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Varsågod!

Magasinet är gratis.

»Vårat mål är att lotsa  
er fram mellan olika  
arkipelager och utflyktsmål 
samt att ni ska finna  
njutningsfull läsning  
och inspiration.«

sinne/smak/sevärdheter

LÄS OM: karnevalen i gimo/snabba kälkar/keramikens centrum/ 
blåfrusen löpning/sandhamns julmarknad/gäveskärs fyr
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samt mer info om båtresan.

Julbordet serveras under tiden 18/11–23/12. 
Båtresan med M/S Eckerö från Grisslehamn 
till Åland tar två timmar. Under resan hinner 
du förutom att njuta av god mat även koppla 
av med underhållning och shopping till 
glada sjöpriser. Våra anslutningsbussar för 
dig bekvämt till och från båten. 

BUSS + BÅT T/R + JULBORD från 290:–

Köksmästare Joakim Nordberg och resten av 
besättningen i köket på M/S Eckerö hälsar dig 
välkommen ombord med ett dignande julbord. 
Här finns allt från traditionella svenska julrätter så 
som skinka, lutfisk och köttbullar till den typiskt 
åländska julrätten kålrotslåda. 
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Krönika

Vintern är för många synonymt med mörker, 
kyla och stängda caféer. Som att dra ner rullgardi-
nen sägs det. Så fort skolorna börjar. Men. Det är inte 
hela sanningen. Årstiden förtjänar ett bättre rykte. 
Den bär på mycket som den hektiska sommaren 
saknar. Gunnika Isaksson-Lutteman beskriver dess 
skönhet och magiska tystnad så fint i sin krönika. 
»Den är ovanlig den där tystnaden. En chans för tan-
karna att få ta plats, sväva fritt och inte bli avbrutna.«

Det finns mycket att se fram mot i vinter. Till 
och med i januari på årets fattigaste och tråkigaste 
månad. Då blir det fest så det står härliga till i norra 
Uppland. På Gimos Knutmassofestival. Tusentals 
besökare från när och fjärran vill inte missa den 
urgamla traditionen. Bakom maskerna är det varmt 
oavsett väder. Till skillnad mot hur löparna som 
springer loppet Blåfrusen Ultramaraton i december 
har det. De utsätter sig för sju mil i högt tempo oav-
sett hagel och storm. Bedriften blir desto större så. 

Vill man undvika sådana prövningar finns skö-
nare sätt att njuta. På någon av skärgårdens alla 
stämningsfulla julmarknader till exempel. Varför inte 
Sandhamns. Där kan man toppa shoppingen med 
bastubad och dopp i havet – iförd endast tomteluva. 

En öppen varm famn
Några andra som vet hur man roar sig är skärgårds-
ungdomarna som tränar och tävlar i vintersporten 
rodel. För dem hägrar OS-drömmar som framtidsmål. 
Vårat mål är att lotsa er fram mellan olika arkipelager 
och utflyktsmål samt att ni ska finna njutningsfull läs-
ning och inspiration med detta vinternummer. Och 
glöm inte – alla öar stänger inte bara för att det är låg-
säsong. Välkomna året runt hälsar en hel del. 
/redaktionen 
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Vi 3: Bästa vinterminne
Misse Ljungström:  

– För många, många år sedan, en 
riktig isvinter, samlade en av öns 
unga entusiaster ett helt gäng 
snöskoterägarfamiljer till tävling 
och korvgrillning på isen norr om 

Svartsö. Solen sken och det tävlades 
och en stor brasa brann på isen och 

korvar grillades så det stod härliga till. Efter några 
timmar började vi bli lite blöta om fötterna och när 
vi tittade närmare bågnade isen ganska kraftigt kring 
hela gänget runt brasan och både skotrarna och vi 
stod alla liksom i en stor grop, som en stor sjö på 
isen! Snöskoterägarna fick plötsligt en väldig fart att 
flytta sina skotrar till torrare is närmare land! Och vi 
korvgrillare grillade våra korvar färdiga och klafsade 
sedan ur sjön inåt stranden! Mätta, lite skrämda, men 
fnissiga – och blöta!

Erik ”Kulan” Wenngren:  
– Det var vintern 1978 tror jag. Vi 
var ute på Rödlöga och det vart 
snöstorm på Allhelgonahelgen. 
Farsan hade planterat ringblom-
mor som stack upp ur snön. 

Det blåste kartonger över hela ön. 
Tomkartonger från affären. 36 meter 

per sekund blåste det. Det var häftigt att se, 
skrattar konstnären Erik »Kulan« Wenngren, ständig 
medarbetare i Magasin Skärgård.

Lisa Berlin:
– När isen sköt i vintras och 

massiva isflak trycktes upp mot 
varandra och skapade en 1,5 meter 
hög isvägg rakt över Gälnan. Roxen 
tror jag det kallas häromkring, 

berättar Lisa Berlin frilansjournalist.

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
säljare Monica Wänéus 0733–521 333
omslagsfoto Roine Karlsson
frilansreportrar Misse Ljungström / Hans Brandt /  
Gunnika Isaksson-Lutteman / Hélène Lundgren / Lisa Berlin
krönikör Gunnika Isaksson-Lutteman
art director Eva Englund / illustratör Lars Holm  
tryckeri Printall, Estland  
distribution 100 000 ex/år (vår, sommar, vinter) 
MagasinSkärgård är en fristående produkt.  
För ej beställt material ansvaras ej. 
Medlem i:

Gilla oss på Facebook!

a
frotuna radmanso turism
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Innehåll

Bakom maskerna s 6
I största hemlighet bakom fördragna gardiner samlas 
man för att bygga masker och dräkter till årets stora  
festival – Knutmassofirandet i Gimo. Den 13 januari 
varje år går gimoborna man ur huse. Resten av året kan 
man se många av förklädnaderna på Knutmassomuséet.

Skuldfrids långa hår s 22
En bild kan väcka nyfikenhet. Vi fick syn på en kvinna 
med hår som ringlade runt hennes fötter och ville veta 
mer. Hon hette Skuldfrid, växte upp isolerad och trång-
bodd på en liten liten ö utanför Oxelösund med föräld-
rar och 13 syskon. Läs mer om hennes spännande liv.

Handgjord keramik s 24
Gustavsberg på Värmdö har lång tradition av att göra 
alster av keramik. Så än idag. Vi hälsade på Keramik-
studion där man bland annat tillverkar de så omåttligt 
populära figurerna designade av Lisa Larson. Ett äkta 
hantverk. Enligt gamla metoder.

Blåfrusen maraton s 36
Är det jobbigt att springa? Flera mil? Vänta bara, det kan 
bli ännu värre om du löper i snöstorm och kyla, hagel 
eller regn. Oavsett väder andra lördagen i december går 
löptävlingen Blåfrusen Ultramaraton av stapeln. Mellan 
Domarudden i Österåker och Vaxholm. Tur och retur.

Julmarknader s 68
Vi har listat årets julmarknader i vårt område. Välj och 
vraka. Den längsta återfinns i idylliska Dalarö. I Fors-
mark kan du åka häst och släde. Norrtälje ståtar med 
Pythagorasmotor på sin. Sandhamn toppar med bastu-
bad i tomteluva. I Nynäshamn åker tomten wakeboard. 

Akterspegeln s 82
I förra numret fick ni para ihop fjärilar med rätt namn. 
Den här gången blir det lite svårare tror vi. I vår tävling  
Röda tråden ska ni försöka lista ut vad åtta öar har 
gemensamt. Vi lottar ut fina halsband med ankare från 
Claudia Pielbusch Jewelry. Lycka till.

Vad har vi som inte
andra erbjuder?

Ritarslingan 11, Arninge Täby • 08-540 203 95 • www.spisdoktorn.com

– Vi har en insats för
alla  öppna spisar

Vi har även;  Pergola • Solarventi Luftsolfångare • reservdelar till vedspisar • hämtlager med skorsten m.m.

En kamin som heter 
OVE
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Under munderingen håller man värmen och 
blir man omkullblåst landar man mjukt.

 En kylig kväll i mitten  
 av januari. Årets fattigaste  
 och tråkigaste månad.  
I ett karnevalståg går hundratals seriefigurer, politiker och kändisar sida vid 
sida och tjoar glatt. Med skallar av papier mache och skumgummikroppar. 
Knutmasson är årets stora karneval. t e x t : Josefin Ekberg  f o t o : Roine Karlsson

Julen dansas ut  
på karneval
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En gång om året, varje år den 13 janu- 
ari är det tjugondag Knut. För de flesta 
betyder det att julen är slut och nu ska 
granen ut. I norra Uppland och Gimo i 
synnerhet är det årets höjdpunkt. Dagen 
man längtat och förberett för. Länge. I 
yttersta hemlighetsmakeri har så gott som 
hela samhället sytt, byggt och pysslat med 
fördragna gardiner i källare och garage på 
karnelvalens masker, dräkter och ekipage. 
En del spionerar och försöker luska ut vad 
de andra gängen bygger.

En gång byggde man samma sak. 
De bodde bara tio meter från varandra, 
minns Knutmassoföreningens ordfö-
rande Kenneth Karlsson.

Fantasin råder det sällan brist på. 
Ofta hittar man inspiration från aktuella 
Disney-filmer eller politiska nyheter eller 
något lokalt. I mitt stilla sinne dyker idén 
Pokemónfigur upp. Förberedelserna 
brukar börja i god tid före jul. Ung som 
gammal, kvinnor och män, byggjobbare, 
pensionärer och revisorer oavsett yrke och 
erfarenhet, alla hjälper till i olika grupper. 

Man lägger ner tid och pengar. 
Omkring 40 timmars ideellt arbete och 
10–12 000 kronor i materialkostnad. 
»Knutgubbarna« som skapelserna kallas 
blir oftast fina konsthantverk gjorda av 
autodidakta »amatörer«. Ibland får någon 
grupp beställningar utifrån – till en VM-

tävling, någon annan karneval och andra 
evenemang.

Till Barnens Dag på Stadion byggdes 
katten Gustav. Han var stor som sjutt-
singen och fraktades på en lastbil, minns 
Kenneth.

»Gimos nationaldag«
Knutmassokarnevalen går av stapeln 
klockan 19 på Bruksgatan, eller som den 
också kallas »Karnevalsgatan«. I Gimo 
bor cirka 2 500 personer och dubbelt så 
många brukar komma till firandet. Då 
går man man ur huse bokstavligen talat, 
på som vissa säger »Gimos nationaldag«. 
Dagen då den lugna orten lever upp. 
Yran är nästan i klass med karnevalen i 
Rio. Men med desto kyligare klimat. 

– Ett år hade vi 28 minusgrader. Det 
gör inget. Det är varmt bakom masken, 
berättar Kenneth.

– Värre är det om det blir hård blåst.

»Ung som gammal, kvinnor och män, 
byggjobbare, pensionärer och revisorer 
oavsett yrke och erfarenhet, alla hjälper 
till i olika grupper.« 

vinjett XXXXX

En gång blåste en knutgubbe omkull. 
Men landade mjukt, berättar han.

Kanske var det inte bara blåsten utan 
också att hen var rund under fötterna 
som var orsaken. Det är ingen spiknykter 
tillställning precis. Även det av tradition. 
Få gimobor går till jobbet den 14 januari. 

– Det är knappt någon som tänder 
lampan då, avslöjar Kenneth.

Firandet har rötter ända från 
1600-talet då vallonerna kom till bruken. 
På tjugondag knut spökade folk ut sig 
till oigenkännlighet med sotade ansikten 
och bakvända kläder, för att gå runt i 
gårdarna och tigga matrester och öl eller 
andra starkvaror. Trehundra år senare 
firar man fortfarande. Antagligen i evig-
het om gimoborna själva får bestämma.

Dans med hemlig partner 
Efter karnevalståget, senare på kvällen 
inträffar nästa höjdpunkt. Då dansas det 



Man kan bättra på sin längd 
med ett jättestort huvud.

Fakta KNUTMASSO
I norduppland lever än idag  
en alldeles särskild knuts- 
traditon kvar, knutmasso.  
Det är en maskeradstradition 
med gamla anor där folk klär 
ut sig och går ut för att visa 
upp sig. Förr fanns dessa 
utklädselupptåg i många byar 
i nordöstra Uppland. Idag är 
det framförallt Gimo och 
Österbybruk som är skåde-
platser för »knutgubbarna«. 
Traditionen har förändrats 
under 1900-talet till att bli  
en stor karneval. Upptågen 
lockar tusentals åskådare  
som spänt väntar i Gimo i 
skymningen den 13 januari.  
I Österbybruk brukar Knut- 
masso förläggas till närmaste 
lördag efter tjugondag Knut. 
På det sättet går det också att 
vara med vid båda paraderna. 
Källa: www.upplandsmuseet.se
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så det står härliga till i den ofta klumpiga 
munderingen på idrottsgården. Arrangö-
rer är Gimo IF. För musiken står något 
dansband. Vem man dansar med vet 
ingen riktigt säkert förrän maskerna åker 
av sent på kvällskvisten. 

– En gång dansade någon med ett 
fint fruntimmer och hade trevligt med 
henne. Och sen visade det sig att det var 
en karl. »Tack för skjutsen« sa han bara, 
skrattar Kenneth.

En annan dansade med sin egen fru 
utan att veta om det. Hon visste hela 
tiden att hon dansade med sin man, 
berättar Kenneth.

Det kan ju avslöjas både det ena och 
andra under en dans. Man får hoppas att 
det inte blev skilsmässa. Efter den får man 
anta svettiga dansen (en dräkt kan väga 
uppåt 70 kilo!) blir det prisutdelning. 
Bästa kostym vinner en prissumma på 5 
000 kr. Fem till priser delas ut med olika 
vinster man fått från sponsring. Blyg-
samma priser kan tyckas med tanke på 

kostnaden och tiden som lagts ner. Men 
framförallt är man ute efter äran. 

Vinner man blir man känd i hela 
Gimo, förklarar Kenneth.

Det låter märkvärdigt. På en liten ort 
där alla känner alla. Vad händer då med 
maskerna efter festen? Är de fortfarande 
hela? Föreningen bildade ett Knutmas-
somuseum och flyttade in i en stor före 
detta kvarn för drygt tjugo år sedan. På 
övre våningen i stora salar utan fönster 
samlas omkring 150 masker och dräkter 
ända från 40-talets karnevaler. När man 
går nära vissa börjar någon känd trud-
delutt att spelas. En del »knutgubbar« 
byts ut varje år men de mest säregna finns 
kvar. Bland lokala kändisar som blivit 
avbildade kan nämnas kommunalrådet 
Birger Norén. Han hamnade visst i blås-
väder för något »vindskydd«. Birger står 
här bland andra kändisar som JR Ewing, 
Usama bin Laden, Mumintrollen, Björn-
ligan och Pocahontas. Likt Gimos eget 
Madame Tussauds. Knutmasson har 

verkligen satt den lilla bruksorten på kar-
tan. Muséet har öppet året runt om man 
råkar missa karnevalen och spricker av 
nyfikenhet.

udda NÖJEN

»På övre våningen i stora salar utan fönster samlas omkring 
150 masker och dräkter ända från 40-talets karnevaler.«

Fakta KNUTMASSOMUSEET
Fri entré för barn upp till sex år. 10 kr för unga 
7–16 år. Vuxna 25 kr. Öppettider vintertid 
mån–fre kl 11 – 16. Sommartider kl 08–13.  
I muséet finns också ett kafé samt konst-
utställningar och hantverk till försäljning.  
Mer info på www.knutmasso.se

Linda Axelsson, Sofia Sternativo, Damiano  
Sternativo och Maddalena Sternativo 
beundrar maskerna i Knutmassomuséet.
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Skärgårdskvinnor till Lappo
Årets traditionella skärgårdskvinnoseminarium skedde på ön Lappo i Ålands 
skärgård. Ett sjuttiotal kvinnor från Estland, Finland, Åland och Sverige samlades 

för att utbyta erfarenheter 
och umgås. Bland föredrags-
hållarna fanns kvinnorna 
som en gång i tiden för över 
trettio år sedan startade det 
allra första seminariumet. De 
berättade om bakgrunden 
och hur de fick idén som 
småbarnsmammor. 

Förutom en mängd intres-
santa föredrag ur kvinnligt 
perspektiv blev det i vanlig 
ordning olika workshops. 
Pilfläting, fiskskinnsgarvning, 
musikspelande, craftivism, 
djursjukvård och kreativ 

verkstad fick kvinnorna prova på. Det hanns även med ett besök på Sjöfartsmuseet i 
Mariehamn. Nästa höst går resan till Kimito i Åbolands skärgård.

Färgglad bok om Dalarö
Så trevligt, nu har Bo Tilliander i Dalarö  
kommit ut med ett nytt alster. Denna gång 
med Dalaröhistoria från mer än etthundra år 
tillbaka. Boken beskriver Dalarös samhälle  
med sjöfart och handel. Ortsbefolkningen  
och byggnationerna känns så levande och  
de fina naivistiska målningarna ger en härlig 

helhet. Den som  
är riktigt intresse
rad kan ta sig en 
tur till Dalarö med 
boken i handen 
och säkert känna 
igen sig. Boken 
rekommenderas 
varmt.  
/HANS BRANDT

TITEL: Skärgårdsmålaren Bo Tilliander
FÖRFATTARE/FOTOGRAF/ILLUSTRATÖR: Bo Tilliander
FÖRLAG: Balkong Förlag
ANTAL SIDOR: 96
CIRKAPRIS: 149 kr
ISBN: 978–91–87553–10–3

Boktips
Dalarös  

historia

Sveriges äldsta 
ansikten
Sveriges äldsta 
kända avbildningar 
av människor har 
hittats på en ovan
ligt välbevarad sten
åldersboplats i Åkers
berga. Lerfigurerna är 
4 500 år gamla. Det rör 
sig om ett tiotal männis
koliknande figurer och ett 
tjugotal lerfigurer som föreställer 
djur. Fynden gjordes i en skogsbacke  
i ett villaområde i Åkersberga, som under 
stenåldern var en ö i ytterskärgården. Här 
bodde säljägare och fiskare i hyddor. Vad 
lerfigurerna fyllt för funktion är oklart. En 
gissning är att de kan vara kopplade till 
jaktmagi. fo
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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
Stängt fredag 2 dec.
www.eldabutiken.se

norrtalje@eldabutiken.se
 Lör 11-14

Jøtul F165
med golvplåt och 

3,7 m skorsten

 27.500 kr 
Ord pris 32.400 kr
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Nya Kapellskär
Kapellskärs nya hamnområde är nu så gott som klart. Arbetet med att modernisera, 
effektivisera och förbättra miljö samt säkerhet har pågått i tre år. Hamnplanen har blivit 
nästan dubbelt så stor. Det har byggts ny pir med två färjelägen, ombyggt färjeläge, ny 
incheckningslinje, tre nya speditionsbyggnader, nytt tullhus, övervakningssystem med 
kamera samt moderna faciliteter för el, vatten och källsortering. Fyra rederier trafikerar 
idag Kapellskär. Godsvolymerna ökar stadigt och hamnen avlastar Stockholm.

Mord på Finnhamn
Ondska utan ånger är en nervkittlande 
deckare som i huvudsak utspelar sig i 
Stockholms vackra skärgård men bitvis 

också i det kon
fliktfyllda 
Afghanistan. 
Huvudpersonen, 
Angelica Moe, 
eller Angie som 
hon också kallas, 
har nyligen tagit 
över redaktör
skapet för 
Skärgårds
tidningen när ett 
brutalt mord 
inträffar ute på 

ön Finnhamn. Det blir en hektisk sommar 
för både Angie och Vaxholmspolisen som 
kämpar hårt för att hitta gärningsmannen. 
Ondska utan ånger är Lindas debutroman 
och den första i en planerad serie om 
Angelica Moe och Vaxholmspolisen.

TITEL: Ondska utan ånger
FÖRFATTARE: Linda Sundgren
FÖRLAG: Visto Förlag
ANTAL SIDOR: 280
CIRKAPRIS: 147 kr
ISBN: 978–91–87523–48–9

Boktips
Deckare från 

Vaxholm

Välgörande armband
Köp armbandet som ger rent 
vatten till behövande och stöd 
Solvattens insamling. Solvatten 
är en unik svensk uppfinning 
som renar vatten med solens 
strålar. Armbandet är tillverkad  
i miljövänligt gummi och levere
ras i presentförpackning.  
Färg: Svart eller gul. Pris 180 kr. 
Inklusive moms och fri frakt. 
www. solvatten.se

Företagsjulklapp  
som glädjer fler
Donera en pall Solvatten som inne
håller 72 Solvattenrenare. En unik 
svensk uppfinning som renar vatten 
med solens strålar. I priset ingår trans
port från Sverige till Kenya, utbildning 
och undervisning på plats plus åter
rapportering. Den här gåvan kommer 
drygt 400 människor till nytta i många 
år framöver. 79 000 kr inkl moms.  
Läs mer på www.solvatten.se 

Den lokala företagarföreningen fick  
en guidad visning av den nya hamnen.
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Senaste nytt & Notiser Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser

www.veterantraktorklubben.nu 
Facebook - veterantraktorklubben

I detta vackra 1700-talsbruk ligger Wärdshuset 
med stor uteservering mot Bruksdammen 

Enkel och dubbelrum 
i gamla betjänt�ygeln och tvätthuset

www.forsmarkswardshus.se Tel 0173-501 00 

I detta vackra 1700-talsbruk ligger Wärdshuset  
med stor uteservering mot Bruksdammen.

Giftastankar? Boka ert bröllop hos oss.

www.forsmarkswardshus.se Tel 0173-501 00
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Välkommen in till oss på Roslagens Sparbank - våra kontor hittar du i Norrtälje Centrum, Rimbo, Älmsta och Hallstavik.
På Norrteljeportens handelsområde � nner du vår nyaste mötesplats som även har öppet på lördagar!

Läs mer på roslagenssparbank.se eller ring 0176 – 770 00.
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Ta tillfället i akt i vår hetsiga värld där 
alla vill skrika högst och synas mest. 
Bara njuta av tystnaden och glädjas åt att 
den inte är långt borta. Den finns i den 
fridfulla vinterskärgården. I en skärgård 
som skiftar i silvertoner. Det är där du 
kan möta dig själv och det är då de mest 
kreativa innovationerna uppstår. 

/ gunnika isaksson-lutteman 

GUNNIKA ISAKSSON-LUTTEMAN är frilans 
skribent och nybliven båtfantast 
som stormtrivs i skärgården, 
helst då ingen annan är 
där. När hon inte skriver 
för MagasinSkärgård sitter 
hon gärna på en brygga 
och lyssnar på tystnaden 
tillsammans med sin även
tyrshund Diesel.  

monitona brummande. Oväsen som vi 
vant oss vid och vi tror det är tystnaden 
vi hör. Det är först när ljuden slutar som 
vi lägger märke till tystnaden. Det där 
speciella tillfället när vinterarkipelagen 
gnistrar och du har hela skärgården för 
dig själv. Då är det helt tyst på riktigt. 

Men tystnaden är inte innehållslös. Ju 
tystare det är, desto mer hör du. Dina egna 
andetag. Isens viskande sång. En talgoxes 
trippande på en brygga. Vågskvalp mot 
en frusen strand. Snö som landar på kalla 
klippor. Ditt eget hjärta slå. 

Dalai Lama lär ha sagt att »När du 
talar upprepar du bara det du redan 
vet. Men om du lyssnar kan du lära dig 
någonting du inte vet.«

Vi borde alla lyssna mer på tystnaden. 

En ljummen sommarkväll kan du 
ana den om havet ligger spegelblankt. En 
krispig höstmorgon med klar luft kan du 
uppmärksamma den. Men det är under 
en stilla vinterdag i skärgården som du 
faktiskt möter den. Tystnaden alltså. 

Den är ovanlig den där tystnaden. En 
chans för tankarna att få ta plats, sväva 
fritt och inte bli avbrutna. Känslorna får 
möjlighet att bryta fram och existera i 
det tysta utrymmet. Det är i tystnaden 
som vi bara kan få finnas till. En stund 
då inget och allt händer.

I vår vardag idag är vi omgivna av 
konstant ljud. Ibland mer påtagligt, 
såsom trafikbuller och högljudda samtal 
på tunnelbanan. Ibland mer subtilt, som 
kylskåpets knorrande eller en dators 

Lyssna på tystnaden

»Ju tystare det är, desto mer hör du. Dina egna andetag. 
Isens viskande sång. En talgoxes trippande på en brygga. 
Vågskvalp mot en frusen strand.« 

En vinterdag i skärgården 
kan du höra tystnaden.
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WEEKENDKRYSSNING  
 

Följ med Mia & Frida på en lyxig kortkryssning till Medelhavet i juni.  

Vi vänder oss till dig som kanske redan kryssat på något av de stora fartygen och som nu 

 är nyfiken på ett litet mindre. Här får man en mer intim och familjär stämning ombord. 

Maten och servicen är på topp. Hytterna är nyrenoverade, även pool,gym och spa.                                                                                                                             

De besök som görs är oftast i små mysiga hamnar dit de stora fartygen inte når. 

Som på denna resa där vi får uppleva både St.Tropez och Portofino. 
 

RESA 

Direktflyg till Nice.                                   

Torsdag 8 juni - Måndag 12 juni.  

Under våra fyra intensiva och roliga dygn  

ingår det mesta i resans pris:  

Flyg, transfers, första natten i Nice.  

Ombord i delad balkonghytt ingår alla 

måltider, dricks och drycker. 

 

 

PRIS 
 

14,900 kronor per person.       

 

 

 

FREYS RESEBYRÅ   ǀ   TELEFON 0176-555 95   ǀ   WWW.FREYSRESEBYRA.SE   ǀ   INFO@FREYSRESEBYRA.SE 
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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.

Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannons för Öregrund/Östhammar · Samlingsannons förmmar ·

 

                               

A TOUCH OF SCANDINAVIA -  www.jessofsweden.se 

Du hittar även Jess of Sweden smycken på hemslöjden i Östhammar, 
Formlycka i Öregrund och Stickspåret i Uppsala. 

 
info@skargardscatering.se  •  Jenny 073 971 51 12

www.skargardscatering.se

Pris

195:-
/påse

Fredagsmys
Prova vår fredagspåse!
Räkor, egengjorda röror, tillbehör samt efterrätt. 
Beställ före tor kl 11. Hämtas fre kl 15.30-17.30
Grepen Marin i Öregrund, Kärrdalsv. 23

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
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Båtar från 
Arronet

ATV från  
Can AmVattenskotrar från 

Sea Doo

 tel   +46  173 46 590
butik@arronet.se, www.arronet.se 

Öppet: må-ti 10-17, on-fr 10-18, lö 10-14

Båtmotorer från Honda Marine

Båttillbehör med  sortimentsgarantiBåtmotorer från 
Suzuki Marine

Ett besök hos oss lönar sig!

VARVSVÄGEN 2ÖREGRUND

MARINBUTIK OCH  

MÄRKESVERKSTAD

Båttrailer och  
släpvagnar

Vinterförvaring av båtar inomhus och utomhus!

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

info@skadeservice.se  •  www.skadeservice.se

Fastighetsjour 0293-120 15

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

Fastighetsjour: 0173-211 15
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!



Iskalla skärgårds- 
  ungdomar med 
OS-drömmar Varannan vecka, året runt,  
 åker de 130 mil fram och 
tillbaka till Lillehammer i Norge från Stockholms skärgård. Varför? För att bli bäst 
i världen i rodel. Men för att nå de högsta farterna i de stenhårda isbanorna håller 
de hårt om den allra viktigaste ingrediensen, att ha roligt. t e x t : Lisa Berlin

Skärgårdens andra startramp byggdes av 
Urban och Lotten Söderberg på Rögrund 
våren 2016 för att kunna erbjuda ungdomar 
i södra skärgården träning. Under sommaren 
har det varit provapåaktivitet och träning 
två gånger i veckan. Rampen är 25 meter 
lång och har en bana i båda riktningar.
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Skärgårdsungdomarnas utveck-
lingskurva går rakt uppåt. Sverige 
har nu för första gången på 20 år en ärlig 
chans att tävla i de olympiska spelen i 
rodel. Och framgångssagan utspelar sig, 
mitt framför våra näsor, i  Stockholms 
skärgård. Hela det svenska landslaget i 
rodel kommer från Skärgårdens rodel- 
och kälkklubb. Landslagstränaren Hasse 
Kohala från Ingmarsö, bor och tränar 
ungdomarna på Ljusterö när de inte är i 
Lillehammer.

Hur kommer det sig att hela rodel-
landslaget är från skärgården?

– Det är bra virke i skärgårdsungdo-
mar. De är fortfarande starka i kroppen 
och tåliga och vana att ta i. Sedan har vi 
skyndat långsamt, säger Hasse Kohala. 
Att han själv kommer från skärgården 
och tidigare har tävlat på elitnivå har 
förstås också gjort att många har fått 
upp ögonen för sporten just här. Bland 
annat hans två egna barn som båda är 
med i landslaget.

OS-drömmarna finns där men om 
dem talar klubben försiktigt.

– Att vi är med i OS i Pyeongchang 
om två år är inte sannolikt men heller 
inte omöjligt. De har utvecklats i väldigt 
hög hastighet. Att två av ungdomarna, 
Tove Kohala, och Svante Kohala, kvalade 
in till ungdoms-OS i februari i år är helt 
otroligt, säger landslagstränaren.

Nu under vintern 2016/2017 åker 
Rufus Persson, 20 år, på världscuptävling 
i USA och Svante Kohala, 18 år, Tove 
Kohala, 15 år, Kajsa Hjelm-Söderberg, 
14 år och William Jörding, 19 år, åker 
till Canada för att tävla i världscupstäv-
lingar för juniorer. Annars åker de till 
Lillehammer varannan helg för att träna 
och då följer hela klubben med från 
yngst till äldst. För att få skolan att fung-
era tar ungdomarna med sig läxorna ut 
i världen

– Än så länge har det fungerat bra. 
Det finns en app som lärarna kan följa 

allt mitt arbete på, säger Tove Kohala och 
fortsätter:

– Min dröm med rodeln är just nu att 
ha roligt, det är nog viktigast.

Rufus Persson slits mellan lumpen 
och OS-drömmar.

– Jag vill gärna göra lumpen. Jag får 
se hur allting går med rodeln. Jag är 
ingen vintermänniska egentligen men 
det är adrenalinkicken som gör att man 

vill köra, säger Rufus som började med 
rodel för fem år sedan. Han har kommit 
upp i 122 kilometer i timmen på kälken 
som högsta fart.

En av grundpelarna för skärgårds-
ungdomarnas starka resultat är föräld-
rarnas engagemang. Rodelmamman 
Ann Kohala är som spindeln i nätet och 
håller ordning på allt från resultat till 
rese-logistik.

– Det är svårt att hålla isär sporten 
och privatliv. Rodel är det enda vi pratar 
om vid middagsbordet hemma, säger 
Ann som har stenkoll på resultaten vid 
fystesterna hemma på Ljusterö tillsam-
mans med Ina Zielke, en annan rodel-
förälder.

Den närmsta banan finns i Lilleham-
mer och föräldrarna turas om att följa 
med på resorna dit.

Joel Sundberg, 13 år, från Ljusterö 
avslöjar sitt hemliga knep för att få tiden 
att gå under bilresorna

– Det är bra att ha något gott att  
äta på. Det brukar gå fort att komma 
fram då.

»Det är bra virke i skärgårdsungdomar. 
De är fortfarande starka i kroppen  
och tåliga och vana att ta i. Sedan har  
vi skyndat långsamt … «
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Tove Kohala och Svante Kohala deltog  
i Junior-OS i Lillehammer i februari. 
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Ett härligt gäng ungdomar: Julius Persson, Paul Schaber-Wallis, Erik Johansson,  
Rufus Persson, Amades Persson, Kajsa Söderberg-Hjelm, Rasmus Monerg, Tove Kohala, 
Johanna Kohala, Svante Kohala, Kajsa Johansson, Joel Sundberg
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Julklappar
0739-526 189 
www.parlmakeriet.com

Tålig korksskruv.  
Handgjort järnsmide från Wira Bruk  
och Wägerths Konstsmide.  
Bredd 7 cm. Längd 9 cm. Vikt 82 g.
Pris 300 kr. www.wirabruk.com

Smycken av handgjorda glaspärlor.  
Design Carina Flodin på Pärlmakeriet, Rådmansö. 

0739526 189. www.parlmakeriet.com

Nyttigt och gott.  
När du vill unna dig något riktigt underbart med gott samvete. 
Lovingearth choklad i många fina smaker. Ekologisk & ickeGMO,  
raw, fairway trade, mjölkfritt, vegan, komposterbar förpackning. 
Finns hos Hälsokraft Norrtälje, Posthusgatan 10. 

Nyhet! Vacker bricka  
31 cm »Körsbärshjärta«  

i Lena Linderholms design 
pris 350 kr. Säljs hos 

Galleri & Butik Lena 
Linderholm i Waxholm.

www.linderholm.se

Äkta svenskt hantverk. Varje föremål skapas 
omsorgsfullt för hand och granskas noga i varje till-
verkningsmoment. Varenda föremål är unikt i sitt 
uttryck, ett kvalitetssignum i sig. Finns hos Zimkido 
by Sweden i Vaxholm. www.zimkido.se Bruk, är den nya  

färgstarka kollektionen 
designad av Kosta Boda. 

Inspirerad av naturen,  
utformad i en vacker symbios  

av funktion och form. Finns hos 
Zimkido by Sweden i Vaxholm. 

www.zimkido.se
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Retro utomhustermometer  
med Solstickan originalmotiv präglat i plåt. 

Emaljerad och håller i många år. Termometern 
fästes lämpligen på vägg med skruv eller spik 

(med följer ej). Storlek: 146 x 196 mm.  
Pris 295 kr. Säljs hos Formlycka i Öregrund. 

www.formlycka.se

Halsbandet »Änglar finns«.  
I vitguld med 0,12 ct briljanter.  
Pris 5 860 kr. I guld 2 280 kr.  
Ängel i silver 550 kr. Alla priser  
exkl kedja. Design Sören Carlander.  
Finns hos Guldsmederna i Norrtälje.  
www.guldsmederna.se

Keramikkopp med namn. 
Handgjord och närproducerad.  
Design Malin Larsson Malva 

Krukmakeri, Norrtälje. Pris 200 kr inkl 
namn. www.malvakrukmakeri.com

Kuddfodral Vaxholmstyget
50x50 cm med dragkedja i neder
kant. Välj mellan svart, grått eller 

beige mönster på vit botten.  
50% bomull, 50 lin. Pris 225 kr.

Skärbräda med mönster från 
Vaxholmstyget 19,5 x 29,5 cm. 

Välj mellan svart eller grått mönster 
på vit botten. Pris 175 kr. 

www.thebedandbreakfastshop.se

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

Roslagswhisky Eko nr 1.  
Ekologiskt odlat korn. Malten, 

som är helt orökt, mals  
på Edsbro Valskvarn. 70 cl.  
Pris 987 kr. Producerad av 

Norrtelje Brenneri i Lohärad.  
www.norrteljebrenneri.se
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Vet du något mer om Skuldfrid  
och hennes levnadsöde? Hör  
gärna av dig till Magasin Skärgård.  
Adressen är Gräddö Varvsväg 12, 
760 15 Gräddö. Eller skicka mail  
till josefin@magasinskargard.se.  
Det går också bra att ringa på 
0709–701 901.

bilden BERÄTTAR
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Skuldfrid Walborg Sjögren föddes 1884 på 
den lilla ön Ledskär utanför Oxelösund. Hon var 
dotter till fyrvaktaren Gustav Alfred Sjögren och 
hans fru Emma Karolina. Paret födde och fost-
rade en mindre skolklass. De fick hela 14 barn. 
Sju pojkar och sju flickor. Ett barn eller möjligtvis 
två gick bort före vuxen ålder. Familjen bodde 
trångt i en fyrbostad på endast 30 kvm på en liten 
ö. Så liten att den vid hög sjö knappt syntes. Den 
stora barnaskaran hade inte mycket yta att leka 
på. Möjligen började Skuldfrids längtan bort gro 
redan här. På en liten karg kobbe i havet.  

Skuldfrid, nummer tio i syskonskaran blev 
känd för sitt långa tjocka hårsvall. Håret växte 
fort och föräldrarna lät till slut bli att klippa det. 
De ville väl se hur långt det kunde bli. För prak-
tiskt var det inte. Livet på Ledskär var minst sagt 
tufft. Även med dåtidens mått mätt. De hade var-
ken brunn eller ko att mjölka och tvingades bege 
sig ut på sjön och isar för att hämta det. Ibland 
var det för riskabelt. 1885 när Skuldfrid var bebis 
levde familjen isolerade på ön i hela fem veckor. 
När maten tog slut fick de leva på ingenting.

1903 avbemannades Ledskär och Sjögrens  
flyttade till Skansholmen. Bodarna revs och bo - 
ningshuset flyttades till Lilla Äspskär. Fyrvaktare 
Alfred fortsatte att sköta om den automatiserade 
fyren som tillsyningsman istället. I 12 år. Sedan tog 
en av Skuldfrids bröder över och såg till den i 30 år. 

Emigrerade till Kanada  
Det dröjde till 1920 innan Skuldfrid gav sig ut i 
vida världen. 36 år gammal tog hon båten från 
Göteborg till Montreal i Kanada (bara några år 
senare hejdades immigrationen med nya stränga 
lagar). Troligtvis hade hon tjänat ihop pengarna 

till båtbiljetten som hembiträde. Det är fantasi-
eggande att tänka på hur hon tog det stora 
beslutet att lämna släkt och vänner för ett främ-
mande land. Långt bort. Var det av kärlekssorg? 
Kanske flydde hon från »skuldkänslor« för något 
skamfyllt? Eller var det helt enkelt drömmen om 
»guld och gröna skogar« som drog? Vi vet i alla 
fall att hon flyttade till Toronto, där hon drev en 
damfrisering. Ironiskt nog.  

Efter sju år i Kanada vann Skuldfrid en  
tävling om världens längsta hår. Över tre meter 
långt var det och hon kom med i Guiness 
Rekordbok 1927*. Det är från detta tillfälle bil-
den är tagen. Senare i livet verkar det som om 
Skuldfrid fick hemlängtan. Hon återvände i alla 
fall hem till Sverige. Vi vet inte när. Men man kan 
läsa att hon dog 1961 i Lindome i Halland. Enligt 
ögonvittnen hade hon då klippt av sig håret. 

Skuldfrid förblev ogift hela livet och varför 
kan vi ana av denna dikt som hittades bland 
hennes papper:

»Fri som fågeln vill jag bliva 
och ej min hand och hjärta giva 
åt någon här på denna jord 
det är mitt fast beslutna ord. 
Ty kärlek har många slavar 
som för tidigt öppnat sina gravar 
och må ej mitt liv bli för kort 
må jag som ogift föras bort.«

* Idag lär amerikanskan Asha Mendelas hår vara 
längst med sina 16,7 meter och som väger 19,5 kilo 
och tar två dagar att tvätta och torka. 

KÄLLOR: Seniorbloggen.blogg.se, facebook.com/
SverigeVarHistoria, fyr.org, hembygd.se/sodermanland, 
twitter.com/reklamhoran, sv.wikipedia.org.

För ett antal år sedan bodde vi på Femörehuvuds fyrplats. Där fastnade 
blicken på en gammal bild som föreställde en kvinna med ovanligt  
långt hår. Det ringlade sig runt hennes fötter. Bilden etsade sig fast och 
nyfikenheten slog rot. Vem var hon?  t e x t : Josefin Ekberg  f o t o : Okänd

Skuldfrids 
rekordlånga hår



Av Gustavsbergs långa tradition av keramiktillverkning finns 
endast två aktörer kvar. Keramikstudion är den ena av dem. Här 
tillverkas Lisa Larsons produkter av skickliga hantverkare med 

fingertoppskänsla.  t e x t  o. foto: Gunnika Isaksson-Lutteman 

Handmade in 
Gustavsberg

Keramikstudions medarbetare 
har känsla för hantverket. 



Stjärngossar som väntar 
på sin tur i ugnen.
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I Gustavsbergs hamn skriar 
måsarna och segelbåtarnas rig-
gar viner i höstvinden. I det anrika 
Chamottehuset inte långt från vattnet 
har Keramikstudion sin lokal. Här gjuts, 
glaseras, målas och bränns Lisa Larsons 
produkter i stengods.  

1992 startade Franco Nicolosi Kera-
mikstudion tillsammans Siv Solins och 
Lisa Larson. Idag driver Franco Keramik-
studion med två andra delägare, dottern 
Johanna Nicolosi och Anders Engstrand. 
Här licenstillverkas över hundra olika 
produkter av Lisa Larson och en del små 
serier av andra konstnärer. Varje år till-
kommer dessutom några nya produkter.  

Fjorton anställda arbetar med samma 
metoder som för hundra år sedan för 
att skapa detta exklusiva hantverk. Allt 
är handgjort. Råvaror köps in, men 
lera och glasyrer blandas enligt egna 
hemliga recept. Gipsformar tas fram för 
produkten som ska tillverkas, en form 
kan användas drygt femtio gånger innan 
den kasseras. Gipset suger åt sig vätskan 
i leran och torkar längs väggarna först. 
När den rätta tjockleken är uppnådd 
hälls resten ut och den ihåliga produkten 
är redo att bearbetas. Slutligen bränns 
figurerna i 1235 grader varma ugnar. 
Från skiss till färdig produkt tar det 
ungefär en månad.

– Det roligaste är när alltihop fung-
erar och det går bra, säger Franco. 

Några av de klassiska former som 
Lisa Larson skapat är Lilla och Stora 
Zoo, ABC-flickorna och Samhällsdebat-
ten. De mest populära figurerna är hen-
nes katter och lejon. 

Utomlands är Lisa Larsons stengods 
åtråvärt och uppemot åttio procent av 
det som tillverkas av Keramikstudion går 

på export till bland annat Japan, Korea, 
Vietnam, Tyskland och andra europe-
iska länder. 

Konstcentrum i Gustavsberg
Keramikstudions lokal i Chamotte-
huset är egentligen för liten då det finns 
tankar om expansion och utveckling av 
företaget. Därför har de tre delägarna 
tillsammans med porslinsfabrikens 
förre elverkschef Göran Olsén förvär-
vat hela det 7 000 kvadratmeter stora 
huset genom det gemensamma bolaget 

Gustavbergs konstcenter AB. Drömmen 
är att bevara själen i huset och rädda 
traditionen i Gustavsberg. Förutom att 
ha kvar den befintliga verksamheten 
där delar av Gustavbergs porslinsfabrik 
håller till och ett femtiotal konstnärer 
verkar idag, vill de erbjuda fler konstnä-
rer från olika genrer att ha sin ateljé där. 
Mycket renoveringsjobb återstår men 
kön är redan lång av konstnärer som 
vill vara delaktiga i konstcentret som 
växer fram i Gustavsberg. 

Läs mer på www.kstudion.se 

Allt görs för hand hos Keramikstudion.

»Allt är handgjort. Råvaror köps in,  
men lera och glasyrer blandas enligt  
egna hemliga recept.«

Äkta HANTVERK



En bricka med tomtar klar 
för nästa steg i processen. 
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öfolk tommy lyander, bildmålare & illustratör, östhammar

Man hittar honom längst in i butik-
en Formlyckas lokaler i Öregrund. 
Där sitter han och illustrerar samtidigt 
som han hjälper sambon Monica med 
kunder som vill handla retroinredning. 
Väggarna i hans arbetsrum är täckta av 
porträttlika alster. Tavlor som skildrar 
bygdens blomstrande badortsepok eller 
vilda djur i nattsvart mörker med full-
måne. Bland mycket annat. 

Tommy jobbar med blyerts, olja, 
akryl och akvarell. Men konstnär är 
han för blygsam att kalla sig.

– Jag är bildmålare och illustratör, 
säger han.

Jag fastnar särskilt för hans hand-
målade slipsar. Tommy kan måla på 
nästan vad som helst. Om du kommer 
med din brevlåda eller ett toalettlock 
kan han skapa konst på det. 

Hela hans liv består av en kreativ 
röd tråd som att teckna, illustrera, 
måla, design, formgivning, repro, 
texta skyltar, dekor, reklam, annonser 
och screentryck. Han är självlärd från 
grunden och halkade in i yrkena på ett 
bananskal. Det var hela tiden någon 
som erbjöd honom jobb med orden 
»Du som är duktig på att teckna ...« 

Hur hans tecknande började var 
också det en slump.

– Det var när brorsan och jag var 
sommarbarn på landet. En dag högg 

jag en stor yxa i mitt ena knä. Jag var 
sex år gammal och blev opererad. 
Handikappad och sängliggande blev 
dagarna långa. Där började jag teckna, 
berättar han.

Tommy lärde sig genom att iaktta 
och rita av. 

– Jag härmade bara, förklarar han.
Med tiden gav han sig på allt svårare 

konstverk. När han gick i åttan målade 
han av en van Gogh-tavla.

Så du skulle ha kunnat bli en skick-
lig förfalskare?

– Ha, ha – ja det har du rätt i, skrat-
tar han.

Tommy har alltid haft högsta betyg 
i ämnet teckning. Men det var inte 
alltid så populärt hos fröken när alla 
klasskamraterna stod och hängde över 
Tommys axlar. Som ung tonåring fick 
han chansen att själv bli lärare. Blott 16 
år gammal hade han egna tecknings-
timmar för Unga Örnar. 

– Jag har alltid varit kreativ. Mitt 
pojkrum var väldigt annorlunda. Det 

Med pensel eller 
trumpinne i handen

Han har många strängar på sin lyra – den där 
Tommy Lyander. Skämt åsido, det är trum-
pinnar som slår rytmiskt eller penslar för 
mjukt precisionsarbete i hans flinka  
fingrar. Ofta målar han av gamla motiv från 

Östhammar och Öregrund.
t e x t : Josefin Ekberg f o t o : Roine Karlsson
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»Tommy kan måla på nästan vad som helst. 
Om du kommer med din brevlåda eller ett 
toalettlock kan han skapa konst på det.«

var mycket ljusdesign. Jag hade en ramp 
med belysning och nät i taket med kulor. 
Jag byggde in båtar …, avslöjar han.

Trummat runt
Vid sidan av tecknandet har Tommy 
även utvecklat sin musikaliska ådra. 
Som barn snodde han mammans kak-
burkar och gjorde trummor av dem. I 
vuxen ålder började han turnera som 
trummis i olika dansband. Som yrkes-
musiker. Han har spelat med Jan Welan-
ders och Veines samt mycket med den 
kända sångerskan Anna-Lena Löfgren.

Musik och grafisk form har jag levt 
på i hela mitt liv, konstaterar Tommy.

Han uppskattar det sociala livet med 
dansbandskulturen. 

Jag är lite av en spelevink, humoris-
tisk och så, förklarar han.

För sju år sedan på en dansbands-
festival träffade han Monica. Tycke upp-
stod och han packade sina väskor och 
flyttade till Östhammar. Tommy kom-
mer ursprungligen från Uppsala och 
har rötter på Gotland. Hans gotländska 
påbrå får honom att trivas nära havet. 
Vilket avspeglas i hans konst. Sjöbodar, 
fiskebåtar och skärgårdsmiljöer. 

Jag gillar att göra speglingar i vatt-
net, berättar han.

Har du något motto som du gillar?
– »Ta inte så allvarligt på livet«, »Man 

lär så länge man lever« och »Gör hellre 
sakta och noggrannt från början så  
slipper du göra om det«, svarar han.
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NAMN: Tommy Lyander ÅLDER: 64 år
BOR: Östhammar FAMILJ: Sambon Monica  
och två döttrar från ett tidigare förhållande.
YRKE: Illustratör och formgivare.
INTRESSEN: Musik, konst, kultur och  
längtar efter att börja med släktforskning.
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Julbord i skärgården

www.djuronaset.com

08-571 490 00

julbord_magasin.indd   1 2016-10-07   15:03:02
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KÖRUNDA
HOTELL  MÖTEN  EVENT  GOLF



NAMN:Soulin Mohammad ÅLDER: 16 år
FAMILJ: Mamma, pappa, bror 10 år och syster fem år.
BOR: På flyktingförläggning i skärgården.
BAKGRUND: Kurd som flytt krigets Syrien.
INTRESSEN: Springa, vandra i naturen.
DRÖMRESA: Bahamas.

 Unga Soulin    
drömmer om fred

Tonåringen Soulin Mohammad flydde i vintras  
med sin familj från Syrien. De bor på en flykting 
förläggning i skärgården. Dagarna blir långa av  
väntan. Det finns gott om tid att tänka. Och drömma 
om framtiden. Soulin vill bli journalist. Krigskorre.  

t e x t  o . f o t o : Josefin Ekberg
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öfolk soulin mohammad, 16 år, kurd från syrien

Soulin är så ensam i sin genera- 
tion här. Det finns inga jämnåriga att 
bli kompis med. För tillfället i alla fall. 
Hon saknar sina fyra bästa vänner. Alla 
är spridda för vinden. En bor i Turkiet. 
En annan i Danmark. Någon är kvar i 
krigshärjade Syrien. De ringer varandra 
varenda dag. Telefonen har blivit deras 
nya sätt att umgås. Att Soulin hamnade 
i just Sverige berodde delvis på att några 
släktingar fanns här. Familjen tog inte 
den farofyllda vägen över Medelhavet 
som vi läst så mycket om i media. De 
flög från Turkiet. 

Kriget blev allt värre. Man förstörde 
skolor … , börjar hon berätta.

När jag frågar specifikt kryper det 
fram att hon har mött IS-soldater och 
tvingats dölja sitt ansikte. Men de har 
aldrig gjort henne illa. Vi pratar inte 
mer om det. 

Hur kunde en vardag se ut i Syrien?
– Vi vaknade på morgonen och gick 

till skolan. Mamma gjorde en god lunch. 
Vi samlades vid bordet och pratade om 
vår dag. Man hjälptes åt med läxor och 
att laga middag. På kvällen åt vi snacks, 
popcorn och tittade på TV. Ibland spe-
lade vi spel. Vi bodde i ett eget hus. I 13 
år bodde vi där. Vi lämnade allt. Delar av 
huset är förstört, berättar hon.

Det blir svårt för mig som svensk 
att se hur ett liv som liknar vårt med 
mysfredag framför TV:n kan fortgå mitt 
i brinnande krig. Bilden som målas upp 
känns surrealistisk. Familjen härdade 
ut in i det sista. Till slut fann de ingen 
annan utväg än att fly. Nu hoppas man 
på asyl i Sverige. En väntan som ingen 
vet hur lång den kan bli.

Inte rädd
Vilka är dina framtidsdrömmar?

– Jag vill bli journalist, svarar hon 
med bestämd röst och tillägger:

– Min farbror är journalist.
Hon räds inte att åka till krigsdrab-

bade områden för att skildra verklighe-
ten. Tvärtom. Soulin är angelägen om 
att sanningarna ska komma fram.

– Det är viktigt, säger hon. 
Är det något du är rädd för?
– Nej, svarar hon först men sedan 

kommer hon på att hon tycker att 
insekter, ormar och spindlar är läskiga.

Vill du gifta dig och få barn?
– Nej. Jag vill vara fri. Kanske vill 

jag bli mamma någon dag. Det är inte 
så viktigt. Jag hatar bröllop sedan jag 
var barn. Äktenskap är som ett fäng-
else. Jag vill bli kär men inte gifta mig, 
svarar hon.

