSON 
BED & BREAKFAST, NORRTÄLJE
070-209 42 43
www.svenfredriksson.com
VANDRARHEMMET HVILAN, 
NORRTÄLJE
0176-133 16 
www.vandrarhemnorrtalje.se
SÖDERARM – FYREN I ÅLANDS HAV
0176-432 12
www.soderarm.com
VILLA DAGMAR, FURUSUND
070-757 57 46, 076-212 98 97
www.villadagmar.se
WIK BED & BREAKFAST, 
SÖDERBYKARL
0176-27 03 22, 070-789 69 98
www.wikbnb.se
ÅTELLET I NORRTÄLJE 
0176-70 04 50
www.atellet.se

Antik/Loppis

EPOKGÅRDEN, ÖREGRUND
0173-302 00
www.epokgården.se 
SOLBERGA GÅRD, RUNMARÖ
08-571 520 61
www.solbergagard.nu
STORMHATTENS ANTIK, GRÄSÖ
072-305 00 42
www.facebook.com/ 
Stormhatten-Öregrund
VILLA DAGMAR, FURUSUND
070-757 57 46, 076-212 98 97
www.villadagmar.se 

Apotek/systemombud

LJUSTERÖ GÄSTHAMN
08-542 400 10
www.linanasgasthamn.se 
SVARTSÖ LANTHANDEL, SVARTSÖ
08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se

Badtunna/bastu

DJURÖNÄSET, DJURÖ
08-571 490 00
www.djuronaset.com 
GULA VILLAN, UTÖ
08-501 574 10
www.gulavillanuto.se
LANDSORTS GÄSTHAMN & STUGOR
08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
NÄSSLINGEN RESORT, LJUSTERÖ
08-542 472 00
www.nasslingen.se
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ
0173-360 18
www.ravsten.se
SÖDERARM – FYREN I ÅLANDS HAV
0176-432 12
www.soderarm.com

Bageri

ANGELICAS MAT & BAGERI, 
ÖSTHAMMAR
0173-128 88
www.cafemjolnaren.com
BETTANS HEMBAGERI, GIMO
0173-120 20
www.bettanshembageri.se 
CAFE BAGARBODEN, GRISSLEHAMN
0175-330 45
www.bagarbod.se
NILSSONS BAGERI, TROSA/
NYKÖPING
0156-123 94 (Trosa),  
0155-212 325 (Nyköping)
www.mekkakonditori.se

Bastu/jacuzzi

BERGS GÅRD RUM & RELAX, 
Västerljung-Trosa
070-495 49 32
www.bergsgard.nu 
BJÖRKÖ ÖRNS CAMPING, 
RÅDMANSÖ
0176-405 90
www.bjorkoornscamping.se 
(öppet 1/5-15/9)
STF LILLSVEDS VANDRARHEM, 
VÄRMDÖ
08-541 385 30

Boende

Norra Uppland

GAMLA BRUKSHANDELN B&B, 
SKÄRPLINGE
070-676 59 94
www.leufstabruk.com 
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Mellersta skärgården

BEST WESTERN THE PUBLIC HOTEL, 
ÅKERSERGA
08-558 090 00
www.publichotel.se
BOGESUNDS SLOTTSVANDRARHEM, 
VAXHOLM
08-541 750 60
www.bogesundsslotts- 
vandrarhem.se
DJURÖNÄSET, DJURÖ 
08-571 490 00
www.djuronaset.com
GRINDA VANDRARHEM, GRINDA
08-542 494 91
www.grindawardshus.se
IDÖBORG KONFERENS & RETREAT
08-571 590 66
www.idoborg.se
STF LILLSVEDS VANDRARHEM, 
VÄRMDÖ
08-541 385 30
NORRGÅRDEN B&B, INGMARSÖ
0708-250 258
www.ingmarsonorrgard.se
NÄSSLINGEN RESORT, LJUSTERÖ
08-542 472 00
www.nasslingen.se
SANDHAMNS VÄRDSHUS, SANDHAMN
08-571 530 51
www.sandhamns-vardshus.se
SANDS HOTELL, SANDHAMN
08-571 530 20
www.sandshotell.se
SVARTSÖ SKÄRGÅRDSHOTELL  
& VANDRARHEM, SVARTSÖ 
08-542 474 00
www.svartsonorra.se
VAXHOLMS B&B, VAXHOLM
0703-725 333
www.vaxholmsbedand- 
breakfast.se

Södra skärgården

BERGS GÅRD RUM & RELAX, 
VÄSTERLJUNG-TROSA
070-495 49 32
www.bergsgard.nu
FJÄRDLÅNG VANDRARHEM
073-595 53 03
www.enebackens.se
GRUNDETS VANDRARHEM, RÖGRUND
08-571 561 10 
www.grundet.se
GULA VILLAN, UTÖ
08-501 574 10
www.gulavillanuto.se
KÖRUNDA GOLF & KONFERENS- 
HOTELL, ÖSMO  
08-520 390 30  
www.korunda.se
LANDSORTS VANDRARHEM, 
LANDSORT
0732-31 90 01
www.landsortsvandrarhem.se
LOTSTORNET & SVEDTILJAS, 
LANDSORT
08-520 341 11, www.g-mo.se
NYNÄS HAVSBAD, NYNÄSHAMN
08-502 604 00
www.nynashavsbad.se

NYNÄS SLOTT,  
0155-26 15 05
VANDRARHEM BRÄNNERIET,  
0155-26 15 58
www.nynasslott.se
NÅTTARÖ GÅRD & RESORT, NÅTTARÖ
08-520 400 30
www.nattaro.se
STF STUDIO LAGNÖ, TROSA
0156-224 70
www.studiolagno.se
TROSA STADSHOTELL
0156-170 70
www.trosastadshotell.se
TROSA-VAGNHÄRAD SK, 
HÄRADSVALLEN
0156-267 60, 070-767 81 74
www.laget.se/tvsk
UTÖ VÄRDSHUS
08-504 203 00
www.utovardshus.se
ÅGÅRDEN HOTELL, RESTAURANG & 
TRÄDGÅRDSBAR, TROSA
0156-400 90
www.agarden-trosa.se

Åland

KUMLINGE STUGOR & RESTAURANG 
KASTÖREN, KUMLINGE 
+358 400 529 199 
www.kumlingestugor.com 
PENSIONAT SOLHEM, MARIEHAMN
+358 18 163 22
www.visitaland.com/solhem
PARK ALANDIA HOTELL, MARIEHAMN
+358 (0)18 141 30
www.parkalandiahotel.com

Bondgård

BERGS GÅRD RUM & RELAX, 
VÄSTERLJUNG-TROSA
070-495 49 32
www.bergsgard.nu

Boule

BJÖRKÖ ÖRNS CAMPING, RÅDMANSÖ
0176-405 90
www.bjorkoornscamping.se  
(öppet 1/5-15/9)

Båtuthyrning

GRÄSÖ KANOTCENTRAL, GRÄSÖ
0173-360 03, 070-446 42 95
www.grasokanot.se, facebook.
com/grasokanot
HUB PROJECTS
070-575 60 70
www.sjotransporter.se
NYNÄS SLOTT, 0155-26 15 05
NYNÄS RESTAURANG & KAFÉ,  
0725-29 46 80
www.nynasslott.se
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ
0173-360 18
www.ravsten.se

Camping

BJÖRKÖ ÖRNS CAMPING, RÅDMANSÖ
0176-405 90
www.bjorkoornscamping.se 
(öppet 1/5-15/9) 
FRITIDSBYN KAPELLSKÄRET, 
RÅDMANSÖ
0176-441 69, 0708-800 838
www.fritidsbyn.se
TROSA HAVSBAD, TROSA 
0156-124 94
www.trosahavsbad.se
UTÖ VÄRDSHUS
08-504 203 00
www.utovardshus.se

Cykel

BO & KAJAK, ÖREGRUND
070-280 54 42
www.bokajak.se
CARLBERG BED & BREAKFAST,  
BERGSHAMRA
0176-260 420
www.carlbergbo.se
FORSMARKS WÄRDSHUS, FORSMARK
0173-501 00
www.forsmarkswardshus.se 
GULA VILLAN, UTÖ
08-501 574 10
www.gulavillanuto.se
LANDSORT GÄSTHAMN OCH STUGOR
08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se 
STF LILLSVEDS VANDRARHEM, 
VÄRMDÖ
08-541 385 30
ORNÖ BÅTVARV, ORNÖ 
08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
SVARTSÖ LANTHANDEL, SVARTSÖ
08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se
SVARTSÖ SKÄRGÅRDSHOTELL & 
VANDRARHEM, SVARTSÖ
08-542 474 00
www.svartsonorra.se
VANDRARHEMMET HVILAN,  
NORRTÄLJE
0176-133 16
www.vandrarhemnorrtalje.se
UTÖ VÄRDSHUS
08-504 203 00
www.utovardshus.se

