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Tack så mycket alla som hört av sig och skickat mail om 

hur mycket ni uppskattar MagasinSkärgård. Det värmer. 

Bland annat orden »En ren njutning …« från Norrtälje 

kommuns näringslivschef Dan Löfgren. Då har vi lyck-

ats med vad vi vill åstadkomma. Vi vill att ni ska njuta 

av varenda sida. Dess bilder, texter och annonser.

I detta nummer vill vi få er att njuta av kajak-

paddling i lyx, lek på paradisön Nåttarö, eremitliv 

på Åland, pensionatsliv på Svartsö, höga höjder vid 

Högbondens fyr, goda drinkar på Skansholmen och 

en båttur till Röder och Fredlarna i ytterskärgården. 

Dessutom får ni nöjet att le igenkännande åt doktor 

Gormanders krönika om kärleksfulla gungningar. 

Och Andreas af Malmborgs krönika om tävlingen att 

sjösätta sin båt och hinna först ut till ön. Vinnaren 

njuter. Liksom paret i den gungande båten. 

Vi hoppas att ni njuter. Av varje dag i sommar. 

Och av varje blad i magasinet. På sidan 76 har vi ett 

urval av sommarens roliga dagar. Med evenemang 

som inte bara marknader, tävlingar och underhåll-

ning utan även slåtter. Det är ju Naturens År i år. 

Det firar vi mer än gärna. För utan natur skulle inte 

skärgården vara så otroligt fascinerande underbart 

skön och vacker. Det är bland kobbar och skär man 

njuter som mest av att bara vara och njuta. 

För att underlätta för er att hitta er favoritö, boende, 

transport, mat och roliga aktiviteter har vi listat skär-

gårdens entreprenörer och turistbyråer på våra »gula 

sidorna« – Din SkärgårdsGuide. Glöm inte bara – håll 

hårt i ert magasin så det inte försvinner – och ha det 

alltid nära till hands. När nöden kräver finns 

telefonnummer till både sjöräddningen och 

sjöpolis. Passa på att njuta och simma 

lugnt i sommar! /

Vi vill passa på att gratulera 

vår fotograf Roine Karlsson som nyss fått 

utmärkelsen Norrtälje kommuns kulturpris.

Krönika

 Josefin Ekberg
2178, 760 15 Gräddö, 0176–181 90, 0709–701 901, josefin@magasinskargard.se, www.magasinskargard.se

 Roine Karlsson  Misse Ljungström / Helena Forsgård / Hans Brandt / Magdalena Lindelöw
Gunnar Ohrlander / Andreas af Malmborg  Roine Karlsson  

Eva Englund  Lars Holm
Lena Östergren Josefin Ekberg 0709–701 901 / Gittan Alm, 070–331 75 01

 Printall, Estland   100 000 ex/år (vår, sommar, vinter)
via turistbyråer, hamnar, hotell, krogar, butiker, båtar, informationsbodar och vänthallar m.fl.

MagasinSkärgård är en fristående produkt. För ej beställt material ansvaras ej.



SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN FYLLER 50 ÅR!
Under femtio år har skärgårdsstiftelsen varit verksam i Stockholms skärgård. 
Det firar vi med jubileumsresor och extra fina vänböcker. I år får våra vänner både en 
storslagen antologi om skärgården och en jubileumsskrift på 84 sidor om stiftelsens 
historia och utveckling.

Gå in på www.skargardsstiftelsen.se för löpande information om våra 
jubileumsresor och registrera dig som vän nu!

Gå med som vän i Skärgårdsstiftelsen 
under jubileumsåret och få, En värld av öar - 
den stora boken om Stockholms skärgård. 
Boken är rikligt illustrerad och omfattar 
närmare 300 sidor.

Dessutom får vännerna detta år stiftelsens 
jubileumsskrift som sammanfattar 50 år av
stiftelsens historia och utveckling. 

EN VÄRLD

AV ÖAR
Den stora boken om Stockholms skärgård

BOKFÖRLAGET MAX STRÖM

Bertil Hedenstierna, Björn Holm, Lenn Jerling, Rolf Källman, Cecilia Lindblad, Klas-Rune Johansson, Lennart Jarnhammar, 

Erling Matz, Ann Katrin Pihl Atmer, Anders Hedin, Johnny Söderlund, Lage Larsson, Bo Grandien, Berndt Festin, Annica Triberg

Jubileumsårets vänbok - en storslagen antologi!
Årets vänbok är en storslagen antologi om Stockholms skärgård. 
Det handlar om att försöka ge en någorlunda heltäckande bild av vår 
mångfacetterade skärgård. Det har gjorts förut i skärgårdslitteraturen, 
men senast var för över 30 år sedan. Ett bättre tillfälle att fullfölja denna 
kunskapstradition än i samband med Skärgårdsstiftelsens 50-års jubi-
leum i år finns inte!