Soulin drömmer om att bo i Älmsta. 
Och så vill hon ha en katt. I Syrien hade 
hon en katt som brukade följa efter 
henne. Den blev sedan överkörd av en 
bil. När hon blir ledsen och deprimerad 
finns föräldrarna alltid där för att peppa 
och trösta henne. Det krävs nog mycket 
styrka och lugn för att ge sina barn en 
något så när trygg barndom när alla 
innerst inne bär på tärande oro.  

Jag känner mig mycket vuxnare nu. 
Det gäller att jobba hårt och vara stark, 
säger hon.

Vill skapa fred
I hennes hemland har det alltid funnits 
konflikter mellan folkslagen. Det stöter 
hon på även här. Motsättningarna  
ligger och pyr under ytan. Helst  
undviker man varandra och blänger 
ogillande.

– Araber hatar kurder. »Prata inte 
kurdiska« brukar de säga åt oss, berät-
tar Soulin. 

När mamma ramlade stod männen 

bara och tittade på. Ingen hjälpte till, 
berättar hon upprört. Hon reagerar 
också starkt och säger ifrån när grab-
barna försöker lära hennes femåriga 
lillasyster att hon är mindre värd än 
pojkar för att hon är flicka.

Vad har du för tankar om kriget i 
Syrien?

– Man slåss om problem som är  
500 år gamla. Alla hatar varandra. Det 
finns ingen kärlek. Folk kommer från 
hela världen till Syrien bara för att 
slåss, säger hon.

Vill du jobba för fred?
– Ja, det är så klart. Jag vill gå med i 

olika organisationer som kan påverka, 
svarar hon.

Soulin är glad att ha kommit till 
Sverige och tycker att svenskarna är 
vänliga. Svensk mat har hon lite svårt 
för däremot. Den är för svagt kryddad. 
Hennes favoriträtt heter Sorma. 

Den är gjord på blad, ris, kött, 
tomater och ser ut som en cigarr. Det 
är så gott, beksriver hon.

Några svenskar har hon börjat 
lära känna. Karin, Madeleine, Kerstin, 
Marianne, Louise och Susanna brukar 
hälsa på. Det ordnas med kvinnokväl-
lar där man pratar, äter kakor och 
lyssnar på musik. Nästa vecka ska hon 
på stickkafé och gym. I övrigt fördriver 
hon tiden via sin mobil och med att 
försöka lära sig svenska genom Google 
translate. Och så läser hon böcker. 

Till sist. Om du får önska dig vad 
som helst, tre saker, vad skulle det vara?

– Ett. Fred i hela världen. Två. Ut 
och resa. Tre. Ett land för Kurdistan. 
Där det låg, svarar hon. 

»Alla är spridda för vinden. En bor  
i Turkiet. En annan i Danmark. 
Någon är kvar i krigshärjade Syrien. 
De ringer varandra varenda dag.«
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Trosa välkomnar dig
För något år sedan gick Strängnäs med i det globala 
nätverket The Global Greeter Network. Nu hakar även 
Trosa på. En »greeter« är en lokalboende som stolt visar 
upp sin stad och visar sådant som besökare annars ris-
kerar att missa. Greeters är volontärer som välkomnar 
grupper om en till sex personer och bjuder på en unik 
och personlig guidning. En tur tar cirka en timme. 

Tjänsten är gratis och öppen för alla. Intresserad? Kontakta Trosa Turistcenter på info@
trosa.com eller ring 0156-522 22. Läs mer på www.trosa.com

Visste du att … Blåfrusens löpare avverkar sju mil i sitt vinter-
lopp mellan Åkersberga och Vaxholm? Läs mer på sidan 36.

Taxi • Rundturer • Charter
med svävare i Mellanskärgården!

Anders Thorén, Djurö • trafiklinjer.se • 070-311 94 54

Fisksätras resa från järnåldern
Denna bok är rikt illustrerad och fullmatad med 
fakta om Fisksätras utveckling från järnåldern till 
idag. Antropologen och musei mannen bakom 
boken Alfonso Madrid har gjort ett grundligt 

research arbete 
via intervjuer 
och arkiv. För 
att alla ska 
kunna ta till sig 
av innehållet är 
den skriven på 
lättläst svenska. 
I Fisksätra bor 
folk från många 
av jordens 

hörn. Författaren själv kommer från Chile. Med 
mer kunskap om sin hemort kan alla känna 
stolthet för sitt unika Fisksätra, vars namn inte 
finns någon annanstans i Sverige (än mindre 
utomlands). Boken finns att beställa av museéet 
HAMN i Fisksätra. /JOSEFIN EKBERG

TITEL: Fisksätra genom tiderna del 1
FÖRFATTARE: Alfonso Madrid
ILLUSTRATIONER: Ilich Galdámez Garcia
FÖRLAG: Bokförlaget SignGraf
ANTAL SIDOR: 75 CIRKAPRIS: 145 kr
ISBN: 978–91–980123–0–9

Boktips
Viktiga år  
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Senaste nytt & Notiser Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser

Julbok och 
svängig musik
»Lenas & Göstas 
Julbok« med en 
svängig julCD av 
Gösta Linderholm 
pris 150 kr. Säljs  
hos Lena Linderholm 
i Vaxholm.  
www.linderholm.se
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Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Trosa · Samlingsannons för Väddö · Samlingsannons för Väddö ·

Välkommen 
till trivsamma 

Planera i tid!
2017 års almanackor 
finns nu att köpa här. 
Julpyssel och pynt innan 
tomten kommer.

VI HAR ÖPPET 8 – 21 
ALLA DAGAR
                        

0176-778 80

Välkommen! 

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.

Låt er inspireras 
på Salnö Gård!

Konferens      Kurs     Möten    

Bröllop     Fest     Logi

TEL: 0176-93130    INFO@SALNOGARD.SE  

WWW.SALNOGARD.SE
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Spännande & traditionell 
mat med skärgårdskänsla

Ni ordnar festen – vi ordnar resten

0176-525 12
info@sirpercys.se 
www.sirpercys.se

Olika bufféer • Bröllopsmenyer • Företagsfester 
Glas & porslin • Bord & stolar

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
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Blåfrusen Ultramaraton både 
startar och slutar i mörker. 

Maraton för  
blåfrusna löpare

Frysgrader eller lervälling. Snöstorm eller strålande sol. Hagel eller regn. 
Oavsett väder går starten i Blåfrusen Ultramaraton andra lördagen  

i december varje år. Dock hoppas arrangörerna mest på snö och kyla när 
deltagarna ska springa Blå leden från Åkersberga till Vaxholm och tillbaka. 

t e x t  o . f o t o :  Gunnika Isaksson-Lutteman



36   magasinskärgård vinter2016 37   magasinskärgård vinter2016



Fakta
Blåfrusen Ultramaraton 10 december 
Mer info på www.blafrusen.se



39   magasinskärgård vinter2016

Det är mörkt på Domarudden. Frost 
täcker marken som sextio par löparskor 
trampar över för att nå stugan med 
nummerlappar. Spänningen vibrerar 
i luften, en del deltagare har nerverna 
utanpå tightsen. En ensam strålkastare 
lyser upp starten på Blå leden. I övrigt 
är det mörkt. Trettiosex löpare ska gå i 
mål här på Domarudden senare ikväll 
och sex ska tvingas bryta. Men om det är 
det ingen som har någon aning om nu.  
Just nu är löparna upptagna med att inte 
värma upp. 

– Det är ingen idé, ska ju ändå 
springa superlångt så gäller att spara på 
krafterna, säger Erland Waldréus som 
är den enda av de tre grundarna som 
springer loppet detta år. 

Morgonkylan biter i när löparna sam-
las vid den blå flaggan. Ett vänskapligt 
sorl hänger i luften. 

– Reglerna är enkla. Håll er på leden, 
skräpa inte ner, hjälp dina medlöpare 
och ha roligt, förklarar startern och håller 
andan en stund innan han säger varsågod.  

Deltagarna startar sina klockor och 
rinner iväg utan hets. Snart har alla upp-
slukats av mörkret i skogen. De har nu 
35 kilometer att springa till Vaxholm där 
de ska vända och springa tillbaka samma 
väg de kom. 

Familjärt ultralopp
De två andra grundarna av loppet har 
anslutit till funktionärsstaben i år. Odd 
Larsson har varit sjuk och Jonas Romfelt 
säger sig vara för dåligt tränad just nu. 
Loppet gick av stapeln första gången 
2012 men det är endast ett år som alla 
tre grundare har sprungit loppet sam-
tidigt. De är arbetskompisar och jobbar 
med IR-kameror till vardags.  

– Det hela började med att jag ville 
ha revansch när jag inte kunde springa 
långloppet Jättelångt med Jonas på 
grund av sjukdom, avslöjar Odd. 

– Det fanns inga fler långlopp att 
springa då, så vi gjorde ett eget när inget 
annat gick, fyller Jonas i och då blev det 
i juletider. 

Erland, som är uppväxt i Rydbo blev 

indragen och loppet hamnade på Blå 
leden som han känner till väl. Namnet 
Blåfrusen var inte särskilt långsökt och 
första året har varit det tuffaste hittills 
med minusgrader, snöstorm, varg på 
leden och endast åtta deltagare som tog 
sig i mål.  

Funktionärerna längs banan är 
antingen arbetskamrater, gamla kursare, 
kompisar eller släkt med grundarna. 
Stämningen är minst sagt familjär och 
ambitionen är att loppet ska fortsätta 
vara just det. Endast tio nya startplatser 
släpps varje år. Blåfrusens arrangörer och 
funktionärer gör det inte för pengarna 
utan för att det är roligt. För dem är det 
årets höjdpunkt.

Till Vaxholm och tillbaka
I Vaxholm skiner solen från en klarblå 
himmel. I Söderhamnen står några funk-
tionärer och välkomnar löpare med glögg 
och saffransgifflar. Deltagarna måste 
runda ankaret i hamnen innan de får 
vända tillbaka mot Domarudden. Någon 
stretchar mot en bänk, en annan high-
fivar med barnen som klättrar på ankaret. 
Men de allra flesta vill inte stå still för 
länge. Det är lätt att stelna till och det är 
lika långt kvar som de redan sprungit 
innan de är klara. Vid servicestationen 
intill Bogesunds slott går grillen varm. 

– Oooooo korv. Det har jag drömt 
om sen Vaxholm, utbrister en sliten kille 
och dimper ner på bänken och knådar 
sina vader. 

En spänstig tjej valsar förbi på lätta 
ben och meddelar att det har varit roligt 
att springa hela vägen men får genast 
mothugg av den korvätande killen.  

– Nääääee, det har varit en plåga hela 
tiden, grymtar han, men säger att han 
ändå tänker göra om det nästa år. 

Solen sänker sig bakom slottets torn 
och längs Släpans strandremsa har bävern 
gjort livet surt för löparna. Träden ligger 
som plockepinn över stigen och det blir 
mer klättring än löpning. Vid Pusshuset 
har Erland gått in i en mental svacka. Allt 
han längtar efter är att det ska komma ett 
motlut så han får gå. Vid Kulla vägskäl 
ska han återfå livslusten och från servi-
cestationen i Rydbo ska han få draghjälp 
av en »hare«, en kompis som startar med 
pigga ben som har kraft att snacka Erland 
genom loppet in i mål. 

Billig terapi
Mörkret har lagt sig över Domarudden 
igen. Löparnas pannlampor svajar i nat-
ten likt mareld. Med ojämna mellanrum 
droppar deltagarna in i målområdet som 
bubblar av eufori och trötthet. Joakim 
Malmerfelt har redan gått i mål när 
Christan Jonhammar slår tån i en rot. 
Joakim är den enda som gått i mål alla år 
som Blåfrusen funnits. Christan är den 
enda som brutit alla lopp hittills. 

Christian gråter lite medan han kra-
mar om ett träd tills det slutar att göra 
ont. Han börjar gråta igen när han ser 
marschallerna som lyser upp skogen de 
sista 600 metrarna in i mål.

– Känslosamt, säger Christian om 
första målgången och fortsätter, hinner 
ju tänka rätt mycket under loppet. På 
livet, på relationer. Det är som terapi fast 
billigare. 

Erland som möter upp Christian i 
målet intygar att det går att leva på den 
här upplevelsen länge. 

– Endorfinkicken räcker i ett år unge-
fär, lovar han. 

Kan det möjligtvis vara så att ju läng-
re loppet är, desto längre varar endorfin-
kicken?  

»Reglerna är enkla. Håll er på leden, 
skräpa inte ner, hjälp dina medlöpare 
och ha roligt … «

Sport och MOTION
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Visste du att … en Knutmassodräkt kan kosta så mycket 
som 10–12 000 kronor i material? Läs mer på sidan 6.

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

Havsfyr i gränslandet
Det lilla skäret Märket i norra delen av 
Ålands hav har nu fått ett eget praktverk på 
över 300 sidor. Antikvarie Jan Andersson på 
Ålands landskapsregering har  sammanställt 

Märkets historia 
till en fascineran
de krönika om fyr
livets vardag och  
dess dramatiska 
händelser. Där fyr
platsen placeras 
in i ett historiskt 
och geografiskt 
sammanhang med 
krig och fartygs
haverier. Boken 

ger nytt liv åt en svunnen skärgårdshistoria 
med fyrvaktare, lotsar och fiskare som levde 
inom fyrens ljusvidd. Verket är rikt illustrerat 
med många unika bilder. En given julklapp 
till en fyrnostalgiker. /ROINE KARLSSON

TITEL: Märket Havsfyr och gränsland
TEXT: Jan Andersson
FÖRLAG: Utgiven av Ålands landskapsregering
ANTAL SIDOR: 302 CIRKAPRIS: 39 euro
ISBN: 978–952–93–6151–9

Boktips
Praktverk  

om Märket
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Utbildningsplats Skärgården
Den första av fyra utbildningsplatser i skärgården – den på Gålö invigdes i höstas. 
Övriga tre, på Björnö, Riddersholm och Hjälmö invigs också inom en snar framtid. 

Skärgårdsstiftelsen ligger bakom projektet som tar ut skolbarn i årskurserna 
4–9 i naturen och ger dem kunskaper på plats. Om växter, djur och kryp i 
miljön samt skärgårdens historia. På platserna finns wifi-punkter, så kallade 
LaGuide med mer information. Man kan också ladda hem gratis skolmaterial 
från stiftelsens websida.

– Vi vill inspirera alla att ta sig ut och upptäcka naturen, miljön och histo-
rien. Vi har gjort miljön mer tillgänglig och förståelig även för barn och unga 

med olika former av funktionsnedsättningar, förklarar projekt ledare Sandra Löfgren.

Grattis Anders!
Det blev Anders Thorén på svävar
firman Trafiklinjer som vann  
en halvsida denna gång i vår  
kampanj. Han bokade sin annons  
i god tid vilket lönade sig. En 
mindre annons vanns av Hans 
Christian Cars båttaxiföretag Tur 
till Sjöss. Grattis till er båda. 
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Hällristningen i Kapellskär är från 1752 då  
kung Adolf Fredrik och hans mannar låg och  
väntade på väder för att segla till Finland.

TOTALENTREPRENÖR

Mattias
070–723 41 20

Anders
070–723 41 21

www.graddobygg.se
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

FRÖTUNA TAXI & BUSS AB 

www.movecatarina.se 

ZUMBA!  
RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD

Sväng av vid mjölkpallen på 
E1 8 efter Södersviksavfarten 

0701-471 549, 0176-428 06  

0709-556 636
www.graddoel.se

RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD
Gräddö • 0176-406 09

www.radmanso-bygdegard.se

Bröllop & Fest

 DIN BYGGHANDEL! 

RäfsnäsSåMft 
0176-402 65 www.rafsnassag.se 

070-403 31 03
070-722 01 15

www.trevismaleri.se

0739-526 189 
www.parlmakeriet.com

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

Fullständiga rättigheter
Öppet må-to 10-20, fr-lö 10-21, sö 12-20

0176-400 11

Rådmansö
öppna famnen till Roslagen
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Flygbiljetten hade samma avrese-
datum som en generalstrejk skulle 
gå av stapeln, lite klantigt och nu 
var jag orolig. Skulle jag hinna fram  
i tid till förlossningen? Det gjorde jag. 
En vecka efter att jag anlänt föddes 
det ljuvligaste barnbarnet man kan 
föreställa sig. En makalöst vacker liten 
varelse med stora blå ögon och massor 
av hår vid namn Liv. Jag hoppas kunna 
berätta för henne en dag då hon vuxit 
upp att hon räddade mitt liv. Nästan ett 
halvår tidigare hade jag känt en knöl i 
bröstet som jag inte brytt mig särskilt 
mycket om. 

Jag var i Sverige för att hälsa mitt 
barnbarn välkommen till denna värld 
och passade på att göra en mammografi 
och ... inte vet jag vad som kunde ha 
hänt om jag väntat längre. Bröstcancer. 
Det lät otäckt, detta fruktansvärda hot 
kom plötsligt och livet blev surrealis-
tiskt. Allt kändes overkligt men jag fick 
blixtsnabbt en utmärkt fin vård och ett 
fantastiskt läkarteam som bemötte mig 
otroligt professionellt. Åren på Olina har 
nog gjort mig lite mer lättsam, lärt mig 

att tänka positivt och det viktigaste av 
allt, att inte ge upp. 

Med läkarnas hjälp tog jag upp kam-
pen mot cancern och tvivlade faktiskt 
aldrig på att allt skulle bli bra. I sällskap 
med mitt förtjusande barnbarn var 
världen en ljus och behaglig plats. Inn-
an jag hunnit assimilera cancern så var 
jag botad. Nu har jag ett par nya fina 
bröst och måset medicinera med ett 
piller varje dag i fem års tid. Jag var på 
banan igen otroligt fort och en erfaren-
het rikare. Vem sa att det var omöjligt? 
Dagen efter operationen, väldigt ömklig 
och skör skrev jag detta:

»Mina bröst. Det är min kropp och 
mina bröst är bara mina men jag delar 
så gärna med mig. Tänk, tänk min äls-
kade. När du sökte tröst vid mitt bröst, 
vi låg där tätt omslingrade och viskade 
sånt som gjorde ont. Vi viskade för det 
var svårt. Vi mumlade och du snuttade 
och smekte. Mina bröst var din tröst. På 
den tiden då vi var bara två, två törstan-
de kroppar som lekte med lusten. Då sa 
vi att bröst är magiska små ting fyllda 
av vällust. Två hallon doppade i choklad 

som du smakade på. Mina bröst tände vår 
lust. När barnen kom svällde mina små 
bröst och blev så mycket mer. Livsviktiga. 
En liten mun som sökte, ett par händer 
som greppade, ett par ögon som tittade 
djupt in i mina. Munnar som sög, sög åt 
sig av all den livskraft som ryms i ett par 
bröst. Mina bröst gav liv. Plötsligt en dag 
blev mina bröst sjuka. Något brast där-
inne och gav plats åt en tumör. Den onda 
tumören skulle bort. Mina bröst kunde ta 
mitt liv. Jag tänker på de gånger som jag 
skämtat om ›mina löktuttar som när jag 
tittar på dem får mig att fälla tårar‹. Hur 
tänkte jag då? Nu ligger jag här ynklig och 
öm. Jag saknar redan mina löktuttar och 
undrar om jag någonsin kommer att bli 
betuttad av mina nya bröst. Just nu är det 
sköterskan som när hon försiktigt frågar 
hur jag mår, skänker mig tröst. Nu är det 
hälsojuicen som ska ge näring åt mina 
nya bröst. Det är jag och mina bröst som 
behöver all livskraft i stormen. Jag ber 
en bön, en stilla bön om styrka och om 
kraft. Nu är det andras tur att dela med 
sig. S.O.S.«

Min dotter fyllde tjugofem år och jag 
femtio. Vi passade på att ha en fest till-
sammans. Min familj och mina vänner 
gav mig en flytväst med en säkerhetslina 
i present. Jag hoppas att jag aldrig behö-
ver den. En utav de mest skrämmande 
upplevelserna på den här resan var då jag 
provade min flytväst. Låt mig få berätta 
anekdoten: 

En solig sommardag fick jag den  
briljanta idén att testa min flytväst och 
min hemmagjorda säkerhetslina. Jag hade 
bara gjort fast en lina runt masten och 
mätt att den räckte till sittbrunnen. Med 
linan fäst runt min mage gjorde jag en 
realitytest ... kastade mig själv överbord. 
Med fulla segel och rodret surrat, höll 
Olina en stadig kurs. Jag försökte att klätt-
ra upp igen. Låter lätt, eller hur? Nåväl, 
det var definitivt inte enkelt. Linan var på 
tok för kort och jag nådde inte runt till 
aktern där jag har en liten stege. Jag käm-
pade för att få grepp om fotlisten och dra 
mig upp men trots att det inte var särskilt 
blåsigt och knappast några vågor att tala 
om så var det nästan omöjligt. 

Jag slungades omkring, släpades i vatt-
net, drabbades av panik och blev tvungen 

Följetong Del 6

Omöjligt är 
ett hjärnspöke

av Eva Kullgren

Resumé: Mitt i livet bestämmer sig Eva Kullgren för att  
förverkliga en gammal barndomsdröm. Hon skaffar sig  
en segelbåt för att bege sig ut på världshaven. Ensam.  

Utan erfarenhet. Trots alla olyckskorpar som kraxade fixade 
hon det. Eva och hennes båt s/y Olina fick vara med om 

många strapatser under sin flera år långa seglats. I boken 
Omöjligt är ett hjärnspöke berättar hon om sin yttre och 
inre resa. Nu har hon seglat tvärs genom Europa, korsat 

Medelhavet och ska snart lära känna Atlanten.



»Jag slungades omkring,  
släpades i vattnet,  
drabbades av panik och 
blev tvungen att göra 
andnings övningar en stund 
för att lugna ner mig.  
Ett tag funderade jag på  
att ta av mig flytvästen … «



Fakta: 
För tillfället är Eva tillbaka hemma i Sverige. Men hon planerar att resa 
iväg på nya seglingsäventyr så snart det är möjligt. Vill du komma  
i kontakt med Eva Kullgren och boka henne som föreläsare? Antingen kan 
du maila på eva7seas@yahoo.se eller ring henne på 072–835 43 01.

fo
to

: 
p
ix

a
b
a
y

Costa del sol kallas turisternas paradis Solkusten.
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att göra andningsövningar en stund för 
att lugna ner mig. Ett tag funderade jag 
på att ta av mig flytvästen och försöka att 
förlänga linan med den men jag var rädd 
att tappa taget. Istället samlade jag alla 
mina krafter mentalt och fysiskt. Sedan 
gjorde jag en ordentlig kraftansträngning 
och lyckades hiva mig upp. Det här lilla 
testet var skrämmande men trots allt en 
bra erfarenhet, för jag lärde mig att ha 
respekt. I hög sjö kryper jag omkring på 
däck, för jag vet hur svårt det är att ta sig 
upp igen, även om du har en livlina. Jag 
är rädd att falla överbord och vill inte ens 
komma i närheten av den möjligheten. 

De första veckorna i Spanien var jag i 
Puerto Siles, där jag hade en gratisplats. 
För att kunna låna den här platsen av en 
vän som sålt sin båt men inte blivit av 
med båtplatsen och dess avgifter, så skrev 
vi ett hyreskontrakt. I Spanien vill alla 
ha sin del av kakan och marinan krävde 
extra avgifter av mig trots att de redan 
fick månadshyran och vi tyckte att vi 
kommit på en utmärkt idé. Senare fick vi 
veta att vi inte fyllt i de rätta pappren och 
att Olina inte uppfyllde de kriterier som 
krävs för uthyrning. Polisen letade efter 
mig, vi lekte katt och råtta i hamnen. 
Oftast gömde jag mig hos Gustavo, en 
gammal sjöbuse som vet allt värt att veta 
om havet och dess hemligheter. 

Det var en angenäm tid. Vi förde 
intressanta samtal och jag lärde mig 
massor. Jag fick låna en slipmaskin som 
gick varm. Jag jobbade ihärdigt men lite 
slarvigt och försökte att använda höger 
arm tio minuter och sedan vänsterar-
men. Eftersom jag nyligen genomgått en 
stor operation var jag tvungen att vara 
extra försiktig. Lite av träet i sittbrunnen 
målade jag vitt. Det var lättare och kän-
des svalare. 

Efter ett par veckor var det dags att 
röra på sig och jag seglade några sjömil 
norrut för att hälsa på min väninna och 
hennes son. Jag stannade mycket längre 
än planerat. Det kan vara tungt att säga 

adjö till de vi lämnar kvar. Ibland är det 
svårt, det har varit trevligt och man vill 
att det varar lite längre. Seglare träffas om 
och om igen men med lokalbefolkningen 
är det annorlunda. Jag seglade iväg till 
slut. Söderut. Spaniens östkust är späckad 
av stora och fula hotellkomplex men jag 
lyckades hitta ett par vackra platser på 
vägen. Det gäller att hålla utkik och hitta 
pärlorna. 

I den sydöstra delen finns det ett fan-
tastiskt landskap. Klippformationer som 
är oslagbara och vackra stränder. Det här 
området är en nationalpark så den har 
blivit skonad från massturism och hor-
ribla byggnader men i samma ögonblick 
du rundar udden, Cabo de Gata, fylls 
landskapet av plast. Här växer mycket av 
de grönsaker vi äter i Europa. Enorma 
växthus i plast och tusentals immigranter, 
huvudsakligen från Afrika, jobbar här 
under fruktansvärda förhållanden. Lite 
utanför Almeria började min motor att 
protestera igen och hur mycket jag än 
försökte så vägrade den att starta igen.