Ekologisk mat

BERGS GÅRD RUM & RELAX, 
VÄSTERLJUNG-TROSA
070-495 49 32
www.bergsgard.nu

Event/charter

FEJAN OUTDOOR, FEJAN
0709-81 00 00
www.fejanoutdoor.se
HUB PROJECTS
070-575 60 70
www.sjotransporter.se
IDÖBORG KONFERENS & RETREAT
08-571 590 66, 
www.idoborg.se
LINJETTCHARTER, NORRTÄLJE
0176-23 05 15, 070-571 85 50
www.linjettcharter.se
PER ELIASSONS SJÖTJÄNST
070-660 03 62
www.per-eliasson.se
SANDS HOTELL, SANDHAMN
08-571 530 20
www.sandshotell.se
SAILING EVENTS, VÄRMDÖ
08-571 471 00
www.sailingevents.se
SANDKILEN HELMI, BLIDÖ
070-609 01 34, 070-246 03 48, 
070-496 10 91
www.helmi.se
SEGELFARTYGET T/S CONSTANTIA
070-577 32 33
www.constantia.se
SÖDERARM – FYREN I ÅLANDS HAV
0176-432 12
www.soderarm.com
UTÖ VÄRDSHUS
08-504 203 00
www.utovardshus.se
VAXHOLMS BRYGGHUS, RINDÖ
072-300 00 46
www.vaxholmsbrygghus.se

Fiske/sportfiske

STF LILLSVEDS VANDRARHEM, 
VÄRMDÖ
08-541 385 30
GRÄSÖ KANOTCENTRAL, GRÄSÖ
0173-360 03, 070-446 42 95
www.grasokanot.se, facebook.
com/grasokanot
NYNÄS SLOTT, 0155-26 15 05
NYNÄS RESTAURANG & KAFÉ,  
0725-29 46 80
www.nynasslott.se
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ
0173-360 18
www.ravsten.se
SKÄRGÅRDSGUIDERNA
070-512 04 05
www.skargardsguiderna.se
ÅLANDS JAKT & FISKEMUSEUM,  
ECKERÖ +358 (0)18 382 99
www.jaktfiskemuseum.ax,  
facebook.com/jaktfiskemuseum
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GUSTAVSBERGS PORSLINSFABRIK, 
VÄRMDÖ
08-570 35 663
www.gustavsbergsporslins- 
fabrik.se 
HANTVERKETS HUS, LÖVSTABRUK
www.hantverketshus.se
JESS OF SWEDEN, ÖSTHAMMAR
www.jessofsweden.se
KULANS BOD & GALLERI, BLIDÖ
070-517 12 53, 
www.kulan.org
LEUFSTA HANDKRAFT, SKÄRPLINGE
0294-233 43
www.leufstahandkraft.se
LILLA PARADISET, TROSA
0156-137 53
www.lillaparadiset.com
MAUDS HEMSLÖJD, RÄFSNÄS
0176-403 92
NEDERGÅRDEN, SÖDRA STAVSUDDA
070-516 54 04
www.nedergarden.com
NYNÄS SLOTT, 0155-26 15 05
NYNÄS RESTAURANG & KAFÉ,  
0725-29 46 80
www.nynasslott.se
SJÖPRICKEN KERAMIKVERKSTAD, 
LANDSORT
08-520 341 05, 073-231 90 01
www.landsort.com
SKÄRGÅRDSHANTVERK, 
GRISSLEHAMN
070-331 24 10
www.skargardshantverk.n.nu
SOLBERGA GÅRD, RUNMARÖ
08-571 520 61
www.solbergagard.nu
SUNDBODEN, ÖREGRUND
0173-133 64, 0709-46 84 18
www.sundboden.se
THE BED & BREAKFAST SHOP
www.thebedandbreakfastshop.se
ÅLANDS JAKT & FISKEMUSEUM, 
ECKERÖ
+358 (0)18 382 99
www.jaktfiskemuseum.ax,  
facebook.com/jaktfiskemuseum

Kajak/kanot

BJÖRKÖ ÖRNS CAMPING, RÅDMANSÖ
0176-405 90
www.bjorkoornscamping.se 
(öppet 1/5-15/9) 
BLIDÖ KAJAK, BLIDÖ
073-600 15 14
www.blidokajak.se
BO & KAJAK, ÖREGRUND
070-280 54 42
www.bokajak.se
GRINDA GÄSTHAMN, GRINDA
08-542 494 91
www.grindawardshus.se
GRÄSÖ KANOTCENTRAL, GRÄSÖ
0173-360 03, 070-446 42 95
www.grasokanot.se, facebook.
com/grasokanot
HEMVIKEN KAJAK, LJUSTERÖ
076-711 90 44
www.hemvikenkajak.se

GRISSLEHAMNS MARINA & CAMPING
0175-330 30 (camping),  
0175-306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se
GRINDA WÄRDSHUS
08-542 494 91
www.grinda.se
GRÄDDÖ MARINA, RÅDMANSÖ
0176-409 00
www.graddomarina.se
INGMARSÖ GÄSTHAMN, INGMARSÖ
08-542 46 363, 073-552 35 08
www.ingmarsogasthamn.se
LANDSORTS GÄSTHAMN & STUGOR
08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
KUMLINGE STUGOR & RESTAURANG 
KASTÖREN, KUMLINGE, ÅLAND 
+358 400 529 199 
www.kumlingestugor.com
LIDÖ VÄRDSHUS
0176-404 99
www.lidovardshus.se
LINANÄS GÄSTHAMN, LJUSTERÖ
08-542 400 10
www.linanasgasthamn.se
NYNÄSHAMNS GÄSTHAMN
08-520 116 35
www.nynashamn.se/gasthamn
NÄSSLINGEN RESORT, LJUSTERÖ
08-542 472 00
www.nasslingen.se
ORNÖ BÅTVARV
08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
SIARÖFORTET, LJUSTERÖ
08-24 30 90
www.blidosundsbolaget.se
SKANSHOLMENS SJÖKROG, MÖRKÖ
08-551 550 66
www.skansholmen.com
TROSA GÄSTHAMN
0156-161 11, 070-227 36 31
www.trosagasthamn.se
UTÖ VÄRDSHUS
08-504 203 00
www.utovardshus.se
WAXHOLMS GÄSTHAMN
08-541 322 00
www.waxholmshamn.se

Hantverk/inredning/
present

A-KS PRESENT & HEMTEXTIL, 
ÖSTHAMMAR
0173-212 04 
ATELJÉN RAMVERKSTAN, ÖSTHAMMAR
070-357 03 03
Glas – Ram – Tryck
BREVIKSLOGEN, RÅDMANSÖ
0176-428 06
CARINAS KÄRA TING, SKÄRPLINGE
070-672 99 23
www.facebook.com/carinas.kara
www.carinaskarating.se
FORMLYCKA, ÖREGRUND
073-352 13 33
www.formlycka.se
FÄRDIGSHUSET, ÖREGRUND
0173-300 53
www.fardigshuset,se

IDÖBORG KONFERENS & RETREAT
08-571 590 66
www.idoborg.se
LIDÖ HERRGÅRD, LIDÖ 
0176-404 99 
www.lidövärdshus.se
STF LILLSVEDS VANDRARHEM,
VÄRMDÖ, 08-541 385 30
MÖJA HAVSKJAKER
0736-546 758
www.mojahavskajaker.se
NORRGÅRDEN B&B, INGMARSÖ
0708-250 258
www.ingmarsonorrgard.se
NORRA STAVSUDDA HANDEL
08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se
SOLBERGA GÅRD, RUNMARÖ
08-571 520 61
www.solbergagard.nu
TROSA HAVSBAD, TROSA 
0156-124 94
www.trosahavsbad.se
VAXHOLMS BRYGGHUS, RINDÖ
072-300 00 46
www.vaxholmsbrygghus.se

Kajakturer

FEJAN OUTDOOR, FEJAN
0709-81 00 00
www.fejanoutdoor.se 

Konferens/Bröllop

Öregrund/Östhammar

EPOKGÅRDEN, ÖREGRUND
0173-302 00
www.epokgården.se 
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ
0173-360 18
www.ravsten.se

Norra Skärgården

ARHOLMA NORD, ARHOLMA
0176-560 40
www.arholmanord.se
FURUSUNDS VÄRDSHUS, FURUSUND
0176-803 44
www.facebook.com/Furusund 
Värdshus (nyöppnar i maj 2017)
LIDÖ HERRGÅRD, LIDÖ
0176-404 99
www.lidövärdshus.se
PENSIONAT GRANPARKEN, 
NORRTÄLJE
0176-103 54
www.granparken.com, facebook.
com/pensionat granparken
RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD, GRÄDDÖ
0709-701 901
www.radmansobygdegard.se
RÅNÄS SLOTT, RÅNÄS
0175-747 00
www.ranasslott.se
SALNÖ GÅRD, VÄDDÖ
0176-931 90
www.salnogard.se

Galleri/Konst/ 
konsthantverk

ARTIPELAG, VÄRMDÖ
08-570 130 00
www.artipelag.se
RODDARHUSET I VAXHOLM
0734-34 36 10
www.roddarhuset.se
SKÄRGÅRDSHANTVERK, 
GRISSLEHAMN
070-331 24 10
www.skargardshantverk.n.nu
SUNDBODEN, ÖREGRUND
0173-133 64
www.sundboden.se
VILLA DAGMAR, FURUSUND
070-757 57 46, 076-212 98 97
www.villadagmar.se
ÅLANDS JAKT & FISKEMUSEUM, 
ECKERÖ +358 (0)18 382 99
www.jaktfiskemuseum.ax
facebook.com/jaktfiskemuseum

Gokart

GOKART FÖR ALLA, MALSTA
0176-22 62 62
www.gokartforalla.se

Gårdsbutik

BERGS GÅRD RUM & RELAX, 
VÄSTERLJUNG-TROSA
070-495 49 32
www.bergsgard.nu
NEDERGÅRDEN, SÖDRA STAVSUDDA
070-516 54 04
www.nedergarden.com
NYNÄS SLOTT, 0155-26 15 05
NYNÄS RESTAURANG & KAFÉ,  
0725-29 46 80
www.nynasslott.se
SUNDBODEN, ÖREGRUND
0173-133 64
www.sundboden.se
TOMTA KALKONFARM, GRISSLEHAMN
0175-306 90, 070-545 20 10