I boken samlas ett 15-tal välkända författare och skribenter som alla 
har stort kunnande om skärgården – var och en på sitt sätt. Det handlar 
om allt från skärgårdens ursprung, historia, växter och djur, skärgårds-
bygd, sommarnöjen, båtliv, skärgårdsbåtar och fyrar. Men också om 
havsmiljön, människans kolonisation av skärgården samt om författare 
och konstnärer som inspirerats av det vidunderliga skärgårdslandskapet. 
Och naturligtvis också om hur Skärgårdsstiftelsen arbetat för att bevara 
och utveckla skärgården under dessa 50 år.
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Innehåll

Paddling i lyx sid 6
Att paddla kajak ska vara njutbart och inte bara ett 

slit med paddeltagen för att ta sig framåt. Stockholm 

Adventures arrangerar turen »Kajak med guldkant« 

med det lilla extra. En chokladkaka med 70 % kakao 

till kaffet, hemlagad middag med Vånölax och eko-

logiskt rödvin. 

Paradisön av sand sid 16
Stockholm skärgårds öar består mest av klippor men 

det finns en som är som en jättelik sandlåda – Nåtta-

rö. En ö som för tankarna till Ibiza eller någon annan 

exotisk paradisö. Det är bara palmer som saknas. 

Eremitliv på Åland sid 24
På Sviskär i Ålands skärgård hyrs en eremitkoja ut till 

de som vill leva enkelt utan dator, tv, mobiltelefon 

och andra moderna påfund. I timmerkojan myser 

man till skenet av en fotogenlampa. Mobiltelefonen 

kan man ta med sig av säkerhetsskäl men den läggs 

i en fågelholk tills den behövs. 

Hemma hos pensionat sid 32
På Svartsö Herrgårdspensionat är det bara 133 steg 

från havsstrand till insjöstrand. Bad för badkrukor 

och badtokiga. På punchverandan intages delikata 

måltider. I skogen spelas tennis. Någon läser en bok 

i biblioteket. Här lever man riktigt pensionatsliv 

som det var förr. 

Sjökrog som bränner eget sid 40
På Skansholmen finns allt. Krog, bistro, butik, cam-

ping, sjömack, stugor, gästhamn och ett alldeles eget 

bränneri. Spriten bränns i ett utrymme inte större 

än en friggebod. Landets minsta bränneri. Lagligt 

vill säga. 

Din SkärgårdsGuide sid 75
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Paddling 
för finsmakare
Vad mår du bra av? Är det att röra på dig, äta nyttigt, umgås och 
vistas nära naturen – med gott samvete för miljön? Det perfekta 
alternativet till en Thailandresa stavas »Kajak med guldkant«.
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 på Björk-

viks brygga på Ingarö. Taxibåten 

Varuna, en daycruiser Coronet årsmodell 

1963, en lång och smal träbåt lik en jättekajak, 

hämtar oss och vi sätter kurs mot Gillinge 

i södra skärgårdens yttre havsband. Solen 

skiner och det ser ut att bli en fin dag. Havet 

glittrar som paljetter.

Båten kör genom en labyrint av öar och 

skepparen Danne Sundberg vejer vant för 

alla grynnor. Han ser ut som en fornnordisk 

gudagestalt – solbränd, frisk och stark. En 

tvättäkta skärgårdsbo som gärna delar med 

sig av sina kunskaper till oss vetgiriga land-

krabbor med mer eller mindre sjövana. Vi vill 

veta allt. Om havsörnar, sälar och fiske. En 

helt ny värld öppnar sig. Tunnelbanor, lappli-

sor och rödljus lämnar vi glatt bakom oss.

Här ska andas frisk luft, höra djurens 

läten, se oförstörd natur och få sund motion. 

Ingen av oss är särskilt van kajakpaddlare. I 

gruppen finns stockholmaren Kerstin som 

har ett sommarställe i Stavsnäs, friskusen 

Eva som tar ett dagligt morgondopp på Lilla 

Essingen ända till oktober, hennes man Nils

nyss hemkommen från Kina, amerikanen 

Jonathan som deltagit i en vattenkonferens 

i Älvsjö och Clayton hans 15-årige son vars 

första erfarenhet av svensk skärgård blir att 

halka i sjön.

Nybakat bröd
Väl framme på Gillinge får vi stifta bekant-

skap med vår gästvänlige värd, öbon Olle 

Fernlöf och guiden Erika Kreitz samt den 

sällskapssjuke hunden Seb. Vi blir visade till 

våra rum. På väggarna hänger broderade små 

tavlor med fyrmotiv. Det finns rena lakan och 

handdukar. Nästan hotellstandard. Nä, inte 

riktigt. Duschen ligger i ett rum bredvid och 

toaletten är två utedass runt knuten. Fräscha 

dock. Utan illaluktande odör. Med handfat 

och rinnande vatten. Både varmt och kallt. 