Den här kusten är rätt ful och jag var 

nyfiken på Atlanten så jag fortsatte direkt 
till Fuengirola, där jag blev tvungen att 
stanna ett par dagar på grund av dåligt 
väder nere i Gibraltar. När jag lämnade 
Fuengirola dog vinden och det tog mig 
hela natten och halva dagen att nå 
Gibraltarklippan. Delfinerna kom och 
tog avsked. Vid klippan började det att 
hända grejer. Vinden tilltog i styrka och 
det blev möjligt att gå mot strömmen, 
den var inte till min fördel ännu. Med 
saxade segel kom Olina in i sundet. 
Strömmen vände och vi fullkomligt flög 
fram. Strömmarna gjorde att det såg ut 
som om havet kokade och vinden pis-
kade upp stora vita gäss runt Olina. Stor-
seglet fick revas helt, vilket var ett mycket 
klokt beslut, för vid Tarifas udde var 
havet rasande. Medelhavet och Atlanten 
bråkade och Olina hamnade emellan.

 Efter Tarifa finns det en ankringsplats 
men det var otänkbart att ens gå in i 
hamn utan motor i det vädret. Vi fortsat-
te. Hela natten surfade Olina på vågorna. 
Det var vansinnigt härligt. Det är inte 
möjligt att släppa rodret i sådant väder 

»Åren på Olina har nog gjort mig lite mer 
lättsam, lärt mig att tänka positivt och 
det viktigaste av allt, att inte ge upp.«

Eva Kullgren föredrar 
att segla ensam.



för att du måste styra med vågorna. Jag 
var euforisk över mitt första möte med 
Atlanten och satt hela natten som fast-
klistrad vid rodret. Himlen i öster skvall-
rade om att dagen grydde och vinden 
mojnade något när Olina närmade sig 
Sancti Petri. Allt kändes underbart. Havet 
och jag. Utmaningar och framgång. 

Lagom avslappnad efter en hård pröv-
ning somnar jag vid rodret. Sittandes 
i sittbrunnen med tre sjömil kvar  till 
hamn nickar jag till. Bang. En fruktans-
värd insikt. Stranden. Hoppa i vattnet. 
Panik, kämpa, dra och slita. Naturkraf-
terna är övermäktiga. Havet drar sig till-
baka, lågvatten Olina. Min älskade Olina 
ligger där som en död fisk på stranden. 
En man hjälper till att lägga henne till-
rätta. Guardia Civil kommer och lägger 
en filt om mina nakna axlar. Jag skakar 
av köld och chock. Sakta, sakta med hjälp 
av djupandning blir jag mig själv igen 
och Guardia Civil skjutsar mig till Sancti 

Petri efter hjälp. Supertrevliga killar som 
verkligen bryr sig. 

När vi kommer tillbaka till Olina 
är det fullt av nyfikna människor som 
undrar vad som hänt. Alla vill veta. 
Jag skriver »eva7seas« i sanden och de 
använder sina moderna telefoner. »Jag är 
en idiot som somnat vi rodret«, säger jag. 
»Nej, du är en hjälte som seglat ända hit«, 
säger de. Ett par tonårstjejer säger att jag 
är deras förebild, en konstig känsla när 
man känner sig utomordentligt klantig. 
En man med grävskopa gör ett stort hål 
kring mitt roder för att det ska ligga fritt 
och inte knäckas då Olina ska dras loss. 
Jag törs inte tänka på vad det kommer att 
kosta att bli lossdragen. 

Tidvattnet börjar komma och det är 
två timmar kvar tills jag ska infinna mig 
i Sancti Petri för räddningsaktionen. »Vi 
kan dra dig loss«, säger någon. Fem per-
soner kommer, tio, tjugo, säkert hundra 
kommer till undsättning. Det omöjliga 

»Jag har aldrig varit med om något så 
omtumlande i hela mitt liv. All denna 
gemensamma kraft som räddade Olina 
var magisk. Människor är goda!«

 Eva nickar till och s/y Olina strandar. En nyhet i media.

blir möjligt. Alla, precis alla hjälper till. 
Ordet solidaritet kommer till sin rätt. På 
stranden sjungs det och i vattnet dras det. 
Vi lägger henne sidledes och med hjälp 
av två långa linor för människornas mus-
kelkrafter Olina långsamt utåt med fören 
först för att skydda rodret. Alla kämpade 
gemensamt »tills vattnet når oss hit« sa 
någon och pekade på sin näsa. Med varje 
våg som kommer förflyttar sig Olina lite 
mer ut, ut till havet. Plötsligt ett ögonblick 
är hon loss. 

Tack vare alla dessa envist kämpande 
människor får Olina vatten under sin köl 
igen. Jag har aldrig varit med om något 
så omtumlande i hela mitt liv. All denna 
gemensamma kraft som räddade Olina var 
magisk. Människor är goda! Tillsammans 
kan vi människor åstadkomma det omöj-
liga! Ibland får man sig en tankeställare 
som ensamseglare. Ensam seglar jag i värl-
den, ensam går jag igenom svårigheterna, 
ensam upplever jag lyckan men tillsam-
mans förbättrar vi världen, tillsammans 
övervinner vi svårigheterna, tillsammans 
är det stort att uppleva lyckan ...

Läs den spännande fortsättningen i 
vårnumret som kommer i mars. Har du 
missat tidigare delar av följetongen går det 
bra att läsa dem på vår hemsida www.
magasinskargard.se. Se även Eva Kullgrens 
blogg »Eva7seas.wordpress.com« och 
facebooksidan »eva7seas«. 

Med hjälp av mångas 
händer och tidvattnet 
kom båten loss.

46   magasinskärgård vinter2016



PORATHS
GULD S I LV E R

ETABLERAD 1891

TULLPORTSGATAN 1, NORRTÄLJE  0176-101 62
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Norrtälje »Roslagens huvudstad«
Namnet Norrtälje skrevs 1298 in Telgium samt 1409 Norra Tælgha. Detta har i doktrinen ansetts stå för ett med tälja besläktat namn på 
inbyggare: »deras som bor vid inskärningen«, med vilket avses »vid den långa viken«. Mitt igenom staden flyter Norrtäljeån. I hamnen 
ligger ångbåten S/S Norrtelje sedan 28 juli 1968. Båten levererades år 1900 och har trafikerat ett flertal sträckor bland annat till Åland.  
Idag är ångbåten en restaurang. 

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

Norrtälje · Samlingsannons för Norrtälje · Samlingsannons för Norrtälje · Samlingsannons för Norrtälje · Samlingsa

Posthusgatan 6 .761 24 Norrtälje·Tel. 0176 156 56
www.guldsmederna.se  #@guldsmederna

Välkommen in 
i vår ateljé och 

låt oss förverkliga 
ditt drömsmycke

Pia Alm
Certifierad Inredare

0708-11 86 56
pia@indoorstylingdesign.seINDOOR STYLING 

& 
DESIGN

Roslagens 
bokhandel
Kunskap i centrum

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

Öppettider 
Måndag-torsdag  08.00-20.00
Fredag  08.00-17.00
Lördag  10.00-14.00
Söndag  stängt

Gilla oss på

➜ Stockholmsvägen 55,  
Norrtälje (vid McDonalds)

Tel: 0176-108 08
www.rsdk.se

Veterinärbåt 
Smådjursklinik 
Hemveterinär

Roslagens 

djursjukvård

Medlem i branschorganisationen 
Svensk Djursjukvård
We are a Cat Friendly Clinic
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Senaste nytt & Notiser Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser • Senaste nytt & Notiser

Julkalendern Selmas saga
Årets julkalender i SVT heter Selmas Saga och spelades bland annat in på Årsta Slott 
och Skansen. I centrum står den märkliga forskaren Efraim von Trippelhatt spelad av 
Johan Ulveson och åttaåriga Selma. För manus och regi står Per Simonsson och Stefan 
Roos, som också ligger bakom succén Tjuvarnas jul. 

Visste du att … världens längsta hår tar två dagar att tvätta 
och torka? Läs mer på sidan 22.

Gräsö i förändring
Catrin Ormestads roman Det nionde  
brevet är en välskriven bok om en gräsö

familjs hemligheter 
och lögner, om valet 
mellan att stanna 
eller lämna ön, om 
fördomar och om 
kärleken som för
lösare. Det är också 
en bra berättelse  
om en skärgård i för
ändring. Där bond
gårdarna förvandlas 
till sommarhus, 

hagar och vikar växer igen och gammal  
kunskap går förlorad. /ROINE KARLSSON

TITEL: Det nionde brevet
FÖRFATTARE: Catrin Ormestad 
FÖRLAG: Wahlström & Widstrand
ANTAL SIDOR: 366 CIRKAPRIS: 178 kr
ISBN: 978–91–46–23047–2

Boktips
Roman om  

Gräsö

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

Presentkort på en natt i Trädhuset 
– vilken julklapp!

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
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Johan Ulveson spelar  
Efraim von Trippelhatt  
och Ester Vuori spelar  
åttaåriga Selma. 

Lars Molin filmfestival
Lördag den 12 november klockan 13–17 går 
filmfestivalen »Lars Molin 
i våra hjärtan« av stapeln 
på biograf Storbrunn  
i Östhammar. Filmen 
Zoombie visas och skåde
spelare Anders Nyström 
berättar om sitt samarbe
te med regissören Lars 
Molin. Mingel och bok
försäljning samt kaffe  
och hembakat. Entré 100 kr för medlem  
och 175 kr för icke medlem. Arrangör är  
Lars Molinsällskapet.
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Brevskörden: Här blommar Roslagens Ros
Det kom ett brev med bild på Roslagens Ros som prunkar i Christina 
Ljungdahls trädgård i Hargshamn. Hon låter hälsa »Minns i november 
den ljuva september«. Det gör vi så gärna efter årets otroligt somriga 
septembermånad. Tack Christina. En överraskning skickas hem till dig. 

Har du också något kul att dela med dig av? Vad som helst.  
Skicka gärna bild och text till oss. Adressen är Magasin Skärgård, 
Gräddö Varvsväg 12, 760 15 Gräddö.
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Trosa »Världens ände«
Trosa är känt som stad sedan 1300-talet och är därmed en av Sveriges äldsta städer. Eftersom landskapet runt ån är flackt, har  
landhöjningen resulterat i att havet dragit sig tillbaka och landarialen ökat. Staden låg från början cirka en halv mil inåt landet  
fram till slutet på 1500-talet. Redan i början av 1400-talet var Trosa en betydande handelsplats och stadsprevilegium erhölls  
år 1610 på den plats Trosa ligger idag.

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

Julbord start 26 nov, Välkommen!

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

SPA

JULBORD

KONFERENS

LOGIPAKET

AKTIVITETER

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



Fakta SANDHAMN
Ta sig hit: Buss från Slussen till 
Stavsnäs och sen turbåt till Sandhamn. 
Boende: Sandhamns Värdshus har 
boende, frukost och á la cartemeny.   
Sandhamns Seglarhotell har ett  
weekendpaket med välkomstglögg, 
boende, julbord och spa med inomhus
pool, badtunna och bastuflottar.  
Sands Hotell har adventsweekend  
med boende, relaxavdelning, afternoon 
tea, trerättersmiddag.
Äta: Sandhamns Värdshus serverar  
á la carte och pubdelen har öppet  
året runt med riktigt god och prisvärd 
mat. Sandhamns Seglarhotell har 
julbords weekend med kändiskocken 
Håkan Fällman. Sands Hotell har  
advent weekend med afternoontea och 
trerätters middag. Dykarbaren har öppet 
med smörgåsar och julöl. 
Info: www.destinationsandhamn.se 

Sandhamns Seglarhotell har 
julbordsweekend med kändis
kocken Håkan Fällman.



Julmarknad  
som toppar med 
bastubad Lördagen den 26 november  
 och 3 december har Sandhamn  
sin egen lilla lokala julmarknad. Det är tionde året i rad Sandhamn  
anordnar en julmarknad med små bodar och vinteröppna restauranger 
nere i hamnen. Nyhet för i år är en vedeldad flytande julbastu med gratis 
bastubad iklädd endast tomteluva. t e x t  o . f o t o : Hélène Lundgren

Sandhamns Värdshus säljer sill-
inläggningar, knäckebrö, senap och ett 
saftigt rödbetsbröd i sin lilla bod.



52   magasinskärgård vinter2016

Vi kryssar fram mellan små bodar 
som har julpyntats med ljusslingor, 
gröna girlanger och röda dukar. 
Bland ett tiotal bodar kan man hitta allt 
från julmat med goda korvar, rödbets-
bröd, ostar, hemgjord sylt och värdshu-
sets egna sillinläggningar till hemsticka-
de vantar, julkransar, fårskinn, skärbrä-
dor, nubbeglas och konsthantverk. 

Vid ett av stånden står Jakob Welan-
der från Sandhamnshjälpen och säljer 
hembrända mandlar. I vanliga fall 
brukar han rensa avlopp, fälla träd och 
bygga altaner i skärgården, men en gång 
per år sätter han på sig en glittrig cow-
boyhatt och rör om i den stora grytan 
med sockrade brända mandlar. 

Folk är så glada och jag har väldigt 
kul själv. Flera veckor i förväg experi-
menterar jag fram nya smaker hemma i 
köket. Nytt för i år blir brända mandlar 
med kanel, äpple och vaniljsmak, säger 
Jakob Welander.

En bit bort ryker det från en gryta 
och doften av glöggkryddor sprider en 
härlig julstämning över marknaden. Vi 
stannar till för att värma oss med en 
kopp glögg och lite pepparkakor innan 
vi vandrar vidare längs kajen. Vid en av 
julbodarna står Sandhamns Värdshus 
sprudlande ägarinna Ann-Marie Wik-
ström och säljer senap, knäckebröd, 
snapsglas, saftigt hembakat rödbetsbröd 
och olika sillinläggningar. 

– Det är mycket glädje och så roligt 
att kunna glädja folk. När någon stam-
gäst har kommit förbi har jag kunnat 
ge dem lite hemgjord senap, säger Ann-
Marie och skrattar förtjust åt de fallande 
snöflingorna som sakta singlar ner över 
julmarknaden.

Gott om matställen
Vi tar en liten promenad bland Sand-
hamns skärgårdsbebyggelse med sina 
vackra gamla trähus som ligger tätt i den 
lilla byn. Ön heter egentligen Sandön 
och har en sandig natur med tallskog 
och blåbärsris. Det går en grusväg 
genom skogen till den fina sandstranden 

Trouville, som ligger i en liten bukt. På 
sommaren är det en mycket välbesökt 
badplats men nu ligger sandstranden 
alldeles stilla och ödslig med gyllengult 
strandgräs som växer vid strandkanten. 

Det blir en rejäl promenad runt ön 
innan vi slinker in på Sandhamns Värds-
hus mysiga pubdel för att värma oss. 
Hela året runt serveras här god och pris-
värd mat. Sandhamn har flera restau-
ranger som håller öppet under julmark-
naden och utanför Dykarbaren står en 
vacker eldstad med en inbjudande brasa. 
Invirade i röda filtar sitter ett par och 
dricker kaffedrinkar med sin lilla hund i 
knäet. Baren håller öppet hela dagen och 
serverar kavring med skinka och julöl.

På sommaren är hela hamnen full av 
segelbåtar och Sandhamn har sitt eget 
Seglarhotell med mysiga rum och riktigt 
god mat. För några år sen fick Seglar-
hotellet nya vedeldade bastuflottar och 
utanför står två badtunnor med utsikt 
över havet.

Nytt för i år är den 15 meter långa 
pontonen med en helt nybyggd vedeldad 
bastu som Tom Enning byggde i våras. 

Under julmarknaden kommer bastun att 
vara öppen för alla. 

– Jag tänkte att jag skulle liva upp jul-
marknaden med min nybyggda bastu-
flotte som har fönster från golv till tak. 
Jag älskar att basta, så jag byggde en egen 
bastu tillsammans med ett par kompisar 
så att vi kan bada bastu när vi vill. Det 
var inte meningen att hyra ut bastun 
först, men den blev snabbt populär. 
Under julmarknaden blir det julmusik 
med inbyggd stereo och bastubad med 
tomteluvor, berättar den varmblodiga 
Tom i kortärmat, shorts och flipflops.   

»Det är mycket glädje och så roligt att 
kunna glädja folk. När någon stamgäst 
har kommit förbi har jag kunnat ge dem 
lite hemgjord senap … «

Gott och BLANDAT

Sandhamns Värdshus  
ägarinna Ann-Marie Wikström 
är en härlig personlighet.

Det bjuds på 
glögg och  
pepparkaka 
under jul- 
marknaden.



»Jag tänkte att jag skulle liva upp julmarknaden med min 
nybyggda bastuflotte som har fönster från golv till tak.«

Sandhamns Seglarhotell har två  
härliga bastuflottar där man kan  
ta sig ett juldopp. Nytt för i år är 
Tom Ennings nybyggda bastuflotte 
som kommer att ligga i hamnen.
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Fakta GÄVESKÄR
Nuvarande fyrtorn av betong byggdes 1964. 1929 drogs en elkabel från Böttö 
till Gäveskär. Årslönen för en fyrvaktare var 1 730 kr år 1922. Då ingick fri 
bostad med lyse och ved till uppvärmning. Fyrbostaden är idag i privat ägo 
och marken ägs av Brännöborna. 
 På www.fyrsafari.se kan man boka en paketresa där man får se flera fyrar. 
Som Gäveskär, Rivö, Böttö, Donsö Huvud, Valö och Vinga. Båten utgår från 
Klippan. Böttö står det om i Magasin Skärgårds sommarnummer 2016.
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Välkomnande fyr 
på Gäveskär

På väg in till Göteborgs hamn möts man av flera fyrar. En av  
dem är Gäveskärs. En liiten fyrplats på ett liiitet skär. Som  

hämtat ur Grummes såpreklam. Tätt intill passerar fartyg till  
och från den stora hamnstaden på den väl trafikerade farleden.  

t e x t : Josefin Ekberg  i l l u s t r a t i o n : Lars Holm
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På väg med färjan från Göteborg till 
Danmark passerar vi två förvillande 
lika fyrplatser på varsitt litet skär. 
Böttö och Gäveskär. Böttö kan man boka 
för fest eller konferens. Medan Gäveskär 
är ett privat fritidsställe idag. Det går att 
åka på fyrsafari och »upptäcka« båda två 
och även andra fyrplatser – ända ut till 
Taubes besjungna Vinga. 

Gäveskärs fyr tändes år 1866 och 
bestod då av en lykta placerad i det syd-
östra hörnet av fyrhuset. Fyrpersonalen 
fick samsas om två rum och kök samt 
ett uthus. Inget färskvatten eller brunn 
fanns. Däremot gott om färsk fisk att 
hämta obegränsat ur havet. De viktigaste 
uppgifterna på Gäveskär var att tända 
fyren vid mörkrets inbrott, redovisa  
vädret var sjätte timme samt summera 
dess värden. Världens första mistsignal-
utrustning kom till användning härute. 
Man kan föreställa sig ljudet vid dimma 
som ibland kunde pågå länge och väl. 
Det kan inte ha varit lätt att få någon 
skön Törnrosasömn då.

Ebbe Gerle har varit fyrassistent på 
Böttö på 60-talet. Han har många härliga 
historier att bjuda på. Bland annat var 
det en gång som några i en svartmålad 
snipa gled in till några välfyllda hum-
merkassar och eftersom Ebbe blivit till-
sagd att passa dem öppnade han fönstret 
och skrek »Far åt helvete och ge fan i 
sumparna, annars skjuter jag er« med 
hotfull röst. 

Till svar möttes han av ett hjärtligt 
gapskratt och frågan om vems sump som 

tillhörde vem. Ebbe rusade då ner till 
kajen och fick reda på att det fanns ett 
avtal mellan sumpägarna och gubbarna  
i snipan om att byta varor med varandra. 
Snipans ägare visade sig vara en känd 
direktör i beklädnadsbranschen i Göte-
borg som ekiperade hummerfiskarna 
med tjusiga kläder till bra pris. Senare fick 
Ebbe höra talas om en liknande deal på 
fyrplatsen Gäveskär, där en skohandlare 
bytte fotbeklädnad mot hummer och fisk.

Byteshandel med hummer
Ebbe minns också ovädren som ställde 
till det och fick en att kura ihop sig 
inomhus.

De flesta dagar var ganska lugna, 
utom när kulingen tjöt och det varken 
gick att komma dit eller därifrån. Ibland 
rök skummet från vågorna så att det 
knappt gick att gå ut.

På grund av svallet från farleden 
kunde man inte ha sina båtar i sjön utan 
fick lov att dra upp dem på land. 

När något fartyg passerade gjordes 
anteckningar om tid och båtnamn. Sedan 
ringdes det till hamnlotsarna för att för-
varna. Det här var något som inte ingick 
i tjänsten egentligen men som lotsarna 
kommit på var bra att få hjälp med.

– Hamnlotsarnas självkänsla var inte 
av denna världen. De skulle vid samtal 
tituleras »Kapten«, detta var verkligen 
viktigt. Deras resor blev ofta inte särskilt 
långa, kajerna låg ju inte långt borta. 

På fyrplatsen rådde stark hierarki. 
Trots kobbens litenhet. Fyrmästaren och 

hans familj hade ett eget dass och det 
fanns också en trappa som endast var till 
för dem. Det var strikta ordningsregler. 
När båten som kallades Hamnen kom 
med vatten, material eller besökare skul-
le allt vara prydligt och snyggt. Nästan 
som i lumpen. Alla knappar på unifor-
men knäppta och struken skjorta.

Var man inte speciell blev man det 
För att trivas på ett sådant ställe, 

hjälpte det om man var lite speciell. Och 
var man inte det, så blev man efter en tid.

En till rolig historia
En gång i tät dimma, verkligen tät 
dimma, hörde jag under min vakt fis-
kebåtar på väg in mot Göteborg. Det 
var stilla och lugnt så alla ljud hördes 
tydligt. De flesta hade inte radar, så man 
fick gå på karta och kompass. Detta 
kunde vid strömsättning innebära vissa 
överraskande »strandhugg«. En av fiske-
båtarna upptäcker att de är på fel ställe. 
En vild palaver äger rum på däcket om 
var man egentligen befinner sig. Vi hade 
en vridbar, ganska stor högtalare bredvid 
strålkastaren för att anropa båtar. Efter-
som jag hör var de befinner sig, ropar jag 
i denna. »Fiskebäckaren på väg in, ni är 
vid NW udden på Galterö«. Först är det 
ganska tyst, sedan säger någon: »Töst, 
töst, det är någon som talar«. Jag upp-
repar beskedet ut i tystnaden och får till 
svar: »Tack, tack, det var alla tiders«. Så 
tuffar båten vidare in mot Göteborg.

Det tycks ha varit ett särskilt hjärtligt 
mottagande för vilsna sjöfarare på väg in 
till Götelaborg. Tänk på det nästa gång 
ni kommer in i hamninloppet. Och möts 
av »kopiorna« Böttö och Gäveskär. 
Fyrarna säger »Välkommen hem« på 
fyrspråket. 

KÄLLOR: Wikipedia, Fyrsällskapets hemsida 
www.fyr.org och www.hembygd.se/styrso/ 
artiklar/envaktpabotto.

»Fiskebäckaren på väg in, ni är vid NW udden på Galterö.«
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Bli medlem du också! 5 nummer 
veteranbåtskultur per år.

Sätt in 250:- på BG 5418-1128.

Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar
www.veteranbaten.se

info@veteranbaten.se  08-7837904
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Ansök om medlemskap på vår hemsida, 
så missar du inte nästa nummer.

Du kan också beställa tidigare nummer á 50 kr.

Öregrund i fokus
I november månad pågår  
fotoutställningen »Öregrund 
genom kameraögat« av  
Erik Lundeborg. Bilderna kan 
ses i Kyrkans Hus  

i Öregrund. Arrangör 
är Svenska Kyrkan. 

App med vägfärjornas tidtabell
Nu finns det en app med tidtabeller till alla landets vägfärjor som drivs 
av Färjerederiet. Med appen är man bara något klick från att planera sin 
resa och hinna med färjan utan stress. Än så länge fungerar appen enbart 
för iPhones men en för Androida mobiltelefoner/läsplattor är på gång.

Utflykts- 
tips!

DVD för maskinnördar
»Kjell Sandqvist och hans 
maskiner« är titeln på en DVD
film utgiven av Vete ran traktorklubben  
i Norrtälje. Filmen är inspelad i juni 2016 då 
Kjell visade upp sina gamla maskiner och 

samlingar för en stor 
publik. Grävskopor och 
bandtraktorer  kördes av 
gubbarna som en gång 
suttit vid spakarna. 

Filmen kostar 150 kr 
plus 20 kr i porto och 
finns att köpa av Bengt 
Ericsson på 070693 88 77 
eller hos www.veteran
traktorklubben.nu
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 Tandproblem?
Vi hjälper dig!

Skaffa Dig nya tänder
som sitter fast!

Mer än 25-års erfarenhet av tandimplantat
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Legitimerad tandläkare
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Implantat
mer än 25 års erfarenhet
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Välkomna!

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

Över 6 000 behandlade implantatpatienter.
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Leg tandläkare

SPEC KÄKKIRUR
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MASTER OF IMPLANTOLOGY

Furmans väg 29, Johannelunds Gård, Åkersberga

TEL 08-540 881 00
www.teamthomsson.se

Roslagsbanan hållplats Åkers Runö

Svenska Fyrsällskapet, en ideell förening,  
vill vårda och bevara Sveriges fyrar,  

sjömärken och fyrhistoria.

Ditt stöd behövs så att Sveriges fyrar 
får en lysande framtid!

Bli medlem i Svenska Fyrsällskapet! www.fyr.org
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Jag lämnar just Galleri Riddaren på 
Köpmanbrinken i Gamla stan. Här i 
det fräscha galleriet med det centrala läget 
har konstnären Kajsa Svensson nu i sep-
tember en separatutställning och hon är 
förundrat förtjust över hur roligt det är.