Gårdsbutik/ 
Fiskrökeri

VÄSTERRO, LEMLAND, ÅLAND
+358 405 642 308
www.vasterro.ax,  
facebook.com/vasterro

Gästhamn

FRITIDSBYN KAPELLSKÄRET
070-880 08 38
www.fritidsbyn.se
DJURÖNÄSET, DJURÖ
08-571 490 00
www.djuronaset.com
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Norra skärgården

ARHOLMA NORD, ARHOLMA
0176-560 40
www.arholmanord.se
CAFÉ BAGARBODEN, GRISSLEHAMN
0175-330 45
www.bagarbod.se
CAFÉ TRUTEN, RÖDLÖGA
0176-870 60 (sommartid)
www.rodlogaboden.se
FURUSUNDS VÄRDSHUS, FURUSUND
0176-803 44
www.facebook.com/Furusund 
Värdshus (nyöppnar maj 2017)
HÄLSOKRAFT, NORRTÄLJE
0176-26 84 88
www.halsokraftnorrtalje.se
KRÖNS TRÄDGÅRD, VÄDDÖ
0176-510 41
www.kronstradgard.se
KVARNUDDEN KAFÉ, KROG O B&B, 
GRÄDDÖ
0176-400 50
www.kvarnudden.se
L8 I HAMNEN, GRISSLEHAMN
0175-305 35
www.l8ihamnen.se
LANDGÅNGEN RESTAURANG & CAFÉ, 
KAPELLSKÄR
0176-440 50
www.inorrtelje.se
LOTSVILLAN PAD THAI,  
SIMPNÄS-BJÖRKÖ
0176-525 12
www.sirpercys.se
PENSIONAT GRANPARKEN, NORRTÄLJE
0176-103 54
www.granparken.com,  
facebook.com/pensionat  
granparken
PIZZERIA GRÄDDÖ, GRÄDDÖ
0176-400 11
RESTAURANG KINA THAI, 
ÖSTHAMMAR
0173-175 54
RÅNÄS SLOTT, RÅNÄS
0175-747 00
www.ranasslott.se
SIARÖFORTET, LJUSTERÖ
08-24 30 90
www.blidosundsbolaget.se
SOLBRÄNNAN RESTAURANG  
& CAFE, ÖSTERSKÄR
08-540 609 09
www.solbrännan.se
S/S NORRTELJE, NORRRTÄLJE
0176-191 40
www.ssnorrtelje.se
VILLA DAGMAR, FURUSUND
070-757 57 46, 076-212 98 97
www.villadagmar.se
ÅTELLET I NORRTÄLJE 
0176-70 04 50
www.atellet.se

Mellersta skärgården

ARTIPELAG, VÄRMDÖ
08-570 130 00
www.artipelag.se
BEST WESTERN THE PUBLIC HOTEL, 
ÅKERSERGA
08-558 090 00
www.publichotel.se

BOGESUNDS SLOTTSVANDRARHEM, 
VAXHOLM
08-541 750 60
www.bogesundsslottsvandrar-
hem.se
BULLANDÖ KROG, VÄRMDÖ
08-571 458 54
www.bullandokrog.se
DJURÖNÄSET, DJURÖ
08-571 490 00
www.djuronaset.com
GRINDA WÄRDSHUS, GRINDA
08-542 494 91
www.grindawardshus.se
INGMARSÖ KROG, INGMARSÖ
08-542 468 00
www.ingmarsokrog.com
NEDERGÅRDEN, SÖDRA STAVSUDDA
070-516 54 04
www.nedergarden.com
NYCKELVIKENS HERRGÅRD,
NACKA
08-718 00 21
www.nyckelviken.com
NÄSSLINGEN RESORT, LJUSTERÖ
08-542 472 00
www.nasslingen.se
PÄRLAN PÅ MÖJA, MÖJA 
08-571 641 85
www.parlanpamoja.se
RÖKERIET FJÄDERHOLMARNA
08-716 50 88
www.rokeriet-fjderholmarna.se
SANDHAMNS VÄRDSHUS
08-571 530 51
www.sandhamns-vardshus.se
SVA MARGA MAT, VAXHOLM
08-541 320 90
www.lagagodmat.se
VAXHOLMS BRYGGHUS, RINDÖ
072-300 00 46
www.vaxholmsbrygghus.se
VAXHOLMS HEMBYGDSGÅRDS CAFÉ, 
VAXHOLM
08-541 319 80
www.facebook.com/vaxholms 
hembygdsgårds cafe
VAXHOLMS KASTELL, VAXHOLM
08-12 00 48 70
www.kastellet.com
WIKSTRÖMS FISK, MÖJA
08-571 641 70
www.wikstromsfisk.se
ÖSTANÅ SJÖKROG, ROSLAGS-KULLA
08-543 531 00
www.östanåsjökrog.se

Södra skärgården

BÅTSHAKET, ÅLÖ
08-501 574 63 
www.batshaket.se (sommartid)
KÖRUNDA GOLF & KONFERENSHOTELL, 
NYNÄSHAMN 
08-520 390 30
www.korunda.se
LOTSTORNET & SVEDTILJAS, 
LANDSORT
08-520 341 11
www.g-mo.se
LANDSORTS GÄSTHAMN & STUGOR, 
LANDSORT
08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se

SIARÖFORTET, LJUSTERÖ
08-24 30 90
www.blidosundsbolaget.se
S/S NORRTELJE, NORRTÄLJE
0176-191 40
www.ssnorrtelje.se
SÖDERARM – FYREN I ÅLANDS HAV
0176-432 12
www.soderarm.com

VILL DU OCKSÅ SYNAS HÄR?  
För 500 kr per år är platsen  
din. Boka till:  
josefin@magasinskargard.se

Mellersta Skärgården

ARTIPELAG, VÄRMDÖ
08-570 130 00
www.artipelag.se
BEST WESTERN THE PUBLIC HOTEL, 
ÅKERSERGA
08-558 090 00
www.publichotel.se
BOGESUNDS SLOTTSVANDRARHEM, 
VAXHOLM
08-541 750 60
www.bogesundsslottsvandrar-
hem.se
BULLANDÖ KROG, VÄRMDÖ
08-571 458 54
www.bullandokrog.se 
DJURÖNÄSET, DJURÖ
08-571 490 00
www.djuronaset.com
GRINDA WÄRDSHUS, GRINDA
08-542 494 91
www.grindawardshus.se
IDÖBORG KONFERENS & RETREAT
08-571 590 66
www.idoborg.se 
STF LILLSVEDS VANDRARHEM, 
VÄRMDÖ
08-541 385 30
NYCKELVIKENS HERRGÅRD, NACKA
08-718 00 21
www.nyckelviken.com
NÄSSLINGEN RESORT, LJUSTERÖ
08-542 472 00
www.nasslingen.se
SAILING EVENTS, VÄRMDÖ
08-571 471 00
www.sailingevents.se
SANDS HOTELL, SANDHAMN
08-571 530 20
www.sandshotell.se
SEGELFARTYGET T/S CONSTANTIA
070-577 32 33
www.constantia.se

Södra Skärgården

GRUNDETS VANDRARHEM, RÖGRUND
08-571 561 10
www.grundet.se
GULA VILLAN, UTÖ
08-501 574 10
www.gulavillanuto.se 
LAGNÖ STUDIO, TROSA
0156-224 70
www.studiolagno.se
LANDSORTS VANDRARHEM
08-520 341 05
www.landsort.com

LOTSTORNET & SVEDTILJAS, 
LANDSORT
08-520 341 11
www.g-mo.se
NYNÄS SLOTT, 0155-26 15 05
NYNÄS RESTAURANG & KAFÉ, 0725-
29 46 80
www.nynasslott.se
UTÖ VÄRDSHUS
08-504 203 00
www.utovardshus.se

Åland

PARK ALANDIA HOTELL, MARIEHAMN
+358 (0)18 141 30
www.parkalandiahotel.com

Kiosk/servering

BJÖRKÖ ÖRNS CAMPING, RÅDMANSÖ
0176-405 90
www.bjorkoornscamping.se 
(öppet 1/5-15/9)
UTÖ VÄRDSHUS
08-504 203 00
www.utovardshus.se

Krogar/cafeer

Norra Uppland

ADAS KAFFESTUGA, ÖSTHAMMAR
0173-129 99
www.adaskaffestuga.se
ANGELICAS MAT & BAGERI, 
ÖSTHAMMAR
0173-128 88
www.cafemjolnaren.com
EDS HANDELSTRÄDGÅRD, 
ÖSTHAMMAR
073-64 65 925 (öppnar 1 april)
www.edstradgard.se
FORSMARKS CAFÉ, FORSMARK
0173-501 00
www.forsmarkswardshus.se
LEUFSTABRUKS WÄRDSHUS, 
LÖVSTABRUK
0294-311 22
www.leufstabrukswardshus.se
NORRSKEDIKA HOTELL, NORRSKEDIKA
0173-150 55
www.gamlajarnhandeln.se
STALLCAFÉET, ÖSTERBYBRUK
0733-24 06 74
www.stallcafeet.se
SUNDBODEN, ÖREGRUND
0173-133 64,
www.sundboden.se
ÖRSKÄRS FYR, VANDRARHEM & 
SERVERING
0173-340 21
www.orskarsfyr.se
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NILSSONS BAGERI, TROSA/
NYKÖPING
0156-123 94 (Trosa),  
0155-212 325(Nyköping)
www.mekkakonditori.se
NYNÄS HAVSBAD, NYNÄSHAMN 
08-520 604 00
www.nynashavsbad.se
NYNÄS SLOTT, 0155-26 15 05
NYNÄS RESTAURANG & KAFÉ, 0725-
29 46 80
www.nynasslott.se
NÅTTARÖ GÅRD & RESORT, NÅTTARÖ
08-520 400 30
www.nattaro.se
NÄMDÖ KÖK & BAR, NÄMDÖ
08-571 563 79
www.gunslivs.se
ORNÖ BÅTVARV, ORNÖ
08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
SKANSHOLMENS SJÖKROG, MÖRKÖ
08-551 550 66
www.skansholmen.com
TROSA GÄSTHAMN
0156-161 11, 070-227 36 31
www.trosagasthamn.se
TROSA HAVSBAD, TROSA 
0156-124 94
www.trosahavsbad.se
TROSA STADSHOTELL
0156-170 70
www.trosastadshotell.se
UTÖ VÄRDSHUS
08-504 203 00
www.utovardshus.se
ÅGÅRDEN HOTELL, RESTAURANG & 
TRÄDGÅRDSBAR, TROSA
0156-400 90
www.agarden-trosa.se