Riktigt modernt faktiskt.

På Olles altan serveras fika och nybakade 

kanelbullar. På bordet ligger några fågelböcker. 

Erika går igenom dagens paddeltur med oss. 

Den går norrut till Jungfruskär. Alla får varsitt 

inplastat litet sjökort att ta med på färden. 

Sedan samlas vi på bryggan för att förbereda 

→
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sjösättningen av våra flytetyg. Packningen ska 

med i vattentäta skott. Ombyte, kikare, kame-

ra, solkräm, myggspray och annat nödvändigt 

till resan. Vattenflaskan lägger vi lättåtkomligt. 

Dagens lunch delas upp mellan kajakerna. 

Någon tar hand om lättölen, en annan packar 

ner tallrikar och bestick.

När vi tagit på oss flytväst och kapell är det 

dags att provpaddla på land innan vi sjösätter. 

De lättaste får Seayaks och de tyngre Kodiaks. 

Det mest kritiska ögonblicket är att kliva 

i eller ur kajaken. Det klarar alla av galant 

med lite assistans. Innan avfärd får vi känna 

på att paddla framåt och bakåt samt svänga 

med rodret. Vid fötterna sitter två pedaler. 

Trycker man med höger fot svänger ekipaget 

åt styrbord och vice versa. Logiskt och lätt att 

komma ihåg. Att den svänger åt samma håll.

Lekande lätt
Det ser lite lustigt ut när alla har fått sina 

lekamen förlängda av ett smalt plastskrov, 

som färggranna sjöjungfrur. Vi drar på upp-

täcktsfärd med vår guide Erika i täten. Det 

går som en dans. Lätt som en plätt känns det 

som. Varje paddeltag rörs rytmiskt åt höger 

– åt vänster, styrbord och babord. Det drop-

par lite från bladen. Kajakerna rör sig för-

vånansvärt snabbt framåt. Den smala fören 

klyver nästan ljudlöst vattenytan. 

Så här nära sjön är man vanligtvis bara 

simmandes i den. Är det så här det är att 

vara en sjöfågel guppandes på vågorna? Vi 

har samma utsikt i alla fall. 

– Havsörnar, ropar någon och alla tittar 

upp i skyn. 

Redan efter några få paddeltag får vi se 

två stora fåglar segla i luften majestätiskt 

med utbredda vingar. Det är fascinerande 

att betrakta detta förr så hotade djur som nu 

börjat återhämta sig. Vi paddlar genom vikar, 

sund och mellan en massa småöar. 

På en öde ö med en liten strand och en 

solvarm klippa tar vi en paus för att äta en 

delikat lunch. Vi kliver ur utan att välta eller 

plurra och drar upp våra kajaker på stranden. 

Alla får varsin gul strandstol att sitta bekvämt 

i. Det dukas upp hemlagad laxröra, lättöl, 

kaffe och mörk choklad. Erikas syster har 

bakat bröd. Åh, så gott det smakar efter lite 

fysisk ansträngning. Sjön suger verkligen.

Efter lunchen paddlar vi vidare mot nya 

naturupplevelser. Där går några får och betar 

på en ö. Vi ser häger och en svanfamilj med 

fem ungar. Vi paddlar genom ett smalt sund 

full av vass. Det känns som om vi är med i 

filmen »Jakten på den försvunna skatten«. I 

nästa stund paddlar vi under en grottliknande 

klippa som påminner om en naturformation 

från någon norsk fjord eller liknande. Vi får 

veta att uttern trivs här.

Ofrivilligt bad
Plötsligt händer något oväntat. Nisse ligger 

i sjön. Hur gick det till? Börjar han bli trött 

och okoncentrerad? Han förklarar att han 

bara skulle rätta till sitt roder och tappade 

balansen. Plums! Så kan det gå. Nisse simmar 

med sin kajak mot stranden och kliver dyblöt 

upp. Erika är snabbt på plats för att hjälpa till. 

Det känns tryggt att veta att hon jobbar som 

sjuksköterska i vanliga fall.  

Efter en hel dags paddeltur med strålande 

väder och många vackra intryck återvänder 

vi till Gillinge. Där väntar en utsökt middag 

med hjortpaté som Olle gjort på hjortkött 

från Nämdö till förrätt och lax från Vånö 

med närproducerad sallad till varmrätt. Till 

det serveras ekolologiskt rödvin och vatten. 