– Det har gått så bra, besökarna har 
varit ärligt intresserade och många fler än 
jag vågat hoppas på har handlat av mig. 
Jag förstår inte att jag inte gjort det här 
förr, säger Kajsa Svensson 
förvånat – hon som ändå 
varit med i åtskilliga 
Kons trundor och sam-
lingsutställningar och i 
sin ungdom haft en olje-
målning utställd på Unga 
Liljevalchs vårsalong.

»Naturcraft« kall-
lar hon sin utställning, 
där hon visar tovat och 
akvareller i harmoniska 
naturfärger. Ullen bör-
jade hon använda i början av 1990-talet 
då hon av en slump gick en kurs i tov-
ning på Ingmarsö och fängslades av dess 
egenskaper. Efter den här utställningen på 
Galleri Riddaren i Gamla stan har Kajsa 
varit med i Värmdökonstnärernas Höst-
salong i Gustavsbergs porslinsmuseum 
i oktober, där hon visade en bild i siden 
och ull kallad »Levande Vatten«. Andra 
helgen i maj är nästa evenemang. Då är 
det dags för Värmdökonstnärernas Kon-
strunda, då hon för tredje gången ställer 
ut tillsammans  med Stina Myringer och 
Marie Koort i Björkvik på Ingarö. Hon 
deltar också varje sommar i Kulturveckan 

i Svartsö Bygdegård och hon arrangerar 
tovningskurser och tar emot grupper 
hemma i sin atelje på norra Svartsö.

Ett populärt troll
Det är något väldigt lugn över Kajsas 
verk. En slags långsamhetens lov och en 
stillsam harmoni där hon fascinerats av 
vattenflöden som förenar de material och 
tekniker hon jobbar med; fibrerna i ullen 

och färgpigmenten i akvarel-
lerna. Hon säger att hon mår 
bra av att hålla på med hän-
derna och att hon hämtar sin 
kraft ur naturen. Därav det 
talande utställningsnamnet 
Naturcraft, som uttrycker 
både natur och hantverk. 
Hon leker gärna med språket 
och ger sina verk dubbelty-
diga titlar, som Livstycke och 
Reflektion.

– Naturen har en lugnan-
de inverkan på mig och i tider då hårda 
vindar blåser kan jag beundra lavar och 
mossor som klamrar sig fast på bergssi-
dan. Liksom dem vill jag stå stadigt på en 
klippa och blicka ut över världen och få 
tid för eftertanke. I grunden handlar allt 
om överlevnad och ytor är intressanta. 
De kan både visas upp eller vara något att 

gömma sig bakom, säger hon tankfullt.
Sedan 1980-talet bor Kajsa med sin 

man på Svartsö. De två döttrarna är vuxna 
och har flyttat hemifrån. Kajsas konst-
närliga bana startade redan i skolan då en 
lärare ordnade pryoplats hos en fotograf 
och senare också på Marionetteatern. Det 
ledde vidare till konstutbildningar och att 
hon under en tid arbetade med dockteater. 
Hennes fantasi flödade och resulterade 
bland annat i ett mycket uppmärksammat 
litet troll, en liten figur som helt plötsligt 
fanns på en stubbe i ett litet skogsparti 
utmed en väg från Skälviks brygga. Inte 
långt efter att Kajsa flyttat ut till ön. Ofta 
utsmyckades det lilla trollet med blom-
mor och mossa av barn på ön som fick en 
alldeles egen relation till det mycket natur-
trogna trollet, vilket länge var ett populärt 
inslag utmed den vältrafikerade prome-
nadvägen. Kajsa gillar att utforska och leka 
med olika fibrer, pigment och material. 
Även om det inte alltid är lek. Det handlar 
också om förväntan och prestation.

– Men det gäller att komma förbi pre-
stationen fram till leken. Det är då det 
händer något, säger Kajsa Svensson och 
med glimten i ögat citerar hon den 
berömda skulptrisen Hertha Hillfon, som 
alltid hävdade att ateljén ska vara en lek-
stuga. 

Konstnären Kajsa  
får kraft ur Svartsös 
natur  Svartsös konstnär Kajsa Svensson släpper prestationskraven  
 och leker fram sina verk. Förutom akvareller gillar hon att tova  
och skapa i textila material. Hon mår bra av att jobba med händerna och hämtar  
mycket kraft ur naturen. t e x t  o . i l l u s t r a t i o n : Misse Ljungström

kvinnor i skärgården

»Det är något väldigt lugn över Kajsas 
verk. En slags långsamhetens lov och 
en stillsam harmoni …«



Kajsa Svensson hittar inspiration i naturen på Svartsö.
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Visste du att … Lisa Larsons figurer bränns i 1 235 grader 
varma ugnar? Läs mer på sidan 24.

Svart fredag i Vaxholm
Fredag den 25 november blir nattsvart i 
Vaxholm. Butikerna och krogarna anammar 
Black Friday med spännande erbjudanden 
under dagen. Klockan 18 blir det dramatise
rad spökhistoria för barn 4–7 år i Vaxholms 
Rådhus. Klockan 20 läses spökhistorien 
Domarens hus för vuxna och barn över  
tio år. Anmälan görs till Vaxholms tursitbyrå.

WWW.SVARTSO.SE 

Vi ses på Svartsö  
Conny Hedin 070-320 40 99 

www.mellansverigesbrandkonsult.se

MELLANSVERIGES 
BRANDKONSULT

Utbildning 
i heta arbeten 
med mera...
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Fr v Göte Lagerkvist, Palle Lindqvist, Blidö 
sockens hembygdsförening överlämnar 
Birger Ahlréns arkiv till Norrtälje stadsarkiv 
och stadsarkivarie Katarina Thurell.

Arkiv om Blidö socken
Norrtälje stadsarkiv har fått överta ett stort arkiv om Blidö socken, Birger Ahlréns 
samlingar. Den består av forskning i källmaterial, sammanställningar, avskrifter,  

nedteckningar, släktforskning, manuskript och  
korrespondens. Samlingen utgörs av 100-talet pärmar 
och arkivboxar. 

Birger Ahlrén bodde efter pensioneringen på 
1980-talet i Kolsvik på Yxlan i Blidö socken. Birger var 
aktiv i hembygdsföreningen och forskade i Blidöbygdens 
historia. Han hjälpte många med släktutredningar och 
gjorde ett stort antal bandade intervjuer. Efter hans död 
2009 omhändertogs materialet av Yxlö byalag. Arkivet 

har förtecknats och gjorts sökbart av Blidö sockens hembygdsförening. Mer info på 
blido.wordpress.com.

Arkivet i sin helhet såsom det tidigare 
har funnits på Yxlö bygdegård.
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Utflykts-
tips!
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öfolk inger sjöholm, varvsägare och maskinist

– Nej, jag vill inte ha några fler 
varvskunder, säger Inger när jag 
ringer henne för att boka ett möte. 
Hon trodde det var frågan om annons-
försäljning. Det tycks gå bra för varvet.

En lugn augustimorgon styrs båten 
söderut längs Ornös västra kust förbi 
färjeläget vid Hässelmara. Passerar 
Björkö/Björkösund med fiskarparet 
Anders och Tuy, och kör in i Varsnäs-
fjärden i Brunnsviken på sydvästra 
Ornö utanför Dalarö. Där möter jag 
Ingers välkomnande vinkningar. Här 
i Brunnsviken driver hon tillsammans 
med sin sambo ett småbåtsvarv, har 
bogserbåtar och stugor. Förutom dessa 
aktiviteter rycker hon in som maskinist 
på bilfärjan mellan Ornö och Dalarö.

Hur kommer sig det att hon som 
dalkulla hamnat på ett varv på Ornö 
och i ett maskinrum på färjan? 

Inte alls någon spikrak väg framgår 
av hennes berättelse.

Hon växte upp och arbetade på 
föräldrarnas hotell i Tällberg, Dalarna. 
Fortsatte sedan som kock åtta år i 
Tyskland, gifte sig med en tysk man 
och började röka(!). Inger skilde sig 
från den tyske mannen (och de tur-

kiska cigaretterna) och flyttade hem till 
Tällberg. 

Hon ville ut på sjön redan på 
70-talet då familjen har haft passa-
gerarbåtstrafik på Siljan. Men de svens-
ka rederierna minskade sina flottor,  
vilket gjorde det svårt att få jobb till 
sjöss och dessutom var det svårt att få 
plats på Sjöbefälsskolan om man inte 
hade praktik. Något slags moment 
22-situation. Inger blev då sjukgymnast 
och massör i avvaktan på bättre tider. 
När Sjöbefälsskolans intagningsregler 
ändrades läste hon till sjöingenjör och 
fick klass V, maskinbehörighet. Via kän-
ningar fick hon plats på »Ornö Rederi 
AB« som kör bilfärjan mellan Dalarö 
och Ornö. Senare jobbade hon bland 
annat som fartygsingenjör hos Tor Line 
i roro-trafik (Göteborg-Gent/Tilbury) 
och på andra fartyg samt bogserbåtar 

som servade oljeriggarna i Nordsjön. 
Varvet i Brunnsviken på Ornö köpte 
hon och sambon 2014 efter att ha arren-
derat det. I »flottan« finns  ett par bog-
serbåtar samt friggebodar/gäststugor 
som hyrs ut av ett separat företag.

God kamratskap 
Som vikarierande maskinchef hoppade 
Inger in på Ornöfärjorna »Ebba« och 
»Ornö Kurir« för tio år sedan och sedan 
dess har det blivit åtskilliga vikariat.
Mycket fritid har det inte blivit, så fjäll-
stugan norr om Tänndalen är under 
försäljning. Tiden räcker för närvarande 
inte till allt intressant.

– Det bästa med åren till sjöss är 
den goda kamratskapen, tycker Inger.

Hon har inte ångrat några av sina 
val. Speciellt intryck var när hon  
jobbade på ett fartyg som flyttade olje-
riggar på Nordsjön och vågorna var  
17 meter höga.

– Att vara kvinna på den mansdo-
minerade sjön innebär inga problem 
och det är alltid lätt att få ett handtag, 
berättar hon. 

Efter ett trivsamt samtal i den lugna 
Brunnsviken lämnar jag Inger och för-
undras över hur man hamnar i »lugna« 
skärgården efter så många intensiva 
och varierande upplevelser. Skärgården 
drar … 

Dalkullan i färjans 
maskinrum

Hon drogs till vad som traditionellt sett har  
varit männens revir. Sjölivet. Inger blev sjö-
ingenjör med maskinbehörighet. Idag har 
hon och sambon Sven ett eget båtvarv och 
bogser båtar samt stuguthyrning. Emellanåt  

vikarierar hon i Ornöfärjans maskinrum. 
t e x t  o . f o t o : Hans Brandt
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»Att vara kvinna på den mansdominerade 
sjön innebär inga problem och det är  
alltid lätt att få ett handtag.«
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NAMN: Inger Sjöholm
YRKE: Varvsägare och vikarierande 
fartygsmaskinchef
ÅLDER: 60 år BOR: Ornö
FAMILJ: Sambo och hund
INTRESSEN: Varvet och umgänge 
med vänner
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tel. 0176 22 71 30     www.roslagswhisky.se
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Spirit of Roslagen...
Boka besök och provning
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Ridstig invigd på Värmdö
I oktober invigdes Rulles Stig vid Ekobacken i Gustavsberg. Värmdö kommuns första 
detaljplanerade ridstig. Tio år efter Vision Häst Värmdös första kontakt med mark-
ägaren JM Bygg som ställde sig positiv. Bland flera ridande prominenta gäster kom 
även stigens namne hästen Royal Salute, alias Rulle med sin ägare Sten Gejrot. Värmdö 
Hästvägsförening har invigt fyra ridstigar tidigare. Detta blev den femte ridstigen. 

Författarafton i Dalarö
Tisdag 22 november 
klockan 18 blir det 
författarafton med 
Elisabeth Åsbrink på 
Tullhuset i Dalarö. 

Firallyklubben växer
Firallyklubben söker med ljus och 
lykta efter folk som äger en Firallybåt.  
Båten är en mindre slitvarg som byggdes  
i Saltsjöbaden 1962–1970 åt statliga verk 
som marinen, sjöfartsverket, polisen, tullen 
med flera. Totalt 95 Firallybåtar har byggts 
varav 72 nu är med i föreningens register. 
Förhoppningen är att hitta alla.Firallyklubben 
engagerar idag cirka 180 medlemmar.  
Läs mer på www.firally.se.

Visste du att … Sandhamns julmarknad har en flytande  
vedeldad bastu som du får prova? Läs mer på sidan 50. 
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Sten Gejrot 
rider på sin 
Rulle som gett 
namn åt stigen.

Sagolikt smyckesskrin
Som hämtat ur hobbitarnas hem är detta handsnidade 
smyckesskrin från Håtö Hemslöjd. Tillverkat av rötad björk 
ur ett stycke. Mindre skrinen kostar 600750 kr och de 
större 2 500 kr. Säljs hos Mauds Hemslöjd i Refsnäs.

Utflykts- 
tips
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Fyrskeppet på 
Svenska Björn

– Det var ett riktigt bus-
väder. Snöstorm. Det blåste omkring 
tomkartonger över hela Rödlöga. Och 
farsan hade planterat ringblommor 
som blommade i snön. Vilket väder. 36 
sekundmeter blåste det. Det var en grej, 
beskriver Erik, som såg fyrskeppet när 
han skulle ut till ön.

En som minns fyrskeppet är den  
pensionerade skepparen Christer Ander 
som ibland fick köra henne.

– Hon gick i sex knop bara. Och ännu 
saktare vid is, minns han.

Fyrskeppet förflyttades när hon skulle 
på varv eller som här vid kraftigt oväder 
och isbildning. Då var det för riskabelt att 
ligga kvar i yttre skärgården och varna för 
de farliga grunden. En annan som minns 
fyrskeppet är blidöbon Gösta Roxell. Han 
jobbade som båtsman åt Lotsverket. 

– Ibland blåste det kuling. Då fick fyr-
skeppet ligga och vänta i Köpmanholm 

tills vädret blev bättre. Det hände gan-
ska ofta, berättar han.

Ombord på fyrskeppet arbetade fyr-
personal och en kock. Åtta-tio man som 
trängdes på en begränsad yta.

– De jobbade någon månad sedan 
fick de permission några få dagar. Tre 
dagar bara, säger han.

Det var ett tufft liv instängd ute på 
havet tillsammans med karlar som ofta 
drack lite väl mycket. Men man slogs i 
alla fall inte. De försökte hålla sams och 
brukade fördriva tiden med att snickra 
och snida saker när de inte skötte om 
maskin och fyrutrustning.

– Jag har ett örnhuvud hemma som 
jag fick av en fyrkille, avslöjar Gösta.
/ josefin ekberg

Fakta Svenska Björn: Fyrskeppet Svenska 
Björn nr 6 tjänstgjorde mellan åren 1868–
1970. Därefter såldes hon och byggdes 
om till dykfartyg och lustyacht. I slutet av 
70talet hamnade hon i USA. Där slutar 
spåren. Ett systerskepp som också tjänst
gjort vid Svenska Björn är Utgrunden nr 5. 
Det fyrskeppet ligger idag i Västerås och 
används som fritidsställe enligt uppgifter vi 
har hittat på nätet. På henne står det inte 
Utgrunden längre utan – Svenska Björn.

 

En iskall vinterdag på allhelgonahelgen någon gång 
på 70-talet blåste en minnesvärd snöstorm. 

Konstnär Erik »Kulan« Wennberg förevigade 
ögonblicket med att måla av fyrskeppet 
Svenska Björn no 6, där hon låg skyddat i 
Köpmanholm på Yxlan. 
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Skärgårdsguide

Hjälper dig att hitta        alla krogar,  vandrarhem,  
spa, sjötaxi och sjöräddning. Och mycket mycket mer …

På Wira Bruks julmarknad får barnen önska sig vad de vill  
av jultomten. Bröderna Malte och Plura Hellzon viskade sina 
önskningar ifjol. Läs mer om julmarknader på nästa uppslag.



68   magasinskärgård vinter2016 69   magasinskärgård vinter2016

Julmarknader
detta år på Wira Bruk den för
sta advent. Öppet: fredag 13–18 
Lördag 10–16 Söndag 10–16.
LÖR 26 NOV. Färsna gård, strax 
norr om Norrtälje. Gå omkring 
bland marknadstånden och 
ta sedan en fika i 4H:s Café. 
Syltat/saftat, ekologisk honung, 
stickat, korvar. Försäljning av 
rostad potatis och andra över
raskningar. Kl 11–14.
LÖR 26 NOV. Hallstaviks 
Julmarknad med traditions
enliga produkter. Lucia och 
dansuppvisning. En mängd 
föreningar medverkar på torget. 
10:00–15:00 vid Folkets hus och 
Centrumtorget.  
SÖN 27 NOV. Julmarknad på 
Edblad i Gåsvik. Lokala hant
verkare och producenter är på 
plats mellan kl 10–15. 
SÖN 27 NOV. Julmarknad på 
Åsavallen, Edsbro. Hantverk, 
julsaker och julpyssel mm. 
Servering av kaffeglögg
korv och nygräddade våfflor. 
Tombola. Kl 11–14.
LÖR 3 DEC. Blidö julmarknad 
vid Almviks brygga, är mycket 
välbesökt. Där erbjuds färsk 
och rökt fisk, inlagt och gravat, 
korvar och pastejer, renkött och 
ripa, godis och glögg, hemslöjd 
från öar och fastland, stickat 
och snickrat, virkat och tovat, 
eterneller och smycken, keramik 
och konsthantverk, kläder och 
skinn, nyttigt och onyttigt … 
Dessutom är rimstugan öppen 
och efter dryga två timmars 
uppehåll vid Blidö julmarknad 
så avslutas allt med ett stort 
fyrverkeri när Blidösund avgår 
mot Stockholm.
SÖN 4 DEC. Norrtälje stads 
traditionsenliga julmarknad. 
Julstämning längs stånden på 
gator och torg. Ett stort antal 
lokala hantverkare, matpro

Östhammar/Öregrund

LÖR 5 NOV. Julmarknad Gräsö 
Gård. Här kan du köpa rökt 
fisk och kött, hembakat bröd, 
kalvost, hemslöjd, träslöjd 
och mycket mer. Försäljning 
av varmkorv, våfflor glögg och 
kaffe. Kl 11–15.
LÖR 12 NOV. Bruksgården i Hargs 
julmarknad. Passa på att köpa 
dina julklappar. Kl 10–16.
LÖR 19 NOV. Norrboda/Gräsö. 
Havtorn, rökt fisk, träslöjd, 
handarbete, sylt och saft, tom  
t ar, smycken, hembakat, jul 
grupper, loppis, julkärvar, kara
meller och mycket mer. Kl 11–15.
LÖR 19 NOV. Julmarknad i 
Hargshamns Folkets hus. En 
dag med mångfald, varierad 
marknad, pyssel för barnen  
servering med hembakt med 
mera. Kl 10–14.
SÖN 27 NOV. Skyltsöndag med 
julmarknad i Östhammar. Mysig 
julmarknad på Rådhustorget med 
försäljning av julpynt, hantverk, 
bakverk, hemgjord glögg och 
mycket mer. Passa även på att 
gå runt och beundra alla vackert 
dekorerade skyltfönster. Besök 
även pepparkakshustävlingen  
i Rådhussalen mellan kl 15–19.
LÖR 3 DEC. Öregrunds jul-
marknad och skyltlördag. 
Hembygdsgårdens traditionella 
julmarknad med lokala hant
verkare och servering. Öppet 
mellan kl 14–18. »Skyltlördag« 
i Öregrund lördag med tips
promenad, specialerbjudanden, 
tävlingar, julklappstips, häst och 
vagn, hundparad. 
LÖR 3–SÖN 4 DEC. Lövstabruks 
Julmarknad. Julmarknad i 
Orangeriet mfl platser. 
Öppna ateljéer i Hantverkets 

Hus, hantverksbutik, konsert 
och julvisningar. Kl 11–16.
LÖR 10 DEC. Jul på Gimo Torg. 
Program. Kl 13–16. Julmarknad, 
lokala företag, konsthantver
kare, idrottsföreningar, ideella 
organisationer, skolklasser m.m. 
Kl 13–15. Ta en tur med tom
temor. Häst och vagn genom 
Gimo. Kl 13.30. Lys upp Gimo! 
Marschaller tänds utmed gator
na i centrala Gimo. Kl 14.30. 
Tomtefar tar emot barnens öns
kelistor och delar ut godis till 
alla som varit »snälla«.
SÖN 11 DEC. Forsmarks julmark-
nad. Traditionell julmarknad, 
med försäljning och musik. 
Brödbakning i bagarstugan, 
häst och slädåkning, experi
mentverkstaden har öppet, tom
ten kommer med julklappar till 
barnen och mycket mer. Kl 11–16.

Norra skärgården

LÖR 26–SÖN 27 NOV. Wallby  
handelsträdgård, Finsta. 
Julmarknad i växthusmiljö. 
Knallar, hantverkare och lokala 
säljare. Dessutom julblommor 
och kaffeservering i växthuset, 
tombola och fiskdamm för de 
yngsta. Kl 11–15.
LÖR 26 NOV. Grisslehamns dans-
bana. Försäljning av hantverk, 
gissa skinkans vikt, lotterier, 
korv o glögg. Kl 11–15.
LÖR 26 NOV. Församlingshuset 
Singö. Singö Skärgårdsslöjds 
produkter, Fogdö lax, 
kaffe, hembakat, julmust/
öl, skinkmackor och glögg. 
Musikunderhållning och lotte
rier. Kl 11–15.
FRE 25-SÖN 27 NOV. Wira Bruks 
julmarknad. Efter förra årets 
succe blir det julmarknad även 

ducenter och 
skolklasser 
fyller marknads
stånden med sina 
produkter. Julmusik 
och glögg. Roslagens Lucia 
kröns på Stora Torget på efter
middagen. Öppet 11–16. 
SÖN 4 DEC. Julmarknad på 
Pythagoras Industrimuseum.  
I en annorlunda och spännan
de fabriksmiljö, bland maskiner 
och motorer, anordnas en 
julmarknad med kvalitetshant
verk. Dagen bjuder bl a på 
tändkulemotordunk, ett julpyn
tat arbetarhem och mycket mer. 
Köttbullesmörgåsar, glögg och 
andra godsaker i Kafé Smedjan 
under hela dagen. Fri entré. 
Kl 11–15.

Mellersta skärgården

LÖR 26–SÖN 27 NOV, LÖR 3–SÖN 
4 DEC, LÖR 10–SÖN 11 DEC,  
LÖR 17–SÖN 18 DEC. Neder-
gårdens Julmarknad på Södra 
Stavsudda. Alla Adventshelger 
(v47v50). En härlig blandning 
av Gammalt & Nytt, men väl
digt julinspirerat. Kl 11–16.
LÖR 26 NOV. Ljusterö torgs 
Julmarknad. Kröning av Lucia 
kl 12.00, Ljusterökören sjunger. 
I sammarbete med företagarna 
på Ljusterö.
LÖR 26 DEC. Skärgårdsmuseet 
i Stavsnäs. Sista lördagen 
i november fylls husets två 
våningar med marknadsstånd 
där det säljs konfekt, hant
verk, delikatesser och annat 
som hör en julmarknad till. 
Museets butik är öppen och 
där säljs kopior av gamla sjö
kort, vykort, spel, böcker m.m. 
Kl 11–15.
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LÖR 26 NOV + LÖR 3 DEC. 
Sandhamns Julmarknad. Med de 
lokala företagens delikatesser, 
konsthantverk och annat som 
hör julen till. Affärer, restau
ranger och caféer håller öppet. 
Bastubad mm. Från kl 11.
LÖR 26–SÖN 27 NOV, LÖR 3– 
SÖN 4 DEC, LÖR 10–SÖN 11 DEC, 
LÖR 17–SÖN 18 DEC. Skansens 
Julmarknad på Djurgården  
dignar av godsaker‚ mat‚  
marmelader och glögg. Även 
hantverk‚ design och leksaker 
och en massa annat – fina jul
klappar till dig själv och dina 
nära och kära. Upplev jular från 
förr i hus och gårdar och lyssna 
till våra skickliga spelmän. Stilla 
dig en stund i Seglora kyrka 
under en av våra adventskon
serter eller julpyssla i Skogens 
hus. Svängom runt granen till 
sång och musik av Ayla Kabaca 
och Julorkestern. Hälsa på hos 
djuren – både våra nordiska djur 
utomhus och våra smådjur på 
Lillskansen har öppet. Runtom 
på Skansen ljuder stämmor kör
sångare. Kl 10–16.
SÖN 27 NOV. Julmarknad i 
Nyckelviken, Nacka. Till försälj
ning finns textilier, smycken, 
godsaker, hantverk, hemslöjd 
och mycket mer. Hela tillställ
ningen ramas in av vacker 
körsång, lysande julgran, tom
tar, julbock och fina julväxter. 
Servering finns. Kl 1116.
SÖN 27 NOV. Ingarö hembygds-
gård i Kulturladan. Försäljning 
av handarbeten, julsaker, 
hembakt bröd och lotterier. 
Korvgrillning och servering av 
kaffe med hembakt. Kl 12–15. 
LÖR 3 DEC. Möja Julmarknad på 
dansbanan. Det blir lotter, glögg 
och skinksmörgås till försäljning 
utöver de marknadstånd som 
kommer att finnas på plats.  
Kl 11–15. 
LÖR 3–SÖN 4 DEC, LÖR 10–SÖN 11 
DEC. Roddarhuset i Vaxholms 
Julmarknad. I Roddarhusets 
butik finns konst, hantverk och 
design. Föremålen är tillverkade 
i husets ateljéer eller av konst
närer/hantverkare som ställt ut i 
Roddarhusets galleri. Kl 11–16.
LÖR 3-SÖN 4 DEC. Vaxholms 
traditionella Julmarknad. Hitta 
julklappar från mysiga marknads
stånd. På lördagen kan barnen 
lämna önskelistan till tomten 
på Rådhustrappan kl 13.00. 
Under söndagen kommer tomten 
tillbaka med vaxholmsbåten 
kl 13.10 och därefter, kl 13.30 
blir det dans kring granen vid 
Söderhamnsplan. Tomten har 
godis med sig som han delar ut 
från Rådhustrappan kl 14. Båda 
dagarna finns det möjlighet att 
köpa lotter med fina vinster. 