Åland

KUMLINGE STUGOR & RESTAURANG 
KASTÖREN, KUMLINGE 
+358 400 529 199 
www.kumlingestugor.com 
PARK ALANDIA HOTELL, MARIEHAMN
+358 (0)18 141 30
www.parkalandiahotel.com

Livsmedel

COOP KONSUM ÖREGRUND
010-741 27 30
www.coop.se 
COOP KONSUM ÖSTHAMMAR
010-741 27 23
www.coop.se 
GRINDA LANTHANDEL, GRINDA
08-542 494 91
www.grindawardshus.se
GÄLLNÖ HANDELSBOD, BAR, CAFE & 
VANDRARHEM, GÄLLNÖ
08-571 661 17
www.gallno.se,facebook.com/
gallnohandelsbod
INGMARSÖ LIVS, INGMARSÖ
08-542 460 20
ingmarso.livs@telia.com 

ICA GRÄDDÖ SKÄRGÅRDSHANDEL
0176-400 12
ICA NÄRA GUNS LIVS, NÄMDÖ
08-571 560 17
www.gunslivs.se
ICA NÄRA KASTBERGS, HÅLLNÄS
0294-220 05
www.ica.se/kastbergs
ICA NÄRA ÖREGRUND
0173-313 10
www.ica.se facebook.com/icao-
regrund
ICA TORGET SKÄRPLINGE
0294-102 55
www.ica.se
ICA VÄDDÖ KASSEN, ÄLMSTA
0176-778 80
LANDSORTS GÄSTHAMN & STUGOR
08-520 341 20, 0709-562  561
www.sjoblomsservice.se 
LINANÄS GÄSTHAMN, LJUSTERÖ
08-542 400 10
www.linanasgasthamn.se
NORRA STAVSUDDA HANDEL
08-571 650 78
www.stavsudda-handel.se
NÅTTARÖ LIVS, NÅTTARÖ
08-520 400 15
RÅLOGISKT, SKEBOBRUK
0175-400 44
www.facebook.com/ralogiskt
RÖDLÖGABODEN, RÖDLÖGA
0176-870 60 (sommartid)
www.rodlogaboden.se
SKANSHOLMENS SJÖKROG, HÖLÖ
08-551 550 66
www.skansholmen.com
SKÄRGÅRDSHANDLARNA
www.skargardshandlarna.se
SPILLERSBODA LANTHANDEL
0176-22 10 01
www.spillersbodalanthandel.se
SVARTSÖ LANTHANDEL, SVARTSÖ
08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se

Lägerverksamhet

SEGELFARTYGET T/S CONSTANTIA
070-577 32 33
www.constantia.se 
ÄVENTYRET VÄSSARÖ
0173-371 19
www.aventyretvassaro.se

Marina/Varv

BERGSHAMRA VARV, BERGSHAMRA
0176-26 20 68
www.bergshamravarv.se
DREVDELAR, SKÄRPLINGE
070-224 66 48
www.drevdelar.se
DYVIKS MARINA, ÅKERSBERGA
08-543 543 00
www.dyvik.se 
GRÄDDÖ MARINA, RÅDMANSÖ
0176-409 00
www.graddomarina.se

KANHOLMSFJÄRDENS MARINA, 
DJURHAMN
08-571 631 64
www.kanholmsfjardens- 
marina.se
ORNÖ BÅTVARV, ORNÖ
08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
RAMSMORA VARV, LJUSTERÖ
08-542 400 00
www.ramsmora.se
SKÄRGÅRDSVARVET, GRÄDDÖ
0730-29 39 49
www.skargardsvarvet.se
SVINNINGE MARINA, ÅKERSERGA
08-540 631 55
www.svinningemarina.se 
ÖREGRUNDS BÅTVARV, ÖREGRUND
0173-304 23
www.oregrundsbatvarv.se

Minigolf/golf

BJÖRKÖ ÖRNS CAMPING, 
RÅDMANSÖ
0176-405 90
www.bjorkoornscamping.se 
(öppet 1/5-15/9) 
KÖRUNDA GOLF & KONFERENS- 
HOTELL, ÖSMO
08-520 390 30
www.korunda.se
LINANÄS GÄSTHAMN, LJUSTERÖ
08-542 400 10
www.linanasgasthamn.se
TROSA HAVSBAD, TROSA
0156-124 94
www.trosahavsbad.se
UTÖ VÄRDSHUS
08-504 203 00
www.utovardshus.se

Museum

BATTERI ARHOLMA 
Kustförsvarsmuseum, Arholma
0176-560 40
www.batteriarholma.se
FORSMARKS KRAFTVERK
0173-500 15
www.vattenfall.se/forsmark
KLAVERENS HUS, LÖVSTABRUK
076-904 89 16
www.klaverenshus.se
KNUTMASSOMUSÉET KVARNEN, 
GIMO
0173-867 95
www.knutmasso.se
MOPEDUM SV NOSTALGIMUSEUM, 
NYNÄSHAMN
08-520 132 00
www.mopedum.se
MUSEET HAMN, FISKSÄTRA
08-570 311 10
www.hamnmuseum.se 
MÖJA HEMBYGDSMUSEUM, MÖJA
0705-73 83 13
www.hembygd.se/stockholm/
moja

NYNÄS SLOTT, 0155-26 15 05
NYNÄS RESTAURANG & KAFÉ, 0725-
29 46 80
www.nynasslott.se
ORNÖ MUSEUM, ORNÖ
070-796 18 18
www.ornomuseum.se
OXHALSÖ BÅTSMANSTORP, BLIDÖ 
070-377 54 11 
www.hembygd.se/blido
ROLAND SVENSSON MUSEET, MÖJA
070-553 973 23
www.moja.nu/roland-svensson-
museet
SEGELFARTYGET T/S CONSTANTIA
070-577 32 33
www.constantia.se
SIARÖFORTET, LJUSTERÖ
08-24 30 90
www.blidosundsbolaget.se
SJÖFARTSMUSEET, ÄLMSTA
0176-502 59
www.sjofartsmuseet.se
SKÄRGÅRDSMUSEET, STAVSNÄS
08-571 502 14
www.skargardsmuseet.org
VAXHOLMS FÄSTNINGS MUSEUM
08-541 311 10 (info)
08-541 333 61 (bokning)
www.vaxholmsfastning.se
ÅLANDS FOTOGRAFISKA MUSEUM, 
Bastövägen 7, Pålsböle
+358 (0)18 439 64, alands.foto-
grafiska.museum@aland.net
www.alandsfotografiskamuseum.
com
ÅANDS JAKT & FISKEMUSEUM, 
ECKERÖ
+358 (0)18 382 99
www.jaktfiskemuseum.ax
facebook.com/jaktfiskemuseum

Postombud

 
SVARTSÖ LANTHANDEL, SVARTSÖ
08-542 473 25
www.svartsolanthandel.se

Ridning

Ö-TÖLT, INGMARSÖ
0708-250 258
www.ingmarsonorrgard.se

Seglingsturer

SANDKILEN HELMI
070-609 01 34, 070-246 03 48
www.helmi.se
SEGELFARTYGET T/S CONSTANTIA
070-577 32 33
www.constantia.se
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GRÄDDÖ
0176-400 50
www.kvarnudden.se
LIDÖ VÄRDSHUS, LIDÖ
0176-404 99 
www.lidövärdshus.se

Mellersta Skärgården

GRINDA STUGBY, GRINDA
08-542 494 91
www.grindawardshus.se
GULA VILLAN, UTÖ
08-501 574 10
www.gulavillanuto.se
HUSARÖBRÖDERNA ÖSTERMAN, 
HUSARÖ
070-934 96 50
www.husaro.se
IDÖBORG KONFERENS & RETREAT
08-571 590 66
www.idoborg.se
LINANÄS GÄSTHAMN, LJUSTERÖ
08-542 400 10
www.linanasgasthamn.se
STOCKHOLMS SKÄRGÅRDSTUGOR
08-570 231 31
www.skargardsstugor.se
SVARTSÖ SJÖBODAR, SVARTSÖ
08-542 471 10
www.svartsosjobodar.se