Genast blir det avslappnad och gemytlig 

stämning i det varma skenet av fotogenlam-

por. Våra kinder har blivit rosenfärgade av 

dagens friska uteliv. Vi pratar om djur, fåglar 

och natur. Då syns en livs levande räv stryka 

omkring utanför fönstret. Han eller hon letar 

uppenbarligen efter något ätbart. 

Vi summerar dagens intryck och Jonathan 

sätter ord på det bästa med skärgården.

– It’s so quiet. And beautiful.

Vi går och lägger oss i hyfsad god tid 

befriad från dokusåpor på TV för att vakna 

utvilade inför nästa dags kajakäventyr mot 

sydligare nejder. Boskapsö och Villinge. �



Östhammar/Öregru

Östhammar/Öregrund                     Samlingsannons för 

0173-214 00
www.mattonmarin.se

Välkomna
Öppet: Tisdag &Torsdag 11–17 Lördag 10–15 

sundboden.oregrund@telia.com
www.green-house.com/sundboden

i ett gammalt sädesmagasin

Sundsveden

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

Enkel och dubbelrum 
i gamla betjäntflygeln och tvätthuset

www.forsmarkswardshus.se Tel 0173-501 00 

Släpvagns-

uthyrning!

Välkommen till...

Båt & Motor AB i Östhammar – Norra Roslagen!

Båtförsäljning

& servic
e!

Yamaha, SeaMaster, Mercury, 
WV och Mercruiser. 

njut av att äta och dricka gott. prova vår smakrika 
meny av noga utvalda råvaror och drycker.

strandgatan 12, precis nere vid hamnen, 0173-310 50

        välkommen

välkommen till 
vår familjevänliga 
sommarrestaurang 
i öregrund

u



nnd längst upp i norr

Norrtälje

Uppsala

www.rosenbergroslagen.se  0173-463 80

Bo i fyrvaktarbostäderna med havet och klipporna
som närmaste granne. Logi och båtöverfart bokas på
tel 0173-34021 fax 0173-34011. Öppet den 1/5–30/9
orskars.vandrarhem@bahnhof.se

Välkommen till STF vh Örskär

SVENSKA TURISTFÖRENINGEN

RÄVSTEN

Hyr ut kajaker, 
cyklar, husbil 

Förmedlar boende
070-280 54 42
www.bokajak.se

Vandrarhemmet 
med de sköna sängarna

0173-302 00
www.epokgarden.se

Raggarö Gård
Hela familjens utflyktsmål 

i skärgården
 0173-720 11

www.raggaro.se

Rävsten Stugby
& Fritidsområde

0173-360 18
www.ravsten.se

En härlig boende- 
och mötesmiljö
med hemkänsla 
0173-316 60

www.hotellflora.se

HELSINGEN
Himmel & Hav

Boende och äventyr 
på en skärgårdsö

0173-370 41, 
070-330 14 27

www.helsingen.nu

Epokgården

Bo vid havet
0173-316 00

www.strandhotellet.nu

Öregrund, 
den nyupptäckta 
skärgården
Besök oss runt 
Öregrund och Gräsö, 
vi välkomnar dig 
med vacker natur 
och trevligt boende 
för alla smaker!
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 som små hundar den där 

sommaren. Vi älskade en gång i kvarten och 

detta skedde i min gamla Folkbåt som hette 

Skrabban och saknade mast. 

Båten var provisorisk. Liksom kärleken. 

Jag fattar inte hur vi gjorde för den här 

båten var inredd som de flesta andra segel-

båtar. Det vill säga av en livsförnekande, 

sexhatande expert på långa kölar.   

De gamla båtbyggarna ville inte att deras 

båtar skulle missbrukas. Kalla avrivningar 

var säkert okej men inte sex. Kojerna byggdes 

som smala hyllor och längs dem kunde man 

sätta upp nät för att inte ramla ur. Tanken 

var att där låg besättningen och sov medan 

skepparen, ofta en tuffing med ansikte som 

en roquefortost, stod till rors. 

I förpiken fanns det ibland dubbla sla-

far men båtbyggarna placerade ofta hårda, 

uppstickande kanter i mitten för att hindra 

otillbörligt utnyttjande eller så var däcket 

så lågt att man dunkade i med huvudet. 

Många seglare blev därför yra i mössan och 

trodde felaktigt att det berodde på gippen, 

den manöver då bommen slår skepparen i 

huvudet när den kommer farande. 

Det var inte meningen att man skulle 

älska ombord. De som ändå försökte var 

som vi den där sommaren, andlöst sugna på 

varann, hänsynslöst trotsande alla hinder. 

Många drabbades av skador. Det var båtbyg-

garnas straff. 

Andra kilade iland på öar och älskade 

bland klipporna. Det var hårt och fullt av 

myror och inte lika kantigt. Men folk blev 

blygare när det visade sig att militären har 

kameror lite överallt i skärgården. Fienden 

kommer inte och nu sitter hela kompaniet 

och kollar bästa sexet istället. 