SÖN 27 NOV. En Äkta Julmarknad 
i Nynäshamn. Mitt i Nynäshamns 
Centrum på Stadshusplatsen. På 
torget med den lilla scenen blir 
det magisk julmarknad. Sagotant 
som läser julsagor, tomte på 
besök, äkta och snälla julklappar 
kan köpas bland knallarna och 
så givetvis mat och dryck som 
får näsborrar och gom att njuta. 
Eldkorgar, julbelysning och jul
musik. Kl 11–15. 
SÖN 27 NOV. Julmarknad på Trosa 
Torg. Traditionsenlig gammaldags 
marknad som anordnas av Trosa 
Turistcenter. Fokus på hemodlade 
gårdsprodukter, egentillverkade 
konsthantverk, bruksvaror, saft, 
sylt, sömnader och snickerier, allt 
med klass och kvalitet! Kl 10–15.
SÖN 27 NOV. Julmarknad i 
Sorunda. Den kyrkliga syför
eningen anordnar julmarknad 
i församlingshemmet. Klockan 
12.00 efter adventsgudstjänsten. 
Sorundas kyrkliga syförening bju
der på kyrkkaffe. Förutom att de 
bjuder på kaffe med gott bröd, 
säljer de lotter samt har försälj
ning av egentillverkade alster. 
All behållning tillfaller hjälpbehö
vande verksamheter.
LÖR 3–SÖN 4 DEC. Med ånga 
till Nynäshamns julmarknad. 
Försäljning av bröd, sylt, blom
mor, smycken, choklad, godis, 
korv, hantverk med mera. Varmt 
välkommen önskar wakeboard
tomten och alla i hamnen! Res 
till Nynäshamn med ångfartyget 
Blidösund från Skeppsbron i 
Stockholm, Saltsjöbaden eller 
Dalarö. Återresan görs med vete
ranbuss till Västerhaninge och 
därifrån ångtåg till Stockholm. 
Det går också bra att göra tvärt
om. Kl 11–16.
LÖR 3-SÖN 4 DEC. Dalarö stora 
traditionella julmarknad – skär
gårdens längsta som sträcker sig 
från Kanalbron där skolbarnen 
tar upp broavgift via Dalarö torg 
med alla marknadsstånd och 
längs Odinsvägen förbi presents
hopparna, restaurangerna, Dalarö 
bageri och Dalarö tullhus galleria 
och ända ner till Hotellbryggan, 
där Macken säljer granar. Lokalt 
produktion av ost, kött och 
honung, hantverk och stickat, 
godis och delikatesser, ponnyrid

Lokalt produktion av ost, kött och honung, 
hantverk och stickat, godis och delikatesser, 
ponnyridning för barnen samt föreningslivet 
med chokladhjul, lotteri och mycket mer.

SÖN 4 DEC. Djurös Julmarknad. 
Årets tema är »Barnens Jul«. För 
barnen kommer det att finnas 
olika aktiviteter såsom tomten 
som tar emot önskelistor, jul
tipspromenad och andra skojiga 
saker. Här hittar du allt från 
stickat, godsaker, smycken, glas, 
hantverk med mera. Kl 10–15.
LÖR 10-SÖN 11 DEC. Åkersberga 
Växtförsäljnings och Wiraspelens 
julmarknad. En blandning av  
klassiskt hantverk och nya 
spännande hantverksformer. 
Mathantverk har även blivit en 
stor del och du hittar både lokala 
delikatesser samt tillverkning av 
bl.a julgodis. Under helgen bjuds 
det på musik och underhållning  
i varierande form och fullt av  
aktiviteter för barnen.
SÖN 11 DEC. Jul på Bogesunds 
Slott. Jul på Bogesund. Kl 11  
börjar det.

Södra skärgården

LÖR 19 NOV. Julmarknad på Nyble 
Hembygdsgård i Ösmo. Köp fina 
julklappar och ta en kopp kaffe 
och en varmkorv. Passa också 
på att lyssna på levande musik, 
köpa lotter och ta en tipsprome
nad med barnen. Endast kontant 
betalning. Kl 1015.
LÖR 19-SÖN 20 NOV. Öster Malma, 
Nyköping. Hantverkare från lokala 
tillverkare i och omkring slot
tet. Fri entré. Parkering 50 kr. 
Julmarknadspaket: övernattning, 
vild kallskuren kvällsbuffé och 
frukost. Ankomst 18/11 eller 19/11. 
Pris 850 kr/person i hotellstan
dard, 645 kr/person i vandrar
hemsboende. Kl 10–15.
LÖR 26 NOV-FRE 23 DEC. Julmarknad 
hos Godsmagasinet i Nynäshamn. 
Kvalitetsjulklappar inom konst 
och hantverk. Kl 10–16.
LÖR 26-SÖN 27 NOV. Julmarknader 
på Muskö. Gårdsjulmarknad på 
Björkdals gård. Julmarknad på 
Arbottna – Drömgården. Kl 10–16.
SÖN 27 NOV. Julmarknad på 
Nynäshamns hembygdsgård. 
Traditionsenlig julmarknad på 
Hembygdsgården i samarbete 
med Nynäshamns Folkdansgille. 
Kl 10–15.

ning för barnen samt föreningsli
vet med chokladhjul, lotteri och 
mycket mer. Kl 1016. 
LÖR 3 DEC. Jul på Landsort. 
SÖN 4 DEC. Julmarknad på 
Västerby bygdegård, Norra 
Sorunda. Kl 1115.
LÖR 3–SÖN 4 DEC, LÖR 10–SÖN 
11 DEC. Utö Julmarknad. Redan 
när du stiger i land möts du av 
julstämningen från de pyntade 
bodarna i hamnen och en kort 
promenad uppför backen tar dig 
till värdshusparken där hantver
kare och jultomtar trängs medan 
doften av enris, glögg och sotad 
strömming sprider sig runt jul
marknaden. Gör en dagstur och 
botanisera bland julkärvar, mist
lar och vackra hantverk och en 
mysig stund med julfika i något 
av kaféerna. Passa på att boka in 
familjen på ett härligt skärgårds
julbord. 
LÖR 3–SÖN 4 DEC, LÖR 10–SÖN 
11 DEC. Tullgarns Slott utanför 
Trosa. Julmarknad i Drottning 
Victorias Hovstall & Orangeriet. 
Tullgarn lyses upp med facklor 
och marschaller, julmarknaden 
erbjuder traditionellt hantverk 
tex halmbockar,näverslöjd,träslö
jd,julgodis,korvar,sylt & marme
lader stickade produkter,brända 
mandlar. Möjlighet att 
ta Trosabussen under julmark
nadsdagarna. Kl 11–17.
LÖR 10 DEC. Julmarknad på 
Hässelmara Gård på Ornö. Bara 
lokalproducerat. Start kl 10.
SÖN 18 DEC. Julmarknad på Fållnäs 
Gård, Sorunda.

Åland

LÖR 26 NOV. Lilla Julmarknaden  
på Jan Karlsgården i Sund. Lilla 
julmarknaden är Ålands äldsta och 
största julmarknad. Lokala hant
verksprodukter, bröd, sylt, saft, 
hemstöpta ljus mm. Kl 10–15.
MÅN 5–TIS 6 DEC. Mariehamns 
Julmarknad på torget. Kl 10–15.
LÖR 10–SÖN 11 DEC. Julmarknad 
på Sjökvarteret i Östra hamnen, 
Mariehamn. Försäljning av livs
medel och hantverk. Kl 11–16.

Med reservation för ändringar.
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 Nytta o. nöje
KAFE WILMA, ÖREGRUND
0173300 31
www.kafewilma.se
KRISTINAS BED & BREAKFAST, 
ÖSTHAMMAR
070238 15 46
www.kristinas.se
LEUFSTABRUKS WÄRDSHUS
0294311 22
www.leufstabrukswardshus.se
NORRSKEDIKA HOTELL & CAFÉ
0708841 442
www.gamlajarnhandeln.se
PENSIONAT ANKARGÅRDEN, 
ÖREGRUND
0173305 12
www.ankargarden.se
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ
0173360 18
www.ravsten.se
STRANDHOTELLET I ÖREGRUND
0173316 00
www.strandhotellet.nu
TUSEN OCH EN NATT, ÖSTHAMMAR
0173101 81
www.facebook.com/
TusenOch1Natt
UDDENS B & B, ÖREGRUND
0173302 20, 070316 59 99
www.uddensbb.se
VILLA ÖSTHAMMAR, ÖSTHAMMAR
07056 51 877
www.villaosthammar.se
ÖRSKÄRS FYR, VANDRARHEM & 
SERVERING 
Boka@orskarsfyr.se
www.orskarsfyr.se

Norra skärgården

ARHOLMA NORD – ARCHIPELAGO 
LODGE, 0176560 40
www.arholmanord.se
ARHOLMA VANDRARHEM 
BULL-AUGUST GÅRD
072243 35 89, 0176560 18
www.bullaugust.se
BLIDÖ HAMNKROG, BLIDÖ
0176825 99
www.blidohamnkrog.se

CARLBERG BED & BREAKFAST,  
BERGSHAMRA
0176260 420
www.carlbergbo.se
FEJANS KROG, FEJAN
0176430 41, www.fejan.se
FRITIDSBYN KAPELLSKÄRET, 
RÅDMANSÖ
0176441 69, 0708800 838
www.fritidsbyn.se
GRISSLEHAMNS GÅRD,  
GRISSLEHAMN
0175302 52, 070755 73 51
www.grisslehamngard.se
GRÄDDÖ SJÖLIV, GRÄDDÖ
076793 76 17
www.graddosjoliv.se
HOTELL HAVSBADEN, GRISSLEHAMN 
0175309 30
www.hotellhavsbaden.se
KVARNUDDEN, GRÄDDÖ
0176400 50, 0733833 786, 
073987 20 03 
www.kvarnudden.se
LIDÖ VÄRDSHUS, LIDÖ
0176404 99, 
www.lidövärdshus.se
LYCKHEM SKÄRGÅRDSPENSIONAT, 
BJÖRKÖ
0176940 27 www.lyckhem.nu
LYRAN KONFERENS, MARHOLMEN
017620 81 00
www.marholmen.com
MATS PERSGÅRDEN B&B, 
GRISSLEHAMN
0175302 25, 070443 96 56
www.matspersgarden.se, 
facebook.com/matspersgarden
PENSIONAT GRANPARKEN, 
NORRTÄLJE
0176103 54
www.granparken.com, facebook.
com/pensionat granparken
RÅNÄS SLOTT, RÅNÄS
0175747 00
www.ranasslott.se
SALNÖ GÅRD, VÄDDÖ
0176931 30
www.salnogard.se

Antik/Loppis

EPOKGÅRDEN, ÖREGRUND
0173302 00
www.epokgården.se 
SOLBERGA GÅRD, RUNMARÖ
08571 520 61
www.solbergagard.nu
STORMHATTENS ANTIK, GRÄSÖ
072305 00 42
www.facebook.com/Stormhatten
Öregrund 

Apotek/systemombud

SVARTSÖ LANTHANDEL, SVARTSÖ
08542 473 25
www.svartsolanthandel.se

Badtunna/bastu

DJURÖNÄSET, DJURÖ
08571 490 00
www.djuronaset.com 
DOMARUDDEN, ÅKERSERGA
08540 208 25
www.domarudden.se
GULA VILLAN, UTÖ
08501 574 10
www.gulavillan.se
LANDSORTS GÄSTHAMN & STUGOR
08520 341 20, 0709562 561
www.sjoblomsservice.se
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ
0173360 18
www.ravsten.se
SÖDERARM – FYREN I ÅLANDS HAV
0176432 12
www.soderarm.com

Bageri

BETTANS HEMBAGERI, GIMO
0173120 20
www.bettanshembageri.se
NILSSONS BAGERI, TROSA/
NYKÖPING
0156123 94 (Trosa),  
0155212 325 (Nyköping)
www.mekkakonditori.se

Bastu/jacuzzi

BERGS GÅRD RUM & RELAX, 
VästerljungTrosa
070495 49 32
www.bergsgard.nu
STF LILLSVEDS VANDRARHEM, 
VÄRMDÖ
08541 385 30

Boende

Östhammar/Öregrund

BO & KAJAK, ÖREGRUND
070280 54 42
www.bokajak.se 
EPOKGÅRDEN, ÖREGRUND
0173302 00
www.epokgården.se
G:A BRUKSHANDELN B&B, 
LÖVSTABRUK
070676 59 94
www.leufstabruk.com
GUNILLAS BED & BREAKFAST, 
ÖSTHAMMAR
0173125 26, 070648 98 75
www.gunhem.se
HOTELL KLOCKARGÅRDEN,  
ÖREGRUND, 0173300 65
www.klockargarden.nu
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SIARÖFORTET, LJUSTERÖ
0824 30 90
www.blidosundsbolaget.se
SVEN FREDRIKSSON 
BED & BREAKFAST, NORRTÄLJE
070209 42 43
www.svenfredriksson.com
STF VANDRARHEMMET HVILAN, 
NORRTÄLJE
0176133 16 
www.vandrarhemnorrtalje.se
SÖDERARM – FYREN I ÅLANDS HAV
0176432 12
www.soderarm.com
VILLA DAGMAR, FURUSUND
070757 57 46, 076212 98 97
www.villadagmar.se
WIK BED & BREAKFAST, 
SÖDERBYKARL
017627 03 22, 070789 69 98
www.wikbnb.se
ÅTELLET I NORRTÄLJE 
017670 04 50
www.atellet.se

Mellersta skärgården

BEST WESTERN THE PUBLIC HOTEL, 
ÅKERSERGA
08558 090 00
www.publichotel.se
BOGESUNDSGÅRDEN, VAXHOLM
08541 322 40
www.bogesundsgarden.se
DJURÖNÄSET, DJURÖ 
08571 490 00
www.djuronaset.com
FINNHAMNS VANDRARHEM
08542 462 12 
www.finnhamn.se
GRINDA VANDRARHEM, GRINDA
08542 494 91
www.grindawardshus.se
GÄLLNÖ HANDELSBOD, BAR,  
CAFE & VANDRARHEM, GÄLLNÖ
08571 661 17
www.gallno.se,facebook.com 
/gallnohandelsbod
IDÖBORG KONFERENS & RETREAT
08571 590 66
www.idoborg.se
STF LILLSVEDS VANDRARHEM, 
VÄRMDÖ
08541 385 30
MÖJA GÄSTHEM, MÖJA
070949 45 20
www.mojagasthem.se
NORRGÅRDEN B&B, INGMARSÖ
0708250 258
www.ingmarsonorrgard.se
SANDHAMNS VÄRDSHUS, SANDHAMN
08571 530 51
www.sandhamnsvardshus.se
SANDS HOTELL, SANDHAMN
08571 530 20
www.sandshotell.se
SVARTSÖ SKÄRGÅRDSHOTELL  
& VANDRARHEM, SVARTSÖ 
08542 474 00
www.svartsonorra.se
VAXHOLMS B&B, VAXHOLM
0703725 333
www.vaxholmsbedand 
breakfast.se

Södra skärgården

BERGS GÅRD RUM & RELAX, 
VÄSTERLJUNG-TROSA
070495 49 32
www.bergsgard.nu
EKUDDENS VANDRARHEM, GÅLÖ
070760 92 90
www.ekuddensvandrarhem.se
FJÄRDLÅNG VANDRARHEM
073595 53 03
www.enebackens.se
GRUNDETS VANDRARHEM, RÖGRUND
08571 561 10 
www.grundet.se
GULA VILLAN, UTÖ
08501 574 10
www.gulavillan.se
KÖRUNDA GOLF & KONFERENS- 
HOTELL, ÖSMO  
08520 390 30  
www.korunda.se
LANDSORTS VANDRARHEM, LANDSORT
073231 90 01
www.landsortsvandrarhem.se
LOTSTORNET & SVEDTILJAS, 
LANDSORT
08520 341 11
www.gmo.se
STF STUDIO LAGNÖ, TROSA
0156224 70
www.studiolagno.se
SKANSHOLMENS SJÖKROG, MUSKÖ
08551 550 66
www.skansholmen.com
TROSA STADSHOTELL
0156170 70
www.trosastadshotell.se
TROSA-VAGNHÄRAD SK, 
HÄRADSVALLEN
0156267 60, 070767 81 74
www.laget.se/tvsk
UTÖ VÄRDSHUS
08504 203 00
www.utovardshus.se
ÅGÅRDEN HOTELL, RESTAURANG & 
TRÄDGÅRDSBAR, TROSA
0156400 90
www.agardentrosa.se

Åland
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
070495 49 32
www.bergsgard.nu

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

Båtuthyrning

GRÄSÖ KANOTCENTRAL, GRÄSÖ
0173360 03, 070446 42 95
www.grasokanot.se, facebook.
com/grasokanot
HUB PROJECTS
070575 60 70
www.sjotransporter.se
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ
0173360 18
www.ravsten.se
TUR TILL SJÖSS HC AB, ÅKERSBERGA 
0760835 082 el 
0704239 704 (majsep)
00436991942 68 54 (oktapr)
www.turtillsjoss.com
VIND O VATTEN SEGLINGSKURSER O 
SEGLINGSUPPLEVELSER
070743 29 14
www.vindovatten.se

Camping

FRITIDSBYN KAPELLSKÄRET, 
RÅDMANSÖ
0176441 69, 0708800 838
www.fritidsbyn.se
GRISSLEHAMNS MARINA & CAMPING
0175330 30 (camping)
0175306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se
SKANSHOLMENS SJÖKROG, MUSKÖ
08551 550 66
www.skansholmen.com
TROSA HAVSBAD, TROSA 
0156124 94
www.trosahavsbad.se
UTÖ VÄRDSHUS
08504 203 00
www.utovardshus.se

Cykel

BO & KAJAK, ÖREGRUND
070280 54 42
www.bokajak.se
CARLBERG BED & BREAKFAST,  
BERGSHAMRA
0176260 420
www.carlbergbo.se
FORSMARKS WÄRDSHUS, FORSMARK
0173501 00
www.forsmarkswardshus.se 
GULA VILLAN, UTÖ
08501 574 10
www.gulavillan.se
LANDSORT GÄSTHAMN OCH STUGOR
08520 341 20, 0709562 561
www.sjoblomsservice.se 
STF LILLSVEDS VANDRARHEM, 
VÄRMDÖ
08541 385 30
ORNÖ BÅTVARV, ORNÖ 
08501 581 00
www.ornobatvarv.se
SVARTSÖ LANTHANDEL, SVARTSÖ
08542 473 25
www.svartsolanthandel.se

SVARTSÖ SKÄRGÅRDSHOTELL & 
VANDRARHEM, SVARTSÖ
08542 474 00
www.svartsonorra.se
VANDRARHEMMET HVILAN,  
NORRTÄLJE
0176133 16
www.vandrarhemnorrtalje.se
UTÖ VÄRDSHUS
08504 203 00
www.utovardshus.se

Ekologisk mat

BERGS GÅRD RUM & RELAX, 
VÄSTERLJUNG-TROSA
070495 49 32
www.bergsgard.nu

Event/charter

CATCH & RELAX, VAXHOLM
08544 913 20, 070509 61 11
www.catchrelax.se
EREVENT, FEJAN
www.erevent.se
HUB PROJECTS
070575 60 70
www.sjotransporter.se
IDÖBORG KONFERENS & RETREAT
08571 590 66, 
www.idoborg.se
LINJETTCHARTER, NORRTÄLJE
017623 05 15, 070571 85 50
www.linjettcharter.se
OUT SEGLINGSEVENEMANG, VAXHOLM
08618 00 80
www.out.se
SANDS HOTELL, SANDHAMN
08571 530 20
www.sandshotell.se
SAILING EVENTS, VÄRMDÖ
08571 471 00
www.sailingevents.se
SANDKILEN HELMI, BLIDÖ
070609 01 34, 070246 03 48, 
070496 10 91
www.helmi.se
STOCKHOLMS GUIDEBYRÅ
070670 55 97
www.stockholmsguidebyra.se
SÖDERARM – FYREN I ÅLANDS HAV
0176432 12
www.soderarm.com
TUR TILL SJÖSS HC AB, ÅKERSBERGA
0704239 704 (majsep)
00436991942 68 54 (oktapr)
www.turtillsjoss.com
UTÖ VÄRDSHUS
08504 203 00
www.utovardshus.se
VAXHOLMS BRYGGHUS, RINDÖ
072300 00 46
www.vaxholmsbrygghus.se
VIND O VATTEN SEGLINGSKURSER O 
SEGLINGSUPPLEVELSER
070743 29 14
www.vindovatten.se
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Fiske/sportfiske

CATCH & RELAX, VAXHOLM
08544 913 20, 070509 61 11
www.catchrelax.se
DOMARUDDENS FRILUFTSGÅRD, 
ÅKERSERGA
08540 208 25
www.domarudden.se
STF LILLSVEDS VANDRARHEM, 
VÄRMDÖ
08541 385 30
GRÄSÖ KANOTCENTRAL, GRÄSÖ
0173360 03, 070446 42 95
www.grasokanot.se, facebook.
com/grasokanot
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ
0173360 18
www.ravsten.se
SKÄRGÅRDSGUIDERNA
070512 04 05
www.skargardsguiderna.se
TUR TILL SJÖSS HC AB, 
ÅKERSBERGA
0760835 082 el 
0704239 704 (majsep)
00436991942 68 54 (oktapr)
www.turtillsjoss.com
ÅLANDS JAKT & FISKEMUSEUM, 
ECKERÖ +358 (0)18 382 99
www.jaktfiskemuseum.ax, face
book.com/jaktfiskemuseum

Galleri/Konst/ 
konsthantverk

ARTIPELAG, VÄRMDÖ
08570 130 00
www.artipelag.se
RODDARHUSET I VAXHOLM
073434 36 10
www.roddarhuset.se
SKÄRGÅRDSHANTVERK, 
GRISSLEHAMN
070331 24 10
www.skargardshantverk.n.nu
SUNDBODEN, ÖREGRUND
0173133 64
www.sundboden.se
ÅLANDS JAKT & FISKEMUSEUM, 
ECKERÖ +358 (0)18 382 99
www.jaktfiskemuseum.ax
facebook.com/jaktfiskemuseum

Gokart

GOKART FÖR ALLA, MALSTA
017622 62 62
www.gokartforalla.se

Gårdsbutik

BERGS GÅRD RUM & RELAX, 
VÄSTERLJUNG-TROSA
070495 49 32
www.bergsgard.nu

FORMLYCKA, ÖREGRUND
073352 13 33
www.formlycka.se
FÄRDIGSHUSET, ÖREGRUND
0173300 53
www.fardigshuset,se
GUSTAVSBERGS PORSLINSFABRIK, 
VÄRMDÖ
08570 35 663
www.gustavsbergsporslins 
fabrik.se 
JESS OF SWEDEN, ÖSTHAMMAR
www.jessofsweden.se
KULANS BOD & GALLERI, BLIDÖ
070517 12 53, 
www.kulan.org
LENA LINDERHOLM, VAXHOLM
08541 321 73
www.linderholm.se
MAUDS HEMSLÖJD, RÄFSNÄS
0176403 92
NEDERGÅRDEN, SÖDRA STAVSUDDA
070516 54 04
www.nedergarden.com
SJÖPRICKEN KERAMIKVERKSTAD, 
LANDSORT
08520 341 05, 073231 90 01
www.landsort.com
SKÄRGÅRDSHANTVERK, 
GRISSLEHAMN
070331 24 10
www.skargardshantverk.n.nu
SOLBERGA GÅRD, RUNMARÖ
08571 520 61
www.solbergagard.nu
SUNDBODEN, ÖREGRUND
0173133 64, 070946 84 18
www.sundboden.se
THE BED & BREAKFAST SHOP
www.thebedandbreakfastshop.se
ZIMKIDO SALONG & DESIGN,
VAXHOLM
0706354 700
www.zimkido.se
ÅLANDS JAKT & FISKEMUSEUM, 
ECKERÖ
+358 (0)18 382 99
www.jaktfiskemuseum.ax,  
facebook.com/jaktfiskemuseum

Kajak/kanot

BO & KAJAK, ÖREGRUND
070280 54 42
www.bokajak.se
ERKAJAK, FEJAN
www.erkajak.se
GRINDA GÄSTHAMN, GRINDA
08542 494 91
www.grindawardshus.se
GRÄSÖ KANOTCENTRAL, GRÄSÖ
0173360 03, 070446 42 95
www.grasokanot.se, facebook.
com/grasokanot
HEMVIKEN KAJAK, LJUSTERÖ
076711 90 44
www.hemvikenkajak.se
IDÖBORG KONFERENS & RETREAT
08571 590 66
www.idoborg.se
KAJAK & UTELIV, RÅDMANSÖ
0176403 15
www.kajakuteliv.com

NEDERGÅRDEN, SÖDRA STAVSUDDA
070516 54 04
www.nedergarden.com
SUNDBODEN, ÖREGRUND
0173133 64
www.sundboden.se