Södra Skärgården

LANDSORTS GÄSTHAMN & STUGOR
08-520 341 20, 0709-562 561
www.sjoblomsservice.se
NYNÄS SLOTT, 0155-26 15 05
VANDRARHEM BRÄNNERIET,  
0155-26 15 58
www.nynasslott.se
ORNÖ BÅTVARV, ORNÖ
08-501 581 00
www.ornobatvarv.se
TROSA HAVSBAD, TROSA 
0156-124 94
www.trosahavsbad.se
TROSA-VAGNHÄRAD SK, 
HÄRADSVALLEN
0156-267 60, 070-767 81 74
www.laget.se/tvsk
UTÖ STUGA, UTÖ
070-251 01 21, www.utostuga.se

Hela skärgården

STUGFÖRMEDLING KUSTNÄRA
076-049 41 60
www.kustnarastugor.se
STUGSOMMAR
020-625 625
www.stugsommar.se

Åland

KUMLINGE STUGOR & RESTAURANG 
KASTÖREN, KUMLINGE 
+358 400 529 199 
www.kumlingestugor.com

Skräddarsydda paket

BO & KAJAK, ÖREGRUND
070-28 05 442
www.bokajak.se
SÖDERARM – FYREN I ÅLANDS HAV
0176-432 12
www.soderarm.com
UTÖ VÄRDSHUS
08-504 203 00
www.utovardshus.se

Spa/relax

DJURÖNÄSET, DJURÖ
08-571 490 00
www.djuronaset.com
NJUTA SPA, NACKA
08-21 21 68
www.njutaspa.se
NYNÄS HAVSBAD, NYNÄSHAMN
08-502 604 00
www.nynashavsbad.se
NÄSSLINGEN RESORT, LJUSTERÖ
08-542 472 00
www.nasslingen.se
RÅNÄS SLOTT, RÅNÄS
0175-747 00
www.ranasslott.se
TROSA STADSHOTELL
0156-170 70
www.trosastadshotell.se

VILL DU OCKSÅ SYNAS HÄR?  
För 500 kr per år är platsen  
din. Boka till:  
josefin@magasinskargard.se

Stugor

Östhammar/Öregrund

BO & KAJAK, ÖREGRUND
070-280 54 42
www.bokajak.se 
EPOKGÅRDEN, ÖREGRUND
0173-302 00
www.epokgården.se
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ
0173-360 18
www.ravsten.se
ÖRSKÄRS FYR, VANDRARHEM  
& SERVERING
0173-340 21, www.orskarsfyr.se

Norra Skärgården

BJÖRKÖ ÖRNS CAMPING, RÅDMANSÖ
0176-405 90
www.bjorkoornscamping.se 
(öppet 1/5-15/9) 
FRITIDSBYN KAPELLSKÄRET, 
RÅDMANSÖ
0176-441 69, 0708-800 838
www.fritidsbyn.se
KVARNUDDEN KAFÉ, KROG O B&B, 

Sjöpolisen

SJÖPOLISEN I STOCKHOLMS LÄN
010-563 73 26
Tips till sjöpolisen 114 14
www.polisen.se
www.batsamverkan.se 

Sjöräddningen

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

Sjötaxi/båtturer/ 
rederier

BLIDÖSUNDSBOLAGET
08-34 30 90
www.blidosundsbolaget 
ECKERÖ LINJEN, GRISSLEHAMN-
ECKERÖ
0176-258 00
+358 18 28 300
www.eckerolinjen.se
GRÄSKÖ ARKIPELAGSERVICE
070-845 58 63
HUB PROJECTS, 070-575 60 70
www.sjotransporter.se
NORRA SKÄRGÅRDSTRAFIKEN, BLIDÖ
070-932 97 95
PER ELIASSONS SJÖTJÄNST
070-660 03 62
www.per-eliasson.se
ROSLAGENS SJÖTRAFIK, SANDHAMN
070-691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se
SOLBERGA GÅRD, RUNMARÖ
08-571 520 61
www.solbergagard.nu
SKÄRGÅRDSTJÄNSTER, YXLAN
070-537 90 19
www.taxibat.nu
TROSA REDERI
073-655 18 21
www.trosarederi.se
SKÄRGÅRDSTRAFIK & CHARTER, 
STAVSNÄS
08-571 501 00
www.battaxi.se
UTÖ VÄRDSHUS
08-504 203 00
www.utovardshus.se
UTÖ REDERI AB
08-679 58 30 (turupplysning)
08-571 546 10 (godsbokning)
08-501 570 25 (kontoret)
www.utorederi.se
WAXHOLMSBOLAGET
08-679 58 30 (turupplysning)
www.waxholmsbolaget.se

Turistbyråer

DESTINATION DALARÖ
08-501 508 00
www.dalaro.se
LÖVSTABRUKS TURISTINFORMATION
0295-202 20,  
0295-214 06 (bokning)
www.vallonbruken.nu,  
www.bokauppland.se
MUSKÖ TURISTBYRÅ
08-500 454 10
www.ludvigsberg.se
MÖJA TURISM
08-571 640 53
www.mojaturistinfo.se
NYKÖPINGS TURISTBYRÅ
0155-24 82 00
www.visitnykoping.se
NYNÄSHAMNS TURISTBYRÅ
08-520 737 00
www.visitnynashamn.se
NÅTTARÖ TURISTBYRÅ
08-520 400 55
turistbyra@nattaro.se
ORNÖ TURISTBYRÅ
08-501 563 05
www.orno.se 
OXELÖSUNDS TURISTBYRÅ
0155-383 50
www.visitoxelosund.se
TROSA TURISTCENTER
0156-522 22, www.trosa.com
UTÖ TURISTBYRÅ 
08-501 574 10
www.utoturistbyra.se 
VAXHOLMS TURISTBYRÅ
08-541 314 80 
VISIT ROSLAGEN
0767-650 660
www.roslagen.se
VISIT VÄRMDÖ
08-570 346 09 
www.varmdo.se
VÄDDÖBYGDENS  
TURISTINFORMATION 
0176-20 89 00
www.vaddobygden.se
ÅLANDS TURISTFÖRBUND
+358 (0)18 240 00
www.visitaland.com

Tälthotell

FEJAN OUTDOOR, FEJAN
0709-81 00 00
www.fejanoutdoor.se

Yoga

ANNA GÖRANSSON, ÖREGRUND & 
ÖSTHAMMAR
070-994 58 49
www.annagoransson.com
IDÖBORG KONFERENS & RETREAT
08-571 590 66
www.idoborg.se
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Bergsprängning

NJ MARK, NORRTÄLJE
070-602 32 42

Bio

STUDIO LAGNÖ, TROSA 
0156-224 70, 
www.studiolagno.se

Bogsering

SJÖENTREPRENADER, INGMARSÖ
070-347 49 01
www.sjoentreprenader.se

Bokföring

BF BOK, NORRTÄLJE
070-783 07 83
www.bfbok.se

Bokhandel

ROSLAGENS BOKHANDEL, 
NORRTÄLJE
0176-199 70
www.roslagensbokhandel.se

Brandskydd

MELLANSVERIGES
BRANDKONSULT
070-320 40 99
www.mellansveriges- 
brandkonsult.se

VILL DU OCKSÅ SYNAS HÄR?  
För 500 kr per år är platsen  
din. Boka till:  
josefin@magasinskargard.se

Bryggor

MARINFLYTBRYGGAN, 
SPILLERSBODA
0176-22 16 35
www.marinflytbryggan.se
SJÖENTREPRENADER, INGMARSÖ
070-347 49 01
www.sjoentreprenader.se

Bränneri

NORRTELJE BRENNERI, LOHÄRAD
0176-22 71 30
www.norrteljebrenneri.se

Bygderåd/arkiv

LÖVSTA BYGDERÅD, LÖVSTABRUK
www.leufstabruksarkiv.se

Bygg/byggtjänster  
samt sjötransporter

BLIDÖ BYGG & SJÖTRANSPORTER
070-932 97 95
tommy.bygg@telia.com
FROMS BYGG, NORRTÄLJE
070-770 03 08
GRÄDDÖ BYGG & SNICKERI, 
GRÄDDÖ
070-723 41 20
www.graddobygg.se

LÖTENS MEKANISKA/DREVDELAR, 
SKÄRPLINGE
070-224 66 48
www.drevdelar.se

Café/glass

TROSA PARKGOLF,  
Nyängsv 1 (öppet fr valborg till 
sista september med reservation 
för dåligt väder)
070-404 16 09
www.trosaparkgolf.se

Catering

ADAMSBERGS BUFFÉ, RIMBO
0175-735 35
www.adamsberg.com 
BOGESUNDS SLOTTSVANDRARHEM,
VAXHOLM
08-541 750 60
www.bogesundsslotts- 
vandrarhem.se
BULLANDÖ KROG, VÄRMDÖ
08-571 458 54
www.bullandokrog.se
KVARNUDDEN KAFÉ KROG,
B&B, GRÄDDÖ
0176-400 50
www.kvarnudden.se
LANDGÅNGEN RESTAURANG & CAFÉ,
KAPELLSKÄR
0176-440 50
www.inorrtelje.se
SIR PERCYS CATERING, SIMPNÄS
0176-525 12, 070-175 91 88
www.sirpercyscatering.se
SKÄRGÅRDSCATERING, GRÄSÖ
073-971 51 12
www.skargardscatering.se
ÖRÄTT, SVARTSÖ
08-542 47 010, www.oratt.se