Den vanliga bilden är annars naturham-

nen där 30–40 båtar har lagt till för natten. 

När klockan närmar sig tio sitter glada män-

niskor på klipporna och grillar stora flin-

tastekar och dricker starköl. Det är motor-

båtsägarna och de heter vanligen Kenta och 

Connie och har fruar som heter Carola. 

De har hur kul som helst. 

Från segelbåtarna anar man ett svagt sken. 

Där ligger redan båtbyggarnas offer och lyss-

nar på kvällsandakten innan vädret. 

– Ska vi? tänker han. 

– Jag undrar om han har slutat älska mig, 

tänker  hon. Tänk när vi var unga, då älskade 

vi med varann i jollen. 

– Hon har förändrats, tänker han. Förr i 

tiden var hon min sextant. 

Han är sugen men vågar inte, för om de 

sätter igång med sex så börjar hela hamnen 

att guppa och han fasar för vad de glada 

motorbåtsägarna ska säga. 

– Båten knakar när man rör sig, tänker 

hon.  

 De ligger där stela som pinnar och tänker 

att »kan dom inte vara lite tystare, dom där 

Kenta och Carola …« 

Jag minns en storslagen händelse, ganska 

sent en kväll, när en liten if-båt puttrade in 

i natthamnen och lade sig på svaj. Två ung-

domar försvann ner i ruffen och på stranden 

satt de glada mototbåtsägarna. Plötsligt bör-

jade if-båten röra sig, den rullade fram och 

tillbaks och efter en stund tog den liksom 

små skutt. Alla tittade. Också segelbåtsägarna 

kikade fram ur sina ruffar. 

Efter en halvtimme var det klart. De två 

ungdomarna kom upp ur ruffen, rufsiga och 

rödkindade. Då ställde vi oss upp, vi på stran-

den, och applåderade. Det var inspiration.  

Den kvällen var det som om varenda båt 

fått ett inre liv, kärleksfullt guppande, fast 

besluten att trotsa båtbyggarnas fördömelse. 

/
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Amorösa gungningar



B.O. OPTIK SYNSAM
STORA TORGET 5 · NORRTÄLJE · 0176-101 06

Vi är fyra optiker och två kontaktlins-
assistenter som väntar på att få 
hjälpa Dig! 

Vi arbetar med den senaste tekniken 
inom glasögon och kontaktlinser. 
Hos oss fi nner du bågar och 
solglasögon från de ledande 
modehusen t. ex. Dior, Gucci, Marc 
Jacobs, Hugo Boss och Diesel.
Vi har även ett stort urval av enklare 
glas och bågar. Vi samarbetar med 
privat ögonläkare från Stockholms 
Ögonklinik vid Sophiahemmet!

Välkommen till Synsam i Norrtälje.

Välkommen till Roslagen!
Roslagens Sparbank har kontor i Norrtälje, Rimbo, Hallstavik och Älmsta.
Våra räntor och villkor överträffar de flesta storbankers. 
Välkommen in och ta del av våra erbjudanden! 
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1859-2009 ROSLAGENS SPARBANK 150 ÅR 
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Laja på la playa 
del Nåtarö
Nåttarö är känt för sina långa sandstränder. Dovhjortarna. 

Drottningens grotta. Tältbyn. Krogen. Vad färre känner till är 

klapperstensfältet med lavformationen »Skriet«. 
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 i södra skärgården är 

ön som tycks ha allt för att göra 

semestern lyckad. Här finns boende, affär, 

krog, sandstränder, klippbad, sevärdheter, 

aktiviteter och häftig natur. Ett riktigt turist-

paradis, faktiskt. Och det har många upp-

täckt. Nåtarö Campingförening hyr ut tält 

till camparna. Inte vilka tält som helst, det 

är som riktiga sommarstugor fast av tyg. I 

dem finns allt nödvändigt utom rinnande 

vatten. Många har bott här i generationer 

sedan föreningen bildades för snart 50 år 

sen. En del åker till och med hit vintertid 

när allt är öde. 

I tältbyn är man som en enda stor familj. 

Alla känner alla och omgänget är en viktig 

del av gemenskapen. Knappt någon har tv. 

Det behövs inte. Just idag ordnas årets stora 

händelse – sommarfesten. Folk har samlats 

på fotbollsplanen. Ur högtalarna hörs Staf-

fan Hellstrand sjunga »Kom tillbaks, denna 

världen är så underbar«. Barn, vuxna och 

ungdomar gör sig redo att tävla i säckhopp-

ning och kokosbollsätande med händerna 

på ryggen. Lagen har olika flaggor. Frankrike 

möter England, Tyskland, Finland, Schweiz 

och usa.