Gästhamn

FRITIDSBYN KAPELLSKÄRET
070880 08 38
www.fritidsbyn.se
DJURÖNÄSET, DJURÖ
08571 490 00
www.djuronaset.com
GRISSLEHAMNS MARINA & CAMPING
0175330 30 (camping),  
0175306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se
GRINDA WÄRDSHUS
08542 494 91
www.grinda.se
GRÄDDÖ MARINA, RÅDMANSÖ
0176409 00
www.graddomarina.se
INGMARSÖ GÄSTHAMN, INGMARSÖ
08542 46 363, 073552 35 08
www.ingmarsogasthamn.se
LANDSORTS GÄSTHAMN & STUGOR
08520 341 20, 0709562 561
www.sjoblomsservice.se
LIDÖ VÄRDSHUS
0176404 99
www.lidovardshus.se
NYNÄSHAMNS GÄSTHAMN
08520 116 35
www.nynashamn.se/gasthamn
ORNÖ BÅTVARV
08501 581 00
www.ornobatvarv.se
SIARÖFORTET, LJUSTERÖ
0824 30 90
www.blidosundsbolaget.se
SKANSHOLMENS SJÖKROG, MÖRKÖ
08551 550 66
www.skansholmen.com
TROSA GÄSTHAMN
0156161 11, 070227 36 31
www.trosagasthamn.se
UTÖ VÄRDSHUS
08504 203 00
www.utovardshus.se
WAXHOLMS GÄSTHAMN
08541 322 00
www.waxholmshamn.se

Hantverk/inredning

ATELJÉN RAMVERKSTAN, ÖSTHAMMAR
070357 03 03
Glas – Ram – Tryck
A-K:S PRESENT & HEMTEXTIL,  
ÖSTHAMMAR
0173212 04
BREVIKSLOGEN, RÅDMANSÖ
0176428 06
CARINAS KÄRA TING, SKÄRPLINGE
070672 99 23
www.facebook.com/carinas.kara
www.carinaskarating.se

LIDÖ HERRGÅRD, LIDÖ 
0176404 99 
www.lidövärdshus.se
STF LILLSVEDS VANDRARHEM,
VÄRMDÖ
08541 385 30
MÖJA HAVSKJAKER
0736546 758
www.mojahavskajaker.se
NORRGÅRDEN B&B, INGMARSÖ
0708250 258
www.ingmarsonorrgard.se
NORRA STAVSUDDA HANDEL
08571 650 78
www.stavsuddahandel.se
SOLBERGA GÅRD, RUNMARÖ
08571 520 61
www.solbergagard.nu
TROSA HAVSBAD, TROSA 
0156124 94
www.trosahavsbad.se
VAXHOLMS BRYGGHUS, RINDÖ
072300 00 46
www.vaxholmsbrygghus.se

Kajakturer

STOCKHOLMS GUIDEBYRÅ
070670 55 97
www.stockholmsguidebyra.se

Kiosk

DOMARUDDENS FRILUFTSGÅRD,  
ÅKERSERGA
08540 208 25
www.domarudden.se
UTÖ VÄRDSHUS
08504 203 00
www.utovardshus.se

Klättring/ 
grottkrypning

STOCKHOLMS GUIDEBYRÅ
070670 55 97
www.stockholmsguidebyra.se

Konferens/Bröllop

Öregrund/Östhammar

EPOKGÅRDEN, ÖREGRUND
0173302 00
www.epokgården.se 
LEUFSTABRUKS WÄRDSHUS 
0294311 22
www.leufstabrukswardshus.se
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ
0173360 18
www.ravsten.se
STRANDHOTELLET I ÖREGRUND
0173316 00
www.strandhotellet.nu
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Södra Skärgården

GRUNDETS VANDRARHEM, RÖGRUND
08571 561 10
www.grundet.se
GULA VILLAN, UTÖ
08501 574 10
www.gulavillan.se
LAGNÖ STUDIO, TROSA
0156224 70
www.studiolagno.se
LANDSORTS VANDRARHEM
08520 341 05
www.landsort.com
LOTSTORNET & SVEDTILJAS, 
LANDSORT
08520 341 11
www.gmo.se
UTÖ VÄRDSHUS
08504 203 00
www.utovardshus.se

Åland

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

Krogar/cafeer

Öregrund/östhammar

ADAS KAFFESTUGA, ÖSTHAMMAR
0173129 99
www.adaskaffestuga.se
BETTANS HEMBAGERI, GIMO
0173120 20
www.bettanshembageri.se
FORSMARKS WÄRDSHUS,
FORSMARK
0173501 00
www.forsmarkswardshus.se
LEUFSTABRUKS WÄRDSHUS
0294311 22
www.leufstabrukswardshus.se
NORRSKEDIKA HOTELL, NORRSKEDIKA
0173150 55
www.gamlajarnhandeln.se
SUNDBODEN, ÖREGRUND
0173133 64,
www.sundboden.se

Norra skärgården

ARHOLMA NORD, ARHOLMA
0176560 40
www.arholmanord.se
BLIDÖ HAMNKROG, BLIDÖ
0176825 99
www.blidohamnkrog.se
HÄLSOKRAFT, NORRTÄLJE
017626 84 88
www.halsokraftnorrtalje.se
LANDGÅNGEN RESTAURANG & CAFÉ, 
KAPELLSKÄR
0176440 50
www.inorrtelje.se
PENSIONAT GRANPARKEN, NORRTÄLJE
0176103 54
www.granparken.com,  
facebook.com/pensionat  
granparken

PIZZERIA GRÄDDÖ, GRÄDDÖ
0176400 11
RÅNÄS SLOTT, RÅNÄS
0175747 00
www.ranasslott.se
SIARÖFORTET, LJUSTERÖ
0824 30 90
www.blidosundsbolaget.se
SOLBRÄNNAN RESTAURANG  
& CAFE, ÖSTERSKÄR
08540 609 09
www.solbrännan.se
ÅTELLET I NORRTÄLJE 
017670 04 50
www.atellet.se

Mellersta skärgården

ARTIPELAG, VÄRMDÖ
08570 130 00
www.artipelag.se
BEST WESTERN THE PUBLIC HOTEL, 
ÅKERSERGA
08558 090 00
www.publichotel.se
BULLANDÖ KROG, VÄRMDÖ
08571 458 54
www.bullandokrog.se
DJURÖNÄSET, DJURÖ
08571 490 00
www.djuronaset.com
DOMARUDDENS FRILUFTSGÅRD,  
ÅKERSERGA
08540 208 25
www.domarudden.se
GRINDA WÄRDSHUS, GRINDA
08542 494 91
www.grindawardshus.se
GÄLLNÖ HANDELSBOD, BAR,  
CAFE & VANDRARHEM, GÄLLNÖ
08571 661 17
www.gallno.se,facebook.com/gall
nohandelsbod
INGMARSÖ KROG, INGMARSÖ
08542 468 00
www.ingmarsokrog.com
NEDERGÅRDEN, SÖDRA STAVSUDDA
070516 54 04
www.nedergarden.com
NORRA STAVSUDDA HANDEL 
08571 650 78
www.stavsuddahandel.se
NYCKELVIKENS HERRGÅRD,
NACKA
08718 00 21
www.nyckelviken.com
PÄRLAN PÅ MÖJA, MÖJA 
08571 641 85
www.parlanpamoja.se
RÖKERIET FJÄDERHOLMARNA
08716 50 88
www.rokerietfjderholmarna.se
SANDHAMNS VÄRDSHUS
08571 530 51
www.sandhamnsvardshus.se
SVARTSÖ KROG, SVARTSÖ
08542 472 55
www.svartsokrog.se
VAXHOLMS BRYGGHUS, RINDÖ
072300 00 46
www.vaxholmsbrygghus.se
VAXHOLMS KASTELL, VAXHOLM
0812 00 48 70
www.kastellet.com

WIKSTRÖMS FISK, MÖJA
08571 641 70
www.wikstromsfisk.se
ÖSTANÅ SJÖKROG, ROSLAGS-KULLA
08543 531 00
www.östanåsjökrog.se

Södra skärgården

ANTONS KROG, TROSA
0156127 49
www.antonskrog.se
BÅTSHAKET, ÅLÖ
08501 574 63 
www.batshaket.se (sommartid)
KAFE RADIOKAKAN & MOPEDUM, 
NYNÄSHAMN
08520 132 00
www.mopedum.se
KÖRUNDA GOLF & KONFERENSHOTELL, 
NYNÄSHAMN 
08520 390 30
www.korunda.se
LOTSTORNET & SVEDTILJAS, 
LANDSORT
08520 341 11
www.gmo.se
LANDSORTS GÄSTHAMN & STUGOR, 
LANDSORT
08520 341 20, 0709562 561
www.sjoblomsservice.se
MARINA BEACH CLUB, NYNÄSHAMN
08520 219 00
www.ayabeachclub.com
NILSSONS BAGERI, TROSA/
NYKÖPING
0156123 94 (Trosa),  
0155212 325(Nyköping)
www.mekkakonditori.se
NYNÄS HAVSBAD, NYNÄSHAMN 
08520 604 00
www.nynashavsbad.se
NÄMDÖ KÖK & BAR, NÄMDÖ
08571 563 79
www.gunslivs.se
ORNÖ BÅTVARV, ORNÖ
08501 581 00
www.ornobatvarv.se
SKANSHOLMENS SJÖKROG, MÖRKÖ
08551 550 66
www.skansholmen.com
SLAPBACK VINTAGE & RETRO, 
TROSA
0156177 70
www.facebook.com/Slapback 
Vintage & Retro
TROSA GÄSTHAMN
0156161 11, 070227 36 31
www.trosagasthamn.se
TROSA HAVSBAD, TROSA 
0156124 94
www.trosahavsbad.se
TROSA STADSHOTELL
0156170 70
www.trosastadshotell.se
UTÖ VÄRDSHUS
08504 203 00
www.utovardshus.se
ÅGÅRDEN HOTELL, RESTAURANG & 
TRÄDGÅRDSBAR, TROSA
0156400 90
www.agardentrosa.se

Norra Skärgården

ARHOLMA NORD, ARHOLMA
0176560 40
www.arholmanord.se
LIDÖ HERRGÅRD, LIDÖ
0176404 99
www.lidövärdshus.se
PENSIONAT GRANPARKEN, 
NORRTÄLJE
0176103 54
www.granparken.com, facebook.
com/pensionat granparken
RÅNÄS SLOTT, RÅNÄS
0175747 00
www.ranasslott.se
SALNÖ GÅRD, VÄDDÖ
0176931 90
www.salnogard.se
SIARÖFORTET, LJUSTERÖ
0824 30 90
www.blidosundsbolaget.se
SÖDERARM – FYREN I ÅLANDS HAV
0176432 12
www.soderarm.com

Mellersta Skärgården

ARTIPELAG, VÄRMDÖ
08570 130 00
www.artipelag.se
BEST WESTERN THE PUBLIC HOTEL, 
ÅKERSERGA
08558 090 00
www.publichotel.se
BOGESUNDSGÅRDEN, VAXHOLM
08541 322 40
www.bogesundsgarden.se
BULLANDÖ KROG, VÄRMDÖ
08571 458 54
www.bullandokrog.se 
DJURÖNÄSET, DJURÖ
08571 490 00
www.djuronaset.com
DOMARUDDENS FRILUFTSGÅRD, 
ÅKERSERGA
08540 208 25
www.domarudden.se
GRINDA WÄRDSHUS, GRINDA
08542 494 91
www.grindawardshus.se
IDÖBORG KONFERENS & RETREAT
08571 590 66
www.idoborg.se 
STF LILLSVEDS VANDRARHEM, 
VÄRMDÖ
08541 385 30
MÖJA GÄSTHEM
070949 45 20
www.mojagasthem.se
NYCKELVIKENS HERRGÅRD, NACKA
08718 00 21
www.nyckelviken.com
SAILING EVENTS, VÄRMDÖ
08571 471 00
www.sailingevents.se
SANDS HOTELL, SANDHAMN
08571 530 20
www.sandshotell.se

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

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

Livsmedel

GRINDA LANTHANDEL, GRINDA
08542 494 91
www.grindawardshus.se
GÄLLNÖ HANDELSBOD, BAR, CAFE & 
VANDRARHEM, GÄLLNÖ
08571 661 17
www.gallno.se,facebook.com/
gallnohandelsbod
INGMARSÖ LIVS, INGMARSÖ
08542 460 20
ingmarso.livs@telia.com 
ICA GRÄDDÖ SKÄRGÅRDSHANDEL
0176400 12
ICA NÄRA GUNS LIVS, NÄMDÖ
08571 560 17
www.gunslivs.se
ICA VÄDDÖ KASSEN, ÄLMSTA
0176778 80
LANDSORTS GÄSTHAMN & STUGOR
08520 341 20, 0709562  561
www.sjoblomsservice.se 
NORRA STAVSUDDA HANDEL
08571 650 78
www.stavsuddahandel.se
NÅTTARÖ LIVS, NÅTTARÖ
08520 400 15
SKANSHOLMENS SJÖKROG, HÖLÖ
08551 550 66
www.skansholmen.com
SKÄRGÅRDSHANDLARNA
www.skargardshandlarna.se
SPILLERSBODA LANTHANDEL
017622 10 01
www.spillersbodalanthandel.se
SVARTSÖ LANTHANDEL, SVARTSÖ
08542 473 25
www.svartsolanthandel.se

Lägerverksamhet

MÖJA GÄSTHEM, MÖJA
070949 45 20
www.mojagasthem.se
ÄVENTYRET VÄSSARÖ
0173371 19
www.aventyretvassaro.se

Marina/Varv

BERGSHAMRA VARV, BERGSHAMRA
017626 20 68
www.bergshamravarv.se
DREVDELAR, SKÄRPLINGE
070224 66 48
www.drevdelar.se
DYVIKS MARINA, ÅKERSBERGA
08543 543 00
www.dyvik.se 

GRISSLEHAMNS BÅTVARV
070560 06 75
batvarvet@grisslehamnsmarina.se
GRISSLEHAMNS MARINA
0175306 49
www.grisslehamnsmarina.se
GRÄDDÖ MARINA, RÅDMANSÖ
0176409 00
www.graddomarina.se
KANHOLMSFJÄRDENS MARINA, 
DJURHAMN
08571 631 64
www.kanholmsfjardensmarina.se
ORNÖ BÅTVARV, ORNÖ
08501 581 00
www.ornobatvarv.se
RAMSMORA VARV, LJUSTERÖ
08542 400 00
www.ramsmora.se
SVINNINGE MARINA, ÅKERSERGA
08540 631 55
www.svinningemarina.se 
ÖREGRUNDS BÅTVARV, ÖREGRUND
0173304 23
www.oregrundsbatvarv.se

Minigolf/golf

GRISSLEHAMNS MARINA & CAMPING
0175330 30 (camping)
0175306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se
KÖRUNDA GOLF & KONFERENS- 
HOTELL, ÖSMO
08520 390 30
www.korunda.se
TROSA HAVSBAD, TROSA
0156124 94
www.trosahavsbad.se
UTÖ VÄRDSHUS
08504 203 00
www.utovardshus.se

Museum

BATTERI ARHOLMA 
Kustförsvarsmuseum, Arholma
0176560 40
www.batteriarholma.se
FORSMARKS KRAFTVERK
0173500 15
www.vattenfall.se/forsmark
KLAVERENS HUS, LÖVSTABRUK
076904 89 16
www.klaverenshus.se
KNUTMASSOMUSÉET KVARNEN, GIMO
0173867 95
www.knutmasso.se
MOPEDUM SV NOSTALGIMUSEUM, 
NYNÄSHAMN
08520 132 00
www.mopedum.se
MUSEET HAMN, FISKSÄTRA
08570 311 10
www.hamnmuseum.se 
MÖJA HEMBYGDSMUSEUM, MÖJA
070573 83 13
www.hembygd.se/stockholm/moja
ORNÖ MUSEUM, ORNÖ
070796 18 18
www.ornomuseum.se

ROLAND SVENSSON MUSEET, MÖJA
070553 973 23
www.moja.nu/rolandsvensson
museet
SIARÖFORTET, LJUSTERÖ
0824 30 90
www.blidosundsbolaget.se
SJÖFARTSMUSEET, ÄLMSTA
0176502 59
www.sjofartsmuseet.se
SKÄRGÅRDSMUSEET, STAVSNÄS
08571 502 14
www.skargardsmuseet.org
VAXHOLMS FÄSTNINGS MUSEUM
08541 311 10 (info)
08541 333 61 (bokning)
www.vaxholmsfastning.se
ÅLANDS FOTOGRAFISKA MUSEUM, 
Bastövägen 7, Pålsböle
+358 (0)18 439 64, alands.foto
grafiska.museum@aland.net
www.alandsfotografiskamu
seum.com
ÅANDS JAKT & FISKEMUSEUM, 
ECKERÖ
+358 (0)18 382 99
www.jaktfiskemuseum.ax
facebook.com/jaktfiskemuseum

Postombud

 
SVARTSÖ LANTHANDEL, SVARTSÖ
08542 473 25
www.svartsolanthandel.se

Ridning

Ö-TÖLT, INGMARSÖ
0708250 258
www.ingmarsonorrgard.se

Seglingskurser

VIND O VATTEN SEGLINGSKURSER 
O SEGLINGSUPPLEVELSER
070743 29 14
www.vindovatten.se

Seglingsturer

OUT SEGLINGSEVENEMANG,  
VAXHOLM
08618 00 80, www.out.se
SANDKILEN HELMI
070609 01 34, 070246 03 48
www.helmi.se
VIND O VATTEN SEGLINGSKURSER 
O SEGLINGSUPPLEVELSER
070743 29 14
www.vindovatten.se

Sjöpolisen

SJÖPOLISEN I STOCKHOLMS LÄN
010563 73 26
Tips till sjöpolisen 114 14
www.polisen.se
www.batsamverkan.se 

Sjöräddningen

(vid allvarlig olycka ring 112)
Arkösund, 070580 81 24
Möja, 070580 81 22
Räfsnäs, 070580 81 18
Trosa, 070580 81 23
Stockholm, 070580 82 01
Öregrund, 070580 81 17

Sjötaxi/båtturer/ 
rederier

BLIDÖSUNDSBOLAGET
0834 30 90
www.blidosundsbolaget 
CATCH & RELAX, VAXHOLM
08544 913 20, 070509 61 11
www.catchrelax.se
ECKERÖ LINJEN, GRISSLEHAMN-
ECKERÖ
0176258 00
+358 18 28 300
www.eckerolinjen.se
ENSKÄRS SJÖTRANSPORT, 
RÅDMANSÖ 070692 83 83
www.enskarssjotransport.se
GRÄDDÖ SJÖLIV, GRÄDDÖ
076793 76 17
www.graddosjoliv.se
GRÄSKÖ ARKIPELAGSERVICE
070845 58 63
HUB PROJECTS, 070575 60 70
www.sjotransporter.se
LÖPARÖ MARINA, BERGSHAMRA
017626 43 25, 070272 17 72
www.loparomarina.se
ROSLAGENS SJÖTRAFIK, SANDHAMN
070691 38 58
www.roslagenssjotrafik.se
SOLBERGA GÅRD, RUNMARÖ
08571 520 61
www.solbergagard.nu
SKÄRGÅRDSTJÄNSTER, YXLAN
070537 90 19
www.taxibat.nu
TROSA REDERI
073655 18 21
www.trosarederi.se
SKÄRGÅRDSTRAFIK & CHARTER, 
STAVSNÄS
08571 501 00
www.battaxi.se
TUR TILL SJÖSS HC AB, ÅKERSBERGA 
0760835 082 el 
0704239 704 (majsep)
00436991942 68 54 (oktapr)
www.turtillsjoss.com
UTÖ VÄRDSHUS
08504 203 00
www.utovardshus.se
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Norra Skärgården

FRITIDSBYN KAPELLSKÄRET, 
RÅDMANSÖ
0176441 69, 0708800 838
www.fritidsbyn.se
GRISSLEHAMNS MARINA & CAMPING
0175330 30 (camping)
0175306 49 (marina)
www.grisslehamnsmarina.se
LIDÖ VÄRDSHUS, LIDÖ
0176404 99 
www.lidövärdshus.se
LJUSTERÖ SKÄRGÅRDSCENTER
08542 424 01
www.ljusteroskargardscenter.se
STUGFÖRMEDLING KUSTNÄRA STUGOR
076049 41 60
www.kustnarastugor.com

Mellersta Skärgården

DOMARUDDENS FRILUFTSGÅRD, 
ÅKERSERGA
08540 208 25
www.domarudden.se
GRINDA STUGBY, GRINDA
08542 494 91
www.grindawardshus.se
GULA VILLAN, UTÖ
08501 574 10
www.gulavillan.se
HUSARÖBRÖDERNA ÖSTERMAN, 
HUSARÖ
070934 96 50
www.husaro.se
IDÖBORG KONFERENS & RETREAT
08571 590 66
www.idoborg.se
MÖJA GÄSTHEM, MÖJA
070949 45 20
www.mojagasthem.se
STOCKHOLMS SKÄRGÅRDSTUGOR
08570 231 31
www.skargardsstugor.se

Södra Skärgården

LANDSORTS GÄSTHAMN & STUGOR
08520 341 20, 0709562 561
www.sjoblomsservice.se
ORNÖ BÅTVARV, ORNÖ
08501 581 00
www.ornobatvarv.se
TROSA HAVSBAD, TROSA 
0156124 94
www.trosahavsbad.se
TROSA-VAGNHÄRAD SK, 
HÄRADSVALLEN
0156267 60, 070767 81 74
www.laget.se/tvsk
UTÖ STUGA, UTÖ
070251 01 21
www.utostuga.se

Svävare

SVISCH AIR
070211 13 81, www.svischair.se
TRAFIKLINJER
070311 94 54, www.trafiklinjer.se

UTÖ REDERI AB
08679 58 30 (turupplysning)
08571 546 10 (godsbokning)
08501 570 25 (kontoret)
www.utorederi.se
WAXHOLMSBOLAGET
08679 58 30 (turupplysning)
www.waxholmsbolaget.se

Skräddarsydda paket

BO & KAJAK, ÖREGRUND
07028 05 442
www.bokajak.se
SÖDERARM – FYREN I ÅLANDS HAV
0176432 12
www.soderarm.com
UTÖ VÄRDSHUS
08504 203 00
www.utovardshus.se

Spa/relax

DJURÖNÄSET, DJURÖ
08571 490 00
www.djuronaset.com
HOTELL HAVSBADEN, GRISSLEHAMN 
0175309 30
www.hotellhavsbaden.se
RÅNÄS SLOTT, RÅNÄS
0175747 00
www.ranasslott.se
TROSA STADSHOTELL
0156170 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
070280 54 42
www.bokajak.se 
EPOKGÅRDEN, ÖREGRUND
0173302 00
www.epokgården.se
KRISTINAS BED & BREAKFAST, 
ÖSTHAMMAR
070238 15 46
www.kristinas.se
RÄVSTENS STUGBY, GRÄSÖ
0173360 18
www.ravsten.se
ÖRSKÄRS FYR, VANDRARHEM  
& SERVERING
0173340 21
www.orskarsfyr.se

Turistbyråer

DESTINATION DALARÖ
08501 508 00
www.dalaro.se
LÖVSTABRUKS TURISTINFORMATION
0295202 20,  
0295214 06 (bokning)
www.vallonbruken.nu,  
www.bokauppland.se
MUSKÖ TURISTBYRÅ
08500 454 10
www.ludvigsberg.se
MÖJA TURISM
08571 640 53
www.mojaturistinfo.se
NYKÖPINGS TURISTBYRÅ
015524 82 00
www.visitnykoping.se
NYNÄSHAMNS TURISTBYRÅ
08520 737 00
www.visitnynashamn.se
NÅTTARÖ TURISTBYRÅ
08520 400 55
turistbyra@nattaro.se
ORNÖ TURISTBYRÅ
08501 563 05
www.orno.se 
OXELÖSUNDS TURISTBYRÅ
0155383 50
www.visitoxelosund.se
TROSA TURISTCENTER
0156522 22, www.trosa.com
UTÖ TURISTBYRÅ 
08501 574 10
www.utoturistbyra.se 
VAXHOLMS TURISTBYRÅ
08541 314 80 
VISIT ROSLAGEN
0767650 660
www.roslagen.se
VISIT VÄRMDÖ
08570 346 09 
www.varmdo.se
VÄDDÖBYGDENS  
TURISTINFORMATION 
017620 89 00
www.vaddobygden.se
ÅLANDS TURISTFÖRBUND
+358 (0)18 240 00
www.visitaland.com

Yoga

ANNA GÖRANSSON, ÖREGRUND & 
ÖSTHAMMAR
070994 58 49
www.annagoransson.com
IDÖBORG KONFERENS & RETREAT
08571 590 66
www.idoborg.se

Äventyrsgolf

TROSA PARKGOLF, NYÄNGSV 1 
(öppet fr valborg till sista  
september med reservation för 
dåligt väder) 070404 16 09
www.trosaparkgolf.se

Övrigt

Badlakan/kläder

MIKLAGÅRD
www.miklagard.nu

Bank

ROSLAGENS SPARBANK, NORRTÄLJE
0176770 00
www.roslagenssparbank.se

Bergsprängning

NJ MARK, NORRTÄLJE
070602 32 42

Bio

STUDIO LAGNÖ, TROSA 
0156224 70, 
www.studiolagno.se

Bogsering

SJÖENTREPRENADER, INGMARSÖ
070347 49 01
www.sjoentreprenader.se

Bokhandel

ROSLAGENS BOKHANDEL, NORR-
TÄLJE
0176199 70
www.roslagensbokhandel.se

Brandskydd

MELLANSVERIGES
BRANDKONSULT
070320 40 99
www.mellansveriges 
brandkonsult.se

Bredband/fibernät

NORRTELJE ENERGI
0176718 00
www.norrteljeenergi.se

Brunn/borr/gräv/ 
bryggor

BRUNN EKO VÄRME
070750 90 94 

Bryggor

HESSELIUS BYGG & EL, STOCKHOLM
070533 76 06
www.sjotransporter.com
MARINFLYTBRYGGAN, SPILLERSBODA
017622 16 35
www.marinflytbryggan.se
SJÖENTREPRENADER, INGMARSÖ
070347 49 01
www.sjoentreprenader.se