Choklad/konfektyr

MERCEDES CHOCOLATERIE, ECKERÖ,
Åland +358 40 539 66 99
www.amorina.ax 

Dryck/Öl

ÖREGRUND DRYCK
www.oregrund.eu

Däck/verkstad

SVENNES DÄCKSERVICE, HÅLLNÄS
0294-220 37

Ekobutik

HÄLSOKRAFT, NORRTÄLJE
0176-26 84 88
www.halsokraftnorrtalje.se

Ekofrisör

HÄLSOKRAFT, NORRTÄLJE
0176-26 84 88
www.halsokraftnorrtalje.se

MAGNUS FALK ENTR, ÖSTHAMMAR
0173-500 25
www.falkentreprenad.com
MATTSSON & THOLÉN, NORRTÄLJE
0733-11 99 91
www.mtbygger.se
NIKLAS GUSAVSSON BYGG, YXLAN
0768-81 61 77
www.ngbygg.se
SÄLLSTRÖM BYGG, BERGSHAMRA, 
0708-26 13 34
www.sallstrombygg.se
WINGE BYGGKONSULT, NORRTÄLJE
072-553 33 53  
www.facebook.com/winge-
byggkonsult

Byggbolag

COBAB SVERIGE, NORRTÄLJE
0176-25 05 00
www.cobab.se

Bygg/inredning

PATRIK ANDERSSON BYGG & 
INREDNING, ÖSTHAMMAR
073-023 57 64
www.pabygginredning.se

Båt/Byggvård/Kurser

BÅT & BYGGNADSVÅRD I ROSLAGEN, 
VRETA
072-585 18 43
www.bbviroslagen.se

Båtar/försäljning

ARRONET, ÖSTHAMMAR
0173-212 35
www.arronet.se
BÅTMAGNETEN, VÄRMDÖ
08-571 685 70  
www.batmagneten.se
MARELL BOATS, GRÄSÖ
www.marellboats.se
VÄDDÖ BÅTCENTER, ÄLMSTA
0176-503 44
www.alubatar.com

Båtbottentvätt

BOATWASHER ISTÄLLET FÖR
BOTTENFÄRG
0705-784 124
www.boatwasher.se

Båtbyggeri

ERIKSSONS BYGGERI & 
BÅTBYGGARSKOLA, INGMARSÖ
08-542 461 36

Båtförvaring/service

RAMSMORA VARV, LJUSTERÖ
08-542 400 00
www.ramsmora.se

Båttillbehör

GRÄDDÖ MARINA, RÅDMANSÖ
0176-409 00
www.graddomarina.se

Äventyrsgolf

TROSA PARKGOLF, NYÄNGSV 1 
(öppet fr valborg till sista  
september med reservation för 
dåligt väder) 070-404 16 09
www.trosaparkgolf.se

Övrigt

Arkitekt

KREAPLAN ARKITEKTKONTOR, 
ÖSTHAMMAR
0173-100 10, 070-638 39 28
www.kreaplan.se

Badplats

BJÖRKÖ ÖRNS CAMPING, RÅDMANSÖ
0176-405 90
www.bjorkoornscamping.se 
(öppet 1/5-15/9)

Badrock/handduk

MIKLAGÅRD, TÄBY
www.miklagard.nu

Bank

ROSLAGENS SPARBANK, NORRTÄLJE
0176-771 00
www.roslagenssparbank.se

Bastu/försäljning

BASTUSPECIALISTEN 08-445 14 10
www.bastuspecialisten.se

Blommor/trädgård

BLOMSTRA, RIMBO
0175-711 17
facebook.com/blomstrarimbo
EDS HANDELSTRÄDGÅRD,
ÖSTHAMMAR, 0173-108 99
www.edstradgard.se
Florabuketten Lotta, Östhammar 
0173-100 58
FURUSUNDS HANDELSTRÄDGÅRD
0176-803 90
www.furusundshandels- 
trädgård.se
KRÖNS TRÄDGÅRD, VÄDDÖ
0176-510 41
www.kronstradgard.se
LÖVSTABRUKS TRÄDGÅRD, 
LÖVSTABRUK, 072-216 24 83
SARAS BLOMMOR, SKÄRPLINGE
0294-51 27 27
allasarasblommor@gmail.com
VÄXPLATS NYBYN, RIMBO
0175-606 44
www.vaxplatsnybyn.se
ÅKERSBERGA VÄXTFÖRSÄLJNING, 
ÅKERSBERGA, 08-540 625 00
www.bergavaxter.se
ÖREGRUNDS TRÄDGÅRD,
070-752 84 78
www.oregrundstradgard.se
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Förening/kultur/konst

KULTURFÖRENINGEN
KATRINA, ÅLAND
www.katrina.ax
LÖVSTABRUKS BYGDEGÅRDSFÖRENING
www.bygdegardarna.se/leufsta-
bruk
LÖVSTABRUKS KULTURFÖRENING
0294-311 29
LÖVSTAÖLETS VÄNNER, LÖVSTABRUK
www.lovstaolet.org
STIFTELSEN LEUFSTA, LÖVSTABRUK
0294-310 97, 310 70
www.lovstabruk.nu

Glas

GLASKLART, ÖSTHAMMAR
0173-109 95
www.glasklart.se

Gravvård

GRAVVÅRDSVÅRDARE KJELL 
JOHANSSON,
RÅNÄS 070-289 74 62

Grus/jord

SKÄRPLINGE GRUS
070-312 31 32
www.sigbritt.se
WETERBERGS GRUS, DJURHAMN
070-349 22 04
www.nordanvind.se

Gräv/muddring

SJÖENTREPRENADER, INGMARSÖ
070-347 49 01
www.sjoentreprenader.se

Guldsmed

GULDSMEDERNA, NORRTÄLJE
0176-156 56
www.guldsmederna.se

Gärdsgård

INSJÖNS GÄRDESGÅRD  
072-560 69 73

Hantverksportal

ANLITAOSS.SE
070-295 25 21
www.anlitaoss.se

Hydraulik

NYSTRÖMS MOTOR, SNESSLINGE
0173-140 04
www.nystromsmotor.se 
ÖSTHAMMARS INDUSTRIHYDRAULIK
0173-25 28 50
www.industrihydraulik.se

Hälsa/skönhet/fotvård

HÄLSOKRAFT, NORRTÄLJE
0176-26 84 88
www.halsokraftnorrtalje.se

Inredare

INDOOR STYLING & DESIGN,  
NORRTÄLJE 
0708-118 656

Järngjuteri

ALUNDA JÄRNGJUTERI
0174-101 94
www.alundajarngjuteri.se

Kakel/badrum

ÅKERLUND GRUND & KAKEL,  
NORRTÄLJE 
070-795 48 51
www.akerlundsgrundochkakel.se

Kamin/spis

ELDABUTIKEN, NORRTÄLJE
0176-142 00
www.soderlindsvedspisar.se

Kapellmakare/interiör

TRÅDRULLEN ELMSTA, ÄLMSTA
0176-509 14, 073-026 90 80
www.tradrullen.se

Kläder

4WORK YRKESKLÄDER, NORRTÄLJE
010-199 35 30
www.4work.se
EDBLAD O CO, Öregrund, Gåsvik/
Väddö, Grisslehamn, Norrtälje,
Ga Stan, Sthlm, Uppsala
www.edlbad.com
MUSKOT FASHION, ÖREGRUND
www.muskotfashion.se
PEP’N CHILLI, ÖREGRUND &
SKÄRPLINGE
0294-100 80 (Skärplinge),  
0173-300 63 (Öregrund)
www.pepnchilli.se
SUNDBODEN, ÖREGRUND
0173-133 64
www.sundboden.se

Knivslipning/ 
Uthyrning av fällor/
Hantverk

GRÄVLINGS NATURPRODUKTER, GRÄSÖ
070-327 54 21
www.gravlingsnaturprodukter.se

Konst

RÅNÄSSALONGEN, RÅNÄS SLOTT
www.ranassalongen.se

Ljud/bild/ 
installationer

SOUND & LIVING,
NYNÄSHAMN
070-540 91 99
www.soundandliving.se

Lägenheter

ROSLAGSBOSTÄDER
0176-20 75 00
www.roslagsbostader.se
ÖSTHAMMARSHEM
www.osthammarshem.com

Markskruv

SLUTA GRÄV, ÖSTHAMMAR
070-551 24 52
www.slutagräv.se

Massage

HÄLSOKRAFT, NORRTÄLJE
0176-26 84 88
www.halsokraftnorrtalje.se

Mat & Dryck

SPIRIT BY ME - Vin, Tequila,
Choklad o Ostprovningar
073-546 46 89

Markiser/solskydd

JANSSONS MARKISER, NORRTÄLJE
0176-177 95
www.janssonsmarkiser.com

Motor/delar/mekanik

DREVDELAR/LÖTENS MEKANISKA, 
SKÄRPLINGE
070-224 66 48
www.drevdelar.se

Museum

BÅTSMANSTORP, OXHALSÖ-BLIDÖ
070-377 54 11
www.hembygd.se/blido

Musteri

NORRTELJE MUSTERI, NORRTÄLJE
070-776 74 81
facebook.com/norrteljemusteri

Måleri

JB:S MÅLERI, VÄDDÖ
070-344 21 99 
STRÖMBERGS RÖDFÄRGSMÅLNING
070-592 15 31
christer_stromberg@hotmail.se 
TREVIS MÅLERI, RÅDMANSÖ
070-403 31 03, 070-722 01 15
www.trevismaleri.se
VIKLUNDS MÅLERI AB, RÅDMANSÖ
0176-22 50 89, 070-533 21 05
www.viklundsmaleri.com

Möbler

SUNDBODEN, ÖREGRUND
0173-133 64
www.sundboden.se

Nationalpark

GOTSKA SANDÖN
016-15 05 65
www.gotskasandon.se

Elservice/installation

GRÄDDÖ ELINSTALLATIONER
0709-556 636
www.graddoel.se

Entreprenad/
Markarbeten

SÖREN GUSTAVSSON ENTR,
ÖSTHAMMAR 070-222 02 02
www.sorengustavssonentreprenad
_ osthammar.clearsearch.se