Alla har roligt. Barnen får ansiktmålning. 

En del kastar dart. Köper man en lott kan 

man vinna Baden-Baden stol, gasolkamin, 

spel eller annat praktiskt på denna plats. 

– Nåttöringar kallas vi för. Alltid dagen 

före sommarfesten klär vi ut oss till vikingar,  

berättar Rolf Walther föreningens ordföran-

de.

De som tältar på ön Grinda (med en 

liknande camping) kallas för »grindianer« 

avslöjar han. Undra hur granna de blir med 

fjädrar och allt. Nåttöringarna springer i alla 

fall runt med kladdiga kokosbollmunnar, 

blommiga Hawaii-shorts, skrattar och jublar 

om vartannat. Här är det livat och blommor 

i morsans hatt.

Drottningens grotta 
Det är inte bara festligheter som roar. Efter 

en liten promenad längs en stig med knotiga 

rötter kommer vi fram till den beryktade 

→
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drottninggrottan. Hit flydde Maria Eleonora, 

Gustav II Adolfs änka med sin makes hjärta 

i en gulddosa runt halsen för att söka skydd 

i väntan på ett danskt skepp på väg till Tysk-

land. Enligt legenden grävde hon ner kungens 

hjärta utanför grottan. Hon älskade sin man 

näst intill vanvett. Efter kungens död blev 

hon alltmer förvirrad, kände sig fången på 

slottet och valde att fly till sitt hemland. Hon 

trivdes inte där heller och fick så småningom 

tillåtelse av sin dotter drottning Kristina att 

återvända till Sverige.

Det låter som en saga man skulle kunna 

göra film av. I grottan som är förvånansvärt 

vacker, med pistagegrön lav, blåbärsris vid 

ingången och glittrande stenar, infinner sig 

känslan frid och ro istället för dramatik och 

spänning som troligen drottningen kände 

när hon väntade här. Grottan liknar en sakral 

kyrka. Det känns lite högtidligt och nästan 

magiskt att vistas inuti. Tänk att ett kunga-

hjärta kan vara begravt här. Många har letat 

men ingen har lyckats hitta det. 

Bröderna Joel och Albin Grandin klättrar 

spralligt runt vid grottmynningen, får syn på 

vår fotograf och ropar glatt:

– Hej fajbjoj.

Om det kärleksfulla kungaparets själar vilar 

över platsen så ler de nog i sin himmel nu.

Vi traskar vidare mot Storsand, skär-

gårdens längsta sandstrand och vi känner 

oss som lyckliga Robinsondeltagare när vi 

kommer fram. Är det här verkligen Sverige? 

Eller Hawaii? Ibiza? Stranden med finkornig 

ljusbeige sand är tillräckligt inbjudande för 

att vilja vistas här hela dagen med picnic, sol 

och bad. Men vi är nyfikna på »Skriet«.

Skriet i vildmarken 
Efter svårtillgänglig terräng över ett klapper-

stensfält med karta i handen hittar vi till slut 

en liten oansenlig skylt som pekar österut. Vi 

letar och är nära att ge upp när vi plötsligt 

ser det. I laven på en klappersten som vetter 

mot havet syns ansiktet av den ångestfulla 

mannen (eller är det en kvinna) som vi så väl 

känner igen. Identiskt lik. 

Det är inte omöjligt att Edvard Munch

kan ha varit här och fått inspiration till sin 

kända tavla då det vid tiden har bott en 

konstnär på ön. Mer förtäljer inte historien. 

Hur som helst är det högst troligt att särskilt 

en konstnär fascineras över detta fantastiska 

naturfenomen. Stora runda klippformationer 

naturligt formade av havet.

Vi återvänder efter promenaden till tält-

byn och blir bjudna på rödvin i plastmugg. 

Gästvänligt så det förslår. Närmare naturen 

än så här kan man inte bo och samtidigt med 

så liten åverkan på den reflekterar vi. Nästan 

som att sova under bar himmel med cowboy-

hatt över ansiktet. 

– Hjortarna kliver mer eller mindre rätt in 

i tälten, berättar Nicklas Ekman.

Rävar, grävlingar och möss är andra vilda 

grannar som kan hälsa på. Barnen bygger 

kojor i skogen och ekorrarna gnager på fisk-

dammens godispåsar. Människan är ute på 

djurens revir och får igen kan man säga.

– På morgonen sitter man här och fikar 

och hör fåglarna sjunga. Det är något man 

bär med sig om vintern sen, säger Barbro 

Malmberg som redan tidigt om vårarna börjar 

längta till Nåttarö, så fort solen tittar fram. 

Hon bor med sin »tygsommarstuga« på 

två rum och kök bredvid byns mulltoa.