Bränneri

NORRTELJE BRENNERI, LOHÄRAD
017622 71 30
www.norrteljebrenneri.se
SKANSHOLMENS SJÖKROG, MÖRKÖ
08551 550 66
www.skansholmen.com
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Café/glass

TROSA PARKGOLF,  
Nyängsv 1 (öppet fr valborg till 
sista september med reservation 
för dåligt väder)
070404 16 09
www.trosaparkgolf.se

Catering

BULLANDÖ KROG, VÄRMDÖ
08571 458 54
www.bullandokrog.se
SIR PERCYS CATERING, SIMPNÄS
0176525 12, 070175 91 88
www.sirpercyscatering.se
SKÄRGÅRDSCATERING, GRÄSÖ
073971 51 12
www.skargardscatering.se
ÖRÄTT, SVARTSÖ
08542 47 010, www.oratt.se

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

Däck/verkstad

SVENNES DÄCKSERVICE, HÅLLNÄS
0294220 37

Ekobutik

HÄLSOKRAFT, NORRTÄLJE
017626 84 88
www.halsokraftnorrtalje.se

Ekofrisör

HÄLSOKRAFT, NORRTÄLJE
017626 84 88
www.halsokraftnorrtalje.se

Elservice/installation

GRÄDDÖ ELINSTALLATIONER
0709556 636
www.graddoel.se

Fastigheter/mäklare

DALARÖ SKÄRGÅRDSFÖRMEDLING
08501 518 80
www.dalaroskargard.se

Festlokal

PENSIONAT GRANPARKEN, NORRTÄLJE
0176103 54
www.granparken.com, facebook.
com/pensionat granparken
RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD, GRÄDDÖ
0176406 09
www.radmansobygdegard.se

Fotograf-Allt inom foto

HG BILD, NYNÄSHAMN 
08520 159 00
www.facebook.com/HGbild
ROINES FOTO, GRÄDDÖ 
070314 49 43

Hälsa/skönhet/fotvård

BLOMQVISTS MEDICINSKA  
FOTVÅRDSMOTTAGNING, ÖSTHAMMAR
072702 14 62
www.blomqvistsfotvard.se
HÄLSOKRAFT, NORRTÄLJE
017626 84 88
www.halsokraftnorrtalje.se

Industrimontage

RITAB, ÖSTHAMMAR
0173217 90, www.ritab.se

Industrimark/ 
fastigheter

KARLSVIKEN, NORRTÄLJE
017666 68 00
www.karlsviken.se

Inredare

INDOOR STYLING & DESIGN, NORR-
TÄLJE 
0708118 656

Järngjuteri

ALUNDA JÄRNGJUTERI
0174101 94
www.alundajarngjuteri.se

Kakel/badrum

ÅKERLUND GRUND & KAKEL, NORR-
TÄLJE 
070795 48 51
www.akerlundsgrundochkakel.se

Kamin/spis

ELDABUTIKEN, NORRTÄLJE
0176142 00
www.soderlindsvedspisar.se
SPISDOKTORN, ARNINGE
08540 203 95
www.spisdoktorn.se

Kläder

4WORK YRKESKLÄDER, NORRTÄLJE
010199 35 30
www.4work.se 
SUNDBODEN, ÖREGRUND
0173133 64
www.sundboden.se

Knivslipning/Uthyrning 
av fällor/Hantverk

GRÄVLINGS NATURPRODUKTER, 
GRÄSÖ
070327 54 21
www.gravlingsnaturprodukter.se

Ljud/bild/installationer

SOUND & LIVING,
NYNÄSHAMN
070540 91 99
www.soundandliving.se

Frisör

GRÄDDÖSALONGEN, GRÄDDÖ
0176401 41, ingela.wickman@
hotmail.com
GRÄSÖ KLIPPBOD, GRÄSÖ
0173362 03
www.grasoklippbod.se
SALONG STIL, NORRTÄLJE
0176145 67
SLAPBACK VINTAGE & RETRO, TROSA
0156177 70
www.facebook.com/Slapback 
VINTAGE & RETRO
SKÖNHETSHÖRNAN, ÖSTHAMMAR
070405 41 79
www.facebook.com/ 
skönhetshörnan
ZIMKIDO SALONG & DESIGN,
VAXHOLM
0706354 700
www.zimkido.se

Färg/Golv

NORDSJÖ IDE & DESIGN,  
ÖSTHAMMAR
0173212 35, 070787 87 68
www.roslagensgolv.se

Glas

GLASKLART, ÖSTHAMMAR
0173109 95
www.glasklart.se

Grus/jord

JIDSTRANDS ENTREPRENAD AB, BLIDÖ
070562 33 88
PERSSONS SCHAKT & ENTR., 
ÖSTHAMMAR
070562 72 82
www.perssonsschakt.se
REDERI AB SKÄRGÅRDSGRUS, 
GÄLLNÖ
08570 331 95, 
070571 95 80
www.skargardsgrus.se
WETERBERGS GRUS, DJURHAMN
070349 22 04
www.nordanvind.se

Gräv/muddring

SJÖENTREPRENADER, INGMARSÖ
070347 49 01
www.sjoentreprenader.se

Guldsmed

GULDSMEDERNA, NORRTÄLJE
0176156 56
www.guldsmederna.se
PORATHS GULD, NORRTÄLJE
0176101 62
www.guld.net

Hydraulik

ÖSTHAMMARS INDUSTRIHYDRAULIK
017325 28 50
www.industrihydraulik.se

Bygg/byggtjänster  
samt sjötransporter

BLIDÖ BYGG & SJÖTRANSPORTER
070932 97 95
tommy.bygg@telia.com
FROMS BYGG, NORRTÄLJE
070770 03 08
GRÄDDÖ BYGG & SNICKERI, GRÄDDÖ
070723 41 20
www.graddobygg.se
LJUSTERÖ SERVICE CENTER, LJUSTERÖ
072527 20 55
www.ljusteroservicecenter.se
MAGNUS FALK ENTR, ÖSTHAMMAR
0173500 25
www.falkentreprenad.com
MATTSSON & THOLÉN, NORRTÄLJE
073311 99 91
www.mtbygger.se
NIKLAS GUSAVSSON BYGG, YXLAN
076881 61 77
www.ngbygg.se
SÄLLSTRÖM BYGG, BERGSHAMRA, 
070826 13 34
www.sallstrombygg.se

Båtar/försäljning

ARRONET, ÖSTHAMMAR
0173212 35
www.arronet.se

Båtbottentvätt

BOATWASHER ISTÄLLET FÖR
BOTTENFÄRG
0705784 124
www.boatwasher.se

Båtbyggeri

ERIKSSONS BYGGERI & 
BÅTBYGGARSKOLA, INGMARSÖ
08542 461 36

Båtförvaring/service

HEDBERG MARIN, GRÄDDÖ
0709788 488, 0702821 783 
(butik)
wwwhedbergmarin.se
RAMSMORA VARV, LJUSTERÖ
08542 400 00
www.ramsmora.se

Båttillbehör

GRÄDDÖ MARINA, RÅDMANSÖ
0176409 00
www.graddomarina.se
HEDBERG MARIN, GRÄDDÖ
0709788 488, 0702821 783 
(butik)
wwwhedbergmarin.se
LÖTENS MEKANISKA/DREVDELAR, 
SKÄRPLINGE
070224 66 48
www.drevdelar.se
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Radiokanal

SKÄRGÅRDSRADION 90,2 
08506 121 90
www.skargardsradion.se

Second Hand

MALINS SECONDHAND,  
ÖSTHAMMAR
0173463 49
www.malinssecondhand.se
SLAPBACK VINTAGE & RETRO, TROSA
0156177 70
www.facebook.com/Slapback 
Vintage & Retro

Schakt/markarbeten

PERSSONS SCHAKT & ENTR., 
ÖSTHAMMAR
070562 72 82
www.perssonsschakt.se

Sjökort/kompasser 

PAPPERSSTUGAN, ÄLMSTA
0176523 69
www.pappersstugan.com

Sjötransporter/frakt

BLIDÖ BYGG & SJÖTRANSPORTER
0176827 62 
HUB PROJECTS
070575 60 70
www.sjotransporter.se
SKÅNSJÖ FRAKT, NÄMDÖ
070750 90 90
www.skansjofrakt.se
SJÖENTREPRENADER, INGMARSÖ
070347 49 01
www.sjoentreprenader.se
UTÖ REDERI AB
08679 58 30 (turupplysning)
08571 546 10 (godsbokning)
08501 570 25 (kontoret)
www.utorederi.se
WESTERBERGS GRUS/NORDANVIND, 
DJURÖ, 070349 22 04
www.nordanvind.se
VÄRMDÖ SKÄRGÅRDSTRANSPORTER
08570 331 95
www.varmdoskargards 
transporter.se

Sjömack

SKANSHOLMENS
SJÖKROG, MÖRKÖ
08551 550 66
www.skansholmen.com

Skadeservice

SKADESERVICE I ÖSTHAMMAR
0173211 15 (jourtelefon)
www.skadeservice.se

Skeppshandel

TACKEL & TÅG SKEPPSHANDEL, 
SKEPPSHOLMEN
08611 82 58
www.tackelotag.se

Skomakeri/nycklar/ 
kemtvätt

SKARINS SKO & NYCKELSERVICE, 
NYNÄSHAMN 
0824 39 93

Smycken

CLAUDIA P
www.claudiap.se 
PÄRLMAKERIET, RÅDMANSÖ
0739526 189
www.parlamakeriet.se

Snickeri/inredning/
utekök

NORRTÄLJE SNICKERI
0709480 326
norrtaljesnickeri@live.se 
TOTTE GRÖNWALL SNICKERI, 
FURUSUND, 070940 82 38

Strumpor/underkläder

SOMMARBACKENS ULLBOD
0221516 79, www.ullboden.se

Städning

HUSTOMTEN LARSSON, ÖSTHAMMAR
070530 29 61

Städ/trädgård

LJUSTERÖ SERVICE CENTER, LJUSTERÖ
072527 20 55
www.ljusteroservicecenter.se

Såg/snickeri

BERGSHAMRA SÅG & SNICKERI
017626 02 10
www.bergshamrasag.se
RÄFSNÄS SÅG, GRÄDDÖ
0176402 65
www.rafsnassag.se

Sällskap/föreningar

MUSEIFÖRENINGEN SVERIGES 
FRITIDSBÅTAR
www.veteranbaten.se
SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN
08123 124 00
www.skargardsstiftelsen.se
VETERANTRAKTORKLUBBEN, 
NORRTÄLJE
www.veterantraktorklubben.nu
VÄNFÖRENINGEN S/S NORRTELJE
www.ssnorrtelje.se/vanforeningen

Tak/verktyg

TAKSOPEN 
070766 50 83
www.taksopen.se

Tandläkare

ENGLESSONS TANDLÄKARPRAKTIK, 
ÖSTHAMMAR
0173104 98
TEAM THOMSSON, ÅKERSBERGA 
08540 881 00
www.teamthomsson.se
UPPLANDS TANDVÅRD, ÖSTHAMMAR
0173106 07
www.upplandstandvard.se

Taxi/buss

FRÖTUNA TAXI & BUSS, RÅDMANSÖ
017626 90 65
www.frotunataxiobuss.se

Utbildning/ 
båtbyggare

ERIKSSONS BYGGERI & 
BÅTBYGGARSKOLA, INGMARSÖ
08542 461 36
SJÖSKOLAN PÅ BECKHOLMEN
08661 09 09
www.sjoskolan.se

Ved

VÄDDÖ VED
0176503 33, 070340 32 29

Veterinär

KVISTHAMRA VETERINÄRKLINIK, 
NORRTÄLJE
017622 33 02 
www.kvisthamraveterinar 
klinik.se 
ROSLAGENS SMÅDJURSKLINIK, 
NORRTÄLJE
0176108 08
www.rsdk.se

Zumbadans

MOVE CATARINA
www.movecatarina.se

Öl/bryggeri/ 
ölprovning/ 
bryggerivisning

NYNÄSHAMNS ÅNGBRYGGERI
08520 212 13
www.angbryggeri.se

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

Lås

LÅSSERVICE, ÖSTHAMMAR
0173108 95

Lägenheter

ROSLAGSBOSTÄDER
017620 75 00
www.roslagsbostader.se

Marina utbildningar

HEDBERG MARIN, GRÄDDÖ
0709788 488, 0702821 783 
(butik)
wwwhedbergmarin.se

Maskinuthyrning/ 
markarbeten

HYRESHUSET, NORRTÄLJE
0176153 40
www.hyreshuset.se

Massage

HÄLSOKRAFT, NORRTÄLJE
017626 84 88
www.halsokraftnorrtalje.se

Måleri

TREVIS MÅLERI, RÅDMANSÖ
070403 31 03, 070722 01 15
www.trevismaleri.se
VIKLUNDS MÅLERI AB, RÅDMANSÖ
017622 50 89, 070533 21 05
www.viklundsmaleri.com

Måleri/hustvätt

SMEDBERGS MÅLERI, HALLSTAVIK
070324 28 15

Möbler

SUNDBODEN, ÖREGRUND
0173133 64
www.sundboden.se

Naturum

NATURUM STENDÖRREN
015526 31 80
www.naturumstendorren.se

Naturupplevelse

BERGS GÅRD RUM & RELAX, 
VÄSTERLJUNG-TROSA
070495 49 32
www.bergsgard.nu

Porslin/inredning

GUSTAVSBERGS PORSLINSFABRIK
08570 35 663
www.gustavsbergsporslins 
fabrik.se
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Löten 311 Skärplinge 070-672 99 23 www.carinaskarating.se

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

Michael

PERSSONS 
SCHAKT & ENTREPRENAD AB 
-- 0705 627282 ---

www.perssons-schakt.se 

   

 

INt:/ff' .IOBB ÄR l'tiR I.ITST, 
INt:/ff' .IOBB ÄR FtiR STORT 

 

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

Extra öppet i december!
God Jul önskar Färdigshuset.

www.fardigshuset.se

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

0176-26 02 10 • www.bergshamrasag.se

 

ENTREPRENAD I SKÄRGÅRDEN 
0708 - 455 863 

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

God Jul och Gott Nytt år!ANDERS: 070-770 03 08
fromsbygg@etanet.se

070-327 54 21
www.gravlingsnaturprodukter.se

GRÄVLINGS
NATURPRODUKTER

GRÄSÖ

Knivslipning  Skyddsjakt  Hantverk

,

ÖREGRUND

ST
O

RMHATTEN ÖREGRUN
D

     

ANTIK   ❁   KURIOSA   ❁   
LO

PP
IS

 

❁ ❁

Strandgatan 20 l 072-305 00 42

Följ mig på 
Facebook!

bergshamravarv.se 0176-26 20 68

SERVICE OCH REPARATIONER
EVINRUDE
MERCURY

BERGSHAMRA VARV AB

SUZUKI
TOHATSU

Vi önskar våra läsare och 
kunder en fröjdefull jul!
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Vi servar alla slags motorer
Sommarplats i Norrtälje Hamn 2017

www.graddomarina.se  0176-409 00

www.graddomarina.se
0176-409 00

Fr o m maj 2016 driver 
vi Norrtälje Gästhamn 

och Sjömack. 

Vi kan erbjuda
sommarplats i

Norrtälje för 2017.

Tack för denna sommar!
Vi ses igen!

NORRTÄLJE        GÄSTHAMN

0709-556 636
www.graddoel.se

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

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

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

www. mormorsprylar.se 
Tillfällegatan 2, Norrtälje

073-63 08 843

Kvisthamra 
Veterinärklinik
0176-22 33 02 Telefontid 9-11 

Öppet mån-fre 9-17 

   
Gilla oss på

Bergsgatan 26, Norrtälje
www.kvisthamraveterinarklinik.se

Yxlan

076-881 61 77 • niclas@ngbygg.se

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

0733 11 99 91, 0703 77 02 75  
www.mtbygger.se  Följ oss på

Bergsprängning
Entreprenad-
borrning för 

värme, brunnar 
& bryggor

 070–602 32 42

RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD
Gräddö • 0176-406 09

www.radmanso-bygdegard.se

Bröllop & Fest
Platsbygger kök, bokhyllor, 

bardiskar, garderober...
0709-480 326

norrtaljesnickeri@live.se

www.norrteljebrenneri.se
0176-22 71 30

SPILLERSBODA  
LANTHANDEL

SPILLERSBODA  
LANTHANDEL
Två mil öster om Norrtälje

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

www.spillersbodalanthandel.seRodenåkarna

Vi har material för trädgård & strand
Natursten • Jord  
Grus • Krossprodukter 
Containers • Transporter 

Även leverans i storsäck!

0176-767 50. www.rodenakarna.se

Återförsäljare

Hasselforsjord
ROINES FOTO GRÄDDÖ

Reportage, kurser, reklam, 
miljö, brudpar

070-314 49 43 roines.foto@gmail.com

Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk  · ServicefolkServicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicefolk · Servicef

God Jul och Gott Nytt år!
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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

0708-26 13 34
www.sallstrombygg.se

Sällströms 
Snickeri & Bygg AB

BLI FÅNGAD AV SIARÖFORTET
Konferenslokal, vedeldad bastu och ett eget fort. Öppet maj-oktober. 
Boka för fest eller möte. Ring 08-24 30 90. www.blidosundsbolaget.se 

070-403 31 03
070-722 01 15

www.trevismaleri.se

Avlånga dekaler
284 x 81 mm
670:-/ 10 st

 

Klistermärke
(vit botten)
102 x 76 mm
850:-/ 40 st

Stora transparanta
dekaler
500 x 320 mm
100:-/st

•  Lastbåt med kran för frakt av gods
•  Leverans av grus och jord i storsäck
•  Utläggning av bojar och flytbryggor
•  Bärgning och bogsering
•  Hämtning av bygg- och grovsopor
• Mark- och schaktarbete

Hasse Vogel • 070-537 90 19
www.skargardstjanst.eu

Vi kör i vått och torrt!

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

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

Väddö Ved
"värmer bra"

All sorts ved!

070-340 32 29
073-140 28 36

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

Åkerlunds
Grund & Kakel AB

070-795 48 51

Gustavsbergs Porslinsfabrik
Nordens enda benporslinstillverkare

Chamottevägen 2, vid Vattenhjulet i Gustavsbergs Hamn
Tel. butik: 08-570 369 00, Öppet: må-fr 10-18, lö-sö 11-17

www.gustavsbergsporslinsfabrik.se

BRYGGBEKYMMER?
Vi utför allt i bryggor och kajer 

Pålning • Muddring • Bogsering 
Sjötransporter

Sjöentreprenader AB
Box 47 • 130 25 Ingmarsö

070-347 49 01 
sjoentreprenader@ingmarso.com

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

Välkommen till Möja!
Vi har öppet året runt.

Roland Svensson Museum 
0705-539 73 23

Wikströms Fisk
08-571 641 70

Ingmarsö Krog  08-542 46 800   
www.ingmarsokrog.com

Norrgården B&B  070-825 02 58 
www.ingmarsonorrgard.se

Ö-Tölt  070-825 02 58   
www.otolt.se

God jul från oss på Ingmarsö

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

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

God Jul och Gott Nytt år!
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leveranser i Stockholms
skärgård och Mälaren

sand sgrus s jord 
070-349 22 04

www.nordanvind.se

NORDANVINDBrunn Eko-Värme AB
Brunn och bergvärme
Egna sjötransporter

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

www.bevab.nu, info@bevab.nu
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

 08   -571 50 100 

Taxitrafik, Charter, Turtrafik

www.battaxi.se   info@battaxi.se

M/F Solskär
LEVERERAR GRUS/BADSAND 

UTLÄGGES
070-571 95 80

www.skargardsgrus.se

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

Stugor att hyra 
i skärgården 

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

Båttillbehör 
Marin inredning

Presenter
Färg & Fernissa
Roslagsmahogny

Modellbåtar
Ledlampor

och mycket mer

www.
tackelochtag.se

Tel:08-611 82 58
Slupskjulsvägen 42

Råseglarhuset
Skeppsholmen

Sopa taket fritt från barr, löv 
och bullig mossa!

g

Upp till 6
 meter lång.

Utan att ramla  
från taket.

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

HamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféLängst 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

HamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncafé

Gästhamnen i Trosa Hamncafé med restaurang.
 Välkomna från kl 8.00 varje dag!

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

HamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncaféHamncafé

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

Julhälsning från Bergs Gård
Njut av lantliv, charm och gårdens mat hos oss på 
Bergs Gård. Sörmlands pärla strax utanför Trosa. 

Magnus & Frida Jonsson 070-495 49 32

Transporterar allt från grus till hus.
Även entreprenadmaskinsarbeten.

08-570 331 95, 070-831 41 10

Sommarbackens Ullbod
Strumpor

&
underkläder
av mjukaste ull

0221 - 516 79
www.ullboden.se

 www.parkalandiahotel.com  
info@parkalandia.com, +358 (0)18 141 30

HOTELL | RESTAURANG | BAR | POOL

Handmade jewelry

Skärgårdssmycken på www.claudiap.se

Vi önskar våra läsare och 
kunder en fröjdefull jul!
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Akterspegeln Bildgåtan Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan • Akterspegeln Bildgåtan

Det finns tusentals sköna öar i skärgården. Alla med sin egen särart. De skiftar 
också efter årstid. Kanske föredrar man värme och sol när man gör en utflykt till  
sin favoritö. Andra njuter som mest när man kan ha hela arkipelager »för sig själv«. 
Hur som helst finns det många smultronställen att välja på. Även så här års.

Vad har dessa öar gemensamt?

Finn den 
röda tråden

Vi gratulerar sommarnumrets vinnare: Birgitta Andersson i Trosa, en glad pensionär som hittade sitt magasin hos Coop.  
Brevbärare Kjell Mattsson i Norrtälje hittade tidningen på Rånäs slott och Sofie Fröberg som jobbar som fjärlils och humleinventerare 

och kunde rätta oss med att bild C var en skogsgräsfjäril och inte en rödfläckig blåvinge. Hon fick sitt ex hos Simpnäs hamncafé.  
Stort grattis – ni vann biljetter till Carolas konsert på Rånäs slott i somras. Rätt svar blev: A: Amiral, B: Mindre guldvinge,  

C: Skogsgräsfjäril (vi godkände rödfläckig blåvinge eftersom vi hade fel), D: Nemosynefjäril, E: Nässelfjäril, F: Påfågelöga, G: Tistelfjäril. 
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Skicka in ditt svar till info@magasinskargard.se eller 
Magasin Skärgård, Gräddö Varvsväg 12, 760 15 Gräddö. 
Fyll i namn, adress, ålder, yrke och intressen, så vi får 
lära känna dig lite grann. Och berätta väldigt gärna var 
du hittade ditt magasin. Stort tack på förhand & lycka till! 
Dragning 15 februari 2017.

Tävling
Chans att vin

na  

halsband med ankare 

från Claudia Pielbusch 

Jewelery. Värde 350 kr.

DRAGNING 15 FEB. 2017

Grinda Söderarm

Utö

Finnhamn

Svartsö

Möja Landsort

Sandhamn
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I Stockholmsområdet har vi 490 frivilliga sjö- 
räddare, och 27 av dem fi nns på Möja. Till 
vardags har de ganska vanliga jobb och lever 
som folk gör mest. Men de är också välutbil-
dade sjöräddare med uppdrag att rädda liv. 
Om larmet går släpper de allt och ger sig 
direkt ut till sjöss – utan ersättning. 

Men trots att de känner varenda vik på 
öarna runtomkring, så vill du helst inte ha 
med dem att göra, utom i nödfall förstås. Det 

bästa är ju om de inte behöver rycka ut alls. 
Under förra året gav vi oss ut på drygt 

1.300 sjöräddningslarm i skärgården och på 
Mälaren. Totalt står vi för 70 procent av all 
sjöräddning i Sverige, helt utan bidrag från 
staten. Det betyder att vi är i stort behov av 
pengar till båtar, utbildning och utrustning. 
Så hjälp oss gärna på pg  90 05 00 -0.

Ett annat bra sätt att stödja oss är att bli 
medlem. Då får du också kostnadsfri hjälp om 

du till exempel skulle gå på grund eller få 
motorstopp. Dessutom vet vi att båtlivet blir 
säkrare i områden där vi har många med-
lemmar. De hjälper till att skapa trygghet till 
sjöss. Men just i Stockholmsområdet är det 
än så länge alldeles för få medlemmar, så här 
behövs du extra mycket.
    
Läs mer och bli medlem på sjoraddning.se. 
Eller ring oss på 077-579 00 90.

Frivilliga sjöräddare sedan 1907.Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto 
och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

NÅGRA 
MÖJABOR 
DU HELST 
INTE VILL 
HA MED ATT 
GÖRA. 

GILLIS KOLJA, NARKOSLÄKARE ROLF ÅKESSON, BUSSCHAUFFÖR

CAROLINE ANDRÉN, UNGDOMSLEDARE

JOHAN RÖISLAND, AFFÄRSUTVECKLAREBENGT SALOMONSON, TECKNARE MATS ÅBRANDT, EGENFÖRETAGARE

JOHAN SUNDMAN, SNICKARE

JENNY LEONARDZ, JOURNALIST



Vårt fi bernät sträcker sig över hela kommunen, och vi ansluter nya 
kunder – varje dag. I vårt nät får du många tjänsteleverantörer att 
välja mellan, bland annat Telia, Bahnhof och Viasat.

Vi kan vår bygd och vet att ni är många som är ivriga på att få fi ber. 
Kartan visar aktuella och kommande kampanjområden samt områden 
där utbyggnation är beslutad och arbete pågår. Men oavsett var du 
bor är du hjärtligt välkommen med din intresseanmälan.

SUGEN PÅ FIBER?

Kommande fokusområde

Arbete pågår

Pågående erbjudande

Gå in på vår hemsida och gör din icke bindande beställning!
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