Fastigheter/mäklare

DALARÖ SKÄRGÅRDSFÖRMEDLING
08-501 518 80
www.dalaroskargard.se

Festival

NYNÄSKALASET, NYNÄSHAMN
www.nynaskalaset.se

Festlokal

PENSIONAT GRANPARKEN,  
NORRTÄLJE
0176-103 54
www.granparken.com,  
facebook.com/pensionat  
granparken
RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD, GRÄDDÖ
0176-406 09
www.radmanso-bygdegard.se

Fisk/skaldjur/rökeri

HÅLLSTRANDS FISK, HÅLLNÄS
070-544 85 56, 0294-233 19
www.hallstrandsfisk.se 
KALLES FISK, HÅLLNÄS
0294-231 10, 070-559 86 78
www.kallesfisk.nu
P-G PERSSONS FISKERI, HÅLLNÄS
0294-303 47, 073-035 80 71

Frisör

GRÄDDÖSALONGEN, GRÄDDÖ
0176-401 41,  
ingela.wickman@hotmail.com

Färg/Golv

NORDSJÖ IDE & DESIGN,  
ÖSTHAMMAR
0173-212 35, 070-787 87 68
www.roslagensgolv.se
STRÖMBERGS RÖDFÄRGMÅLNING, 
ÖSTHAMMAR
070-592 15 31

Fönster

FINA FÖNSTER & SPRÖJS, 
VÄSTERFÄRNEBO
0224-68 05 68
www.finasprojs.se
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Naturreservat

NYNÄS SLOTT,  
0155-26 15 05 Nynäs
RESTAURANG & KAFÉ  
0725-29 46 80
www.nynasslott.se 

Naturum

NATURUM STENDÖRREN
0155-26 31 80
www.naturumstendorren.se

Naturupplevelse

BERGS GÅRD RUM & RELAX, 
VÄSTERLJUNG-TROSA
070-495 49 32
www.bergsgard.nu

Plastproduktion

WETA PLAST, INGMARSÖ
08-542 460 30
www.wetaplast.se

Porslin/inredning

GUSTAVSBERGS PORSLINSFABRIK
08-570 35 663
www.gustavsbergsporslins- 
fabrik.se

Rör

GRISSLEHAMNS RÖR
076-211 13 23

Schakt/markarbeten

GRÄSÖ SCHAKT
070-594 55 64, 070-356 40 13
graso.schakt@telia.com

Sjötransporter/frakt

HUB PROJECTS
070-575 60 70
www.sjotransporter.se
SEABAG, N STAVSUDDA
08-409 190 50,
www.seabag.se
SJÖENTREPRENADER, INGMARSÖ
070-347 49 01
www.sjoentreprenader.se
SKÅNSJÖ FRAKT, NÄMDÖ
070-750 90 90
www.skansjofrakt.se
SL SKÄRGÅRDSENTREPRENADER,
INGMARSÖ
070-593 14 32
skargardsbo@live.se
WESTERBERGS GRUS/NORDANVIND, 
DJURÖ, 070-349 22 04
www.nordanvind.se

Skadeservice/ 
sanering

SKADESERVICE I ÖSTHAMMAR
010-155 61 00 (jourtelefon)
www.skadeservice.se

Skeppshandel

TACKEL & TÅG SKEPPSHANDEL, 
SKEPPSHOLMEN
08-611 82 58
www.tackelotag.se

Skomakeri/nycklar/ 
kemtvätt

SKARINS SKO & NYCKELSERVICE, 
NYNÄSHAMN 
08-24 39 93

Slottsvisning

NYNÄS SLOTT,  
0155-26 15 05 Nynäs
RESTAURANG & KAFÉ  
0725-29 46 80
www.nynasslott.se

Smycken

CLAUDIA P
www.claudiap.se 
GULDVIVA, MARIEHAMN
+358 18 221 30  
www.guldviva.com
JESS OF SWEDEN, ÖSTHAMMAR
070-351 17 94
www.jessofsweden.se
MUSKOT FASHION, ÖREGRUND
www.muskotfashion.se
PORATHS GULD, NORRTÄLJE
0176-101 62
www.guld.net
PÄRLMAKERIET, RÅDMANSÖ
0739-526 189
www.parlamakeriet.se

Snickare

NORRTÄLJE SNICKERI
0709-480 326
TOTTE GRÖNWALL SNICKERI, 
FURUSUND, 0709-40 82 38

Sporttävlingar

ÅLAND EVENT/ 
ÅLAND TRIATHLON CLUB
www.karingsundsloppet.ax
www.semesterloppet.ax
www.bomarsundtrailrun.ax
www.triathlon.ax
www.swimrun.ax

Strumpor/underkläder

SOMMARBACKENS ULLBOD
0221-516 79, www.ullboden.se

Städning

HUSTOMTEN LARSSON,  
ÖSTHAMMAR, 070-530 29 61

Såg/snickeri

BERGSHAMRA SÅG & SNICKERI
0176-26 02 10
www.bergshamrasag.se
RÄFSNÄS SÅG, GRÄDDÖ
0176-402 65
www.rafsnassag.se

Sällskap/föreningar

VETERANTRAKTORKLUBBEN, 
NORRTÄLJE
www.veterantraktorklubben.nu

Tak/verktyg

TAKSOPEN, 070-766 50 83
www.taksopen.se

Tandläkare

ENGLESSONS TANDLÄKARPRAKTIK, 
ÖSTHAMMAR, 0173-104 98
TEAM THOMSSON, ÅKERSBERGA 
08-540 881 00
www.teamthomsson.se

Taxi/buss

FRÖTUNA TAXI & BUSS, RÅDMANSÖ
0176-26 90 65
www.frotunataxiobuss.se

Transport/återvinning

CADEXA, NORRTÄLJE 0176-142 30
www.cadexa.se

Trädgård

GULDKANNAN 08-98 55 99
www.guldkannan.se

Trädgårdsmaskiner

NYSTRÖMS MOTOR, SNESSLINGE
0173-140 04
www.nystromsmotor.se
SKÄRPLINGE MASKIN, SKÄRPLINGE
0294-221 51

Utemöbler

KARLAVAGNEN, ÖSTHAMMAR
070-687 18 76
www.osthammarsjarn.se

Utbildning/ 
båtbyggare

ERIKSSONS BYGGERI & 
BÅTBYGGARSKOLA, INGMARSÖ
08-542 461 36

Utbildning/ förarbevis

NYSTRÖMS MOTOR, SNESSLINGE
0173-140 04
www.nystromsmotor.se

Utställningar

NYNÄS SLOTT,  
0155-26 15 05
NYNÄS RESTAURANG & KAFÉ
0725-29 46 80  
www.nynasslott.se

Vandring

NYNÄS SLOTT, 0155-26 15 05 
Nynäs
RESTAURANG & KAFÉ 0725-29 46
80 www.nynasslott.se

Vatten/värme

BRUNN EKO VÄRME AB,  
STOCKHOLM, 070-750 90 94
HJP VVS, HÅLLNÄS
070-130 73 37

Veterinär

KVISTHAMRA VETERINÄRKLINIK, 
NORRTÄLJE
0176-22 33 02 
www.kvisthamraveterinar- 
klinik.se

Zoologisk handel

NORRTÄLJE ZOO, NORRTÄLJE
0176-153 45
www.norrtaljezoo.com

Zumbadans

MOVE CATARINA
www.movecatarina.se

Öl/bryggeri/ 
ölprovning/ 
bryggerivisning

NYNÄSHAMNS ÅNGBRYGGERI
08-520 212 13
www.angbryggeri.se

Jimmy Bjerkendal
j.bjerken@hotmail.com
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Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk  · Servicefolk

Tel 075-241 29 80
Edsvägen 2, Östhammar

Östhammar

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

Gräsö schakt
Alla slags markarbeten
Vacuumtoalettsystem

Leif Olsson • Nötsveden 120 • 742 97 Gräsö
graso.schakt@telia.com

Tel. 070 594 55 64 • 070 356 40 13

Roslagens Golv
Energivägen 1, Östhammar 

Tel: 0173-212 35 
 www.nordsjoidedesign.se

ÖSTHAMMAR, TIERP, ÄLVKARLEBY

MICKE 070-551 24 52
WWW.SLUTAGRÄV.SE

Markskruven som ersätter betongplinten

STRÖMBERGS

Även annan tak- och 
fasadmålning utomhus

RÖDFÄRGSMÅLNING

STRÖMBERGS

RÖDFÄRGSMÅLNING

070-592 15 31

Byggvaror av rätta virket
Vi levererar till Er med bil eller 
egen båt i mellanskärgården.

0176-26 02 10 • www.bergshamrasag.se

,

Webshop: 
Volvo Penta originaldelarVolvo Penta originaldelar

0173-304 23  •  www.oregrundsbatvarv.se

Högsäsong 08.00-20.00 
Vinterförvaring, service & tillbehör!

ÅRET RUNT ÖPPEN SJÖMACK

bergshamravarv.se 0176-26 20 68

SERVICE OCH REPARATIONER
EVINRUDE
MERCURY

BERGSHAMRA VARV AB

SUZUKI
TOHATSU

•	Vi	hjälper	er	från	bygglov	till	slutbesiktning
•	Erfarenhet	av	större	och	mindre	byggnationer
•	Gedigna	hus	med	kvalitet
•	Total	eller	delad	entreprenad

Varför ett hus från Roslagsbyggare?
• Som totalentreprenör hjälper vi Er från bygglov till slutbesiktning
• Mångårig erfarenhet av både större och mindre byggnationer
• Gedigna hus med kvalitet
• Total eller delad entreprenad, du väljer!