– Jag bor skitnära som jag brukar säga, 

skojar hon.

De som fått de bästa platserna bor uppe på 

höjden »gräddhyllan« eller »Övre Östermalm« 

som det också kallas. Som sig bör när man bor 

flott kan man också lyxa till det med ett besök 

på Nåttarö Krog. Där serveras skagencanapé, 

fetaostgratinerad lax på spenatbädd och lime/

dajm-parfait för det facila priset 230 kronor. 

Som hittat. På krogen samlas man tisdagar 

för att sjunga till Allsång på Skansen. Efter en 

skojig krogkväll kan man roa sig med hurtig 

motionsbingo dagen därpå. Oj, vad mycket 

som sker på Nåttarö – stockholmarnas eget 

sommarparadis. �
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Biovacuum - Watercare minireningsverk

08-608 21 60

Miljö & Bioteknik

Stora artister till Ornö
I sommar kommer gräddan av sveriges bästa trubadurer/sångare till Ornö Krog & Veranda. 

Först ut är Plura och Carla lördag 27 juni. Onsdag 8 juli uppträder Staffan Hellstrand, fredag 

19 juli kommer Pugh Rogefeldt och måndag 29 juli sjunger Tommy Nilsson. Artisterna ska 

inte bara sjunga, de kommer även att ha egna maträtter på menyn. Lördag 11 juli bjuder 

Mikael Samuelsson på akustisk afton i Ornö kyrka. Biljetterna kostar 200 kronor. Förköp 

08–501 560 00. www.ornokrog.se, www.kottemanagement.se

Tyskarnas bild av Sverige

Guidad skärgårdstur 
till ett mästerverk 



Nynäshamn i söder

FISKEHAMNEN ●  NYNÄSHAMN

RÖKT FISK

FÄRSK FISK

SKALDJUR

DELIKATESSER

EGNA 

INLÄGGNINGAR

CATERING

UTESERVERING 08-520 100 23 ● www.nynasrokeri.se 

Nynäshamns gästhamn  
hamnen för hela familjen

Nynäshamns Gästhamn & Turistbyrå. Fiskargränd 5, Fiskehamnen
Tel 08-520 737 00 / 08-520 116 35. info@nynashamn.se 

Mer info: www.nynashamn.se/gasthamn och www.visitnynashamn.se

Kaptensgatan 2
149 31 Nynäsham
Tel: 08-520 111 20

www.skargardshotellet.com

Skärgårdssemester 695:-
08-520 604 00  www.nynashavsbad.se
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Åland

Lämna mobiltelefonen i en holk och glöm världen utanför! På Sviskär 
i den åländska skärgården bor man i en timmerkoja utan el och vatten 
– en motvikt till dagens lyxkrig.  

Eremitliv på öde ö
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– paddla kajak, åka i egen båt eller göra som 

de flesta, beställa skjuts via »moderanlägg-

ningen« Silverskär. Då kommer Johan Mörn

i sin stora trygga båt och smidigt, ja likt en 

skärgårdens Crocodile Dundee, tar han sig 

fram mellan holmar och skär i vilket väder 

som helst. Rutten sitter i ryggmärgen liksom 

känslan för att angöra en brygga.

Man ser en ö med skog och berg när man 

närmar sig Sviskär och en brygga som sticker 

ut i havet. Norr om ön ligger Boxöfjärden. 

Sedan syns några holmar i havsbandet och 

bortom dem ligger Norrhavet. Det »spelar 

på bra« – som man säger på Åland – när 

nordanvinden ligger på och vågorna slår över 

stränderna på Sviskär.

Från bryggan följer man en upptrampad 

stig till stugan eller eremitkojan som Silver-

skärsfolket också kallar den. Även om stugan 

 turistföretagare för-

söker överträffa varandra med 

flotta rum och spa-avdelningar i senaste 

design gör ägarna för anläggningen Silverskär 

på Åland tvärtom. De satsar på enkelhet och 

tystnad, på det rustika och genuina.

På Sviskär, en grannö till Silverskär, har 

de byggt en stuga i samma stil som de bodar 

som man förr i tiden byggde på fiskelägen 

runt om i Ålands skärgård. Den skriker inte 

ut sin existens, den är liten och grå och smäl-

ter väl in i skärgårdsnaturen.

Här kan man bo ett dygn eller flera och 

helt koppla bort världen utanför. Det finns 

till och med en specialgjord holk för mobil-

telefonen – här ska man inte vara nåbar stän-

digt och jämt. Här ska man ta en välbehövlig 

paus från vardagens jäkt.

Man kan ta sig till Sviskär på olika sätt 

är enkel är den inget fuskverk. Materialen är 

gedigna och hantverket grundligt. Stockar 

har fällts, bilats för hand och knuttimrats. 