0175-239 00 • www.roslagsbyggare.se

VI BYGGER ALLT!

0175-239 00 • www.roslagsbyggare.se

VI BYGGER ALLT!

0176-25 05 00 • www.roslagsbyggare.se

Varför ett hus från Roslagsbyggare?
• Som totalentreprenör hjälper vi Er från bygglov till slutbesiktning
• Mångårig erfarenhet av både större och mindre byggnationer
• Gedigna hus med kvalitet
• Total eller delad entreprenad, du väljer!

0175-239 00 • www.roslagsbyggare.se

VI BYGGER ALLT!

0175-239 00 • www.roslagsbyggare.se

VI BYGGER ALLT!

0176-25 05 00 • www.roslagsbyggare.se

I _

www.4work.se
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Servicefolk »Vi hjälper dig med allt möjligt. Från fälla träd, 
byta däck till sjötransporter och ullstrumpor.«

Kvisthamra 
Veterinärklinik
0176-22 33 02 Telefontid 9-11 

Öppet mån-fre 9-17 

   
Gilla oss på

Bergsgatan 26, Norrtälje
www.kvisthamraveterinarklinik.se

ANDERS: 070-770 03 08
fromsbygg@etanet.se

ANDERS: 070-770 03 08 
fromsbygg@gmail.com

Yxlan

076-881 61 77 • niclas@ngbygg.se

Bergsprängning 
Borrning 
Pålning

Vassklippning

070–602 32 42

Platsbygger kök, bokhyllor, 
bardiskar, garderober...

0709-480 326
norrtaljesnickeri@live.se

0708-26 13 34
www.sallstrombygg.se

Sällströms 
Snickeri & Bygg AB

Låt oss visa skärgården! Vi finns i den.

www.roslagenssjotrafik.se
”Tärnan” & ”Gudungen” • 070-691 38 58
ROSLAGENS SJÖTRAFIK AB

Båttaxi ≥ 190 p
Skärgårdsturer

Åretrunt-charter
Mat & Dryck

Reguljär direktbåt Sandhamn – Stavsnäs

ANDERS: 070-770 03 08
fromsbygg@etanet.se

Överlåtelsebesiktning  

Kontrollansvar PBL

072-553 33 53 Johan Winge
Johan@wingebyggkonsult.se

Entreprenadbesiktning

Vi utför all slags målning, kakel 
och klinker i skärgården med 
egen båt och även i Sthlms län.
Tel/fax 0176-22 50 89 
Mobil  070-533 21 05

info@viklundsmaleri.com 
www.viklundsmaleri.com

Totte Grönwall Snickeri
0709 408 238
Totte Grönwall Snickeri
0709 408 238

GÄLLER DET Träbåtar?
DÅ GÄLLER DET OCKSÅ OSS!

 Nyhet! Båttvätt!
Båtbyggarskola

Fullständig varvsrörelse

08-542 461 36 batservice@swipnet.se

ERIKSSONS BÅTBYGGERI
& BÅTBYGGARSKOLA AB
Box15, 130 25 INGMARSÖ

ANDERS: 070-770 03 08
fromsbygg@etanet.se

Lundmansgatan 9, Norrtälje
+46 (0)176-133 16

www.vandrarhemnorrtalje.se

Åkerlunds
Grund & Kakel AB

070-795 48 51
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Servicefolk »Vi hjälper dig med allt möjligt. Från bygga 
 brygga, fixa avlopp till målning och ny bil.«

ANDERS: 070-770 03 08
fromsbygg@etanet.se

Boka tvättid nu
www.boatwasher.se/boka 

0705-784 124

leveranser i Stockholms
skärgård och Mälaren

sand sgrus s jord 
070-349 22 04

www.nordanvind.se

NORDANVIND

SKÅN SJÖ FRAKT AB

M/S Containa: 070-750 90 90
Telefon: 08-571 590 40

Bobcatgrävare

SKÅN SJÖ FRAKTSKÅN SJÖ FRAKTSKÅN SJÖ FRAKTSKÅN SJÖ FRAKT
 www.skansjofrakt.se

Kran upp till 19 meter 
Flytbryggor

Containrar & 
Storsäckar

ANDERS: 070-770 03 08
fromsbygg@etanet.se

Stugor att hyra 
i skärgården 

www.skargardsstugor.se 08-570 231 31 
Vi finns även på

Sopa taket fritt från barr, löv 
och bullig mossa!

g

Upp till 6
 meter lång.

Utan att ramla  
från taket.

Båttillbehör 
Marin inredning

Presenter
Färg & Fernissa
Roslagsmahogny

Modellbåtar
Ledlampor

och mycket mer

www.
tackelochtag.se

Tel:08-611 82 58
Slupskjulsvägen 42

Råseglarhuset
Skeppsholmen

ANDERS: 070-770 03 08
fromsbygg@etanet.se

08-504 203 00
www.utovardshus.se

ANDERS: 070-770 03 08
fromsbygg@etanet.se

Grundet
Vandrarhem, konferens 

och servering på Rögrund

08-571 56 110
www.grundet.se

Sommarbackens Ullbod
Strumpor

&
underkläder
av mjukaste ull

0221 - 516 79
www.ullboden.se

Brunn Eko-Värme AB
Brunn och bergvärme
Egna sjötransporter

 
Sten: 070–750 90 94, Jonas: 070-712 59 34

www.bevab.nu, info@bevab.nu

Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicef

 Norra Esplanadgatan 3  Mariehamn  Åland   
www.parkalandia.com  +358 (0)18 141 30

HOTELL | RESTAURANG | BAR | POOL
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Akterspegeln Bildgåtan Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan

Vi gratulerar vårrnumrets vinnare: Omsorgsassistent Janne Björklund i Bergshamra, Ulf Holm som jobbar som maskinförare åt Uppsala kommun  
och Henrik Tideström, pensionär och miljökonsult i Farsta. Grattis alla tre – ni vinner varsitt handgjort bete, tillverkat av Hans Engström i Norrtälje. 

Rätt svar var: A-3 Poppers, B-2 Vobbler, C-5 Spinnare, D-9 Vertikal pilk, E-1 Jigg, F-7 Pilk, G-6 Tailbete, H-8 Spinnfluga, I-4 Skeddrag.

FRÅGA A: Var ligger 
Hållnäshalvön?
1 Mitt i Roslagen 
x På Åland 
2 I Norduppland

FRÅGA B: Vad har seglartjejen  
Fia Fjelldahl för funktions- 
nedsättning?
1 Muskelförsvagning 
x Nedsatt hörsel 
2 Blind

FRÅGA C: Vem var Otto  
Johansson i Furusund?
1 En spritsmugglare  
x En fotograf 
2 En sjöräddare

FRÅGA D: Vem kommer till 
Nynäskalaset i sommar?
1 Magnus Uggla 
x Eagle Eye Cherry 
2 Dregen

FRÅGA E: Var bodde  
Carl von Schewen?
1 Söderöra
x Möja
2 Håtö

Kan du din läxa?
Nu när du har bläddrat igenom hela magasinet och  
förhoppningsvis läst det från pärm till pärm, är det dags  
för ett litet »läxförhör«. Hur mycket har du snappat upp av det  
vi skriver om i sommarnumret? Är du smartare än barnen?  
Ska vi lära dig en läxa eller läxa upp dig? Hela familjen kan vara 
med och testa sina kunskaper. Svarar du rätt på alla frågor finns 
chans att vinna ett marint smycke från Claudia Pielbusch Jewelry. 

Tävling
Chans att vin

na  

silverpläterat h
alsband 

med signalflagga.

SKICKA DITT SVAR SENAST  

15 OKTOBER.

Skicka in ditt svar till info@magasinskargard.se eller Magasin Skärgård, 
Gräddö Varvsväg 12, 760 15 Gräddö. Märk med namn, adress, ålder, 
yrke och gärna intressen, så vi får lära känna dig lite grann. Och vi är 
också nyfikna på var du hittade ditt magasin. Tack & lycka till! 

FRÅGA F: Hur gammal  
sillgrissla har man funnit  
på Svenska Högarna enligt 
senaste rapporten av  
Levande Skärgårdsnatur?
1 22 år
x 32 år
2 42 år

FRÅGA G: Vilket citat är  
ensamseglaren Eva Kullgrens 
stora mantra?
1 »Vem sa att det var  
 omöjligt?«
x »Man lever bara en gång.«
2 »Hur svårt kan det va?«

FRÅGA H: Hur många  
handels skutor hade den  
åländska redaren Gustaf  
Erikson som mest?
1 15 stycken
x 18 stycken
2 23 stycken

FRÅGA I: På vilken sida  
finns det flest annonser?
1 Rådmansösidan
x Hållnäs & Skärplingesidan
2 Lövstabrukssidan
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Upplev lugnet och stillheten. Njut av 
milsvida stränder, se sälar på nära håll 
och svävande havsörn. Vandra längs 
med 56 km markerad led genom 
säregen natur. 

Båt från 
Nynäshamn & Fårösund
24 maj-10 september
www.gotskasandon.se
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Vackra skärgårdshus

REPRESENTANT STOCKHOLM N: Lars Sundberg       070-512 64 42
REPRESENTANT STOCKHOLM S: Tommy Jonasson   070-738 98 62
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