Dörren är låg och tröskeln hög. Så byggde 

man förr i tiden för att spara på den värme 

man lyckades få i rummet. 

Dörrhandtag och gångjärn är handsmid-

da och utvalda stenar bär på gammalt vis upp 

stugan i stället för gjutna plintar. Man har till 

och med jagat fram gammalt fönsterglas som 

har de rätta luftbubblorna.

Tidlöst och skönt
Det är en tidlös och skön stämning inne i 

stugan som består av ett rum med ett för-

rum. I förrummet finns en gasspis och ett 

dolt kylskåp – två eftergifter till bekväm-

ligheten. 

I rummet finns fyra bäddplatser i vägg-

→
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fasta sängar, bord och stolar och en kamin i 

ena hörnet. Om man vill kan man beställa 

en brasa som brinner välkomnande när man 

anländer till stugan.

El finns inte, inte heller rinnande vatten, 

och när mörkret faller över Sviskär tänder 

man fotogenlampan. 

En bastu har kilats in i en klippskreva 

vid stranden och utedasset har skön utsikt 

över fjärden.

Lyx eller light
Personalen vid Silverskär tar väl hand om dem 

som väljer att bo i stugan och alla varianter 

är tänkbara. Man kan komma i finkläder och 

högklackat, låna varma plagg och bli körd till 

stugan där ljusen står tända på bordet. En 

trerättersmiddag kan finnas i matkorgen till-

sammans med en flaska kyld champagne. 

Följande dag kan kocken från Silverskär 

komma över med en ny middag. Om man 

önskar total ostördhet kan matkorgen ställas 

på bryggan.

En lightversion finns också. Då går man 

in för att klara sig helt på egen hand. Man tar 

ett kastspö med sig och testar fiskelyckan och 

man ger sig ut på en upptäcktsfärd runt ön 

och letar bär och svamp.

Med andra ord – man bestämmer själv 

vilken servicenivå man vill ha och upplevel-

sen ska passa alla oavsett vilken naturvana 

man har. Om nöden blir för stor kan man 

alltid hasta till holken, plocka fram mobilte-

lefonen och ringa efter Johan Mörn.

Han är van vid att umgås med stadsbor 

och vet att det som är självklarheter för 

honom är helt nya insikter för andra.

– Gå inte på det svarta på bergen. Där 

är det halt. Gå på det röda, instruerar han 

automatiskt nya gäster som kommer till ön 

och som springer över klipporna ner mot 

stranden.

En tysk dam blev mycket konfunderad när 

hon frågade efter duschen och fick en sve-

pande gest med handen till svar. »Ta ett dopp 

i havet, precis var du tycker«, betydde gesten 

men damen var inte nöjd. Om man verkligen 

ska tvätta sig i havet ville hon åtminstone 

göra det vid en tydligt skyltad plats.

En fågelbok är ett trevligt sällskap på 

Sviskär. På våren ser man sjöfåglar som ejder, 

alfåglar och småskrake. Havsörnar seglar ofta 

förbi och hare och mårdhund kan dyka upp 

på ön. I vattnen utanför finns säl. Eller med 

andra ord – naturen ersätter teven. Ibland är 

det fart och fläkt, ibland lugnt och stilla.

– Att vara ensam på en ö, att se stjärn-

himlen över sig och att endast höra dånet 

från havet och suset från träden – det är 

numera en otrolig upplevelse för många, 

säger Johan Mörn. �
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Älskade Skärgård!
I boken utforskas 35 öar i Stockholms skär-

gård, större eller mindre, kända eller okända 

som har något spännande att berätta. Förfat-

taren har intervjuat bofasta som beskriver 

sin älskade ö och livet i skärgården året runt. 

Varje ö har fått ett eget kapitel och rikligt 

med fina bilder som visar det vardagliga livet 

som det är. Kapitlen avslutas med informati-

va sjökort och en faktaruta om boende, krog, 

sevärdheter och kommunikation. Boken 

väcker intresse för öarna och människorna 

som lever där. Kul att även mindre kända 

öar som Jutholmen presenteras. Till och med 

en ö som Singö som har bro med fastlands-

förbindelse är med. Men inte Arholma(!?). I 

slutet av boken finns webadresser till öarna, 

turistbyråer, Skärgårdsstiftelsen, STF och 

olika rederier. Praktiskt.
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Sälja i Roslagen?

N O R R O R T S M Ä K L A R N A  A B   Tel 08-768 00 80  www.norrortsmaklarna.se

Kontakta oss för en kostnadsfri värdering.
Välkommen!

RIB-turer till Grinda
I sommar startar Grinda Express reguljära turer med rib-båt från Strandvägen i Stockholm 

till Grinda. Grinda är en populär ö med krog, camping, kajakuthyrning med mera. Det 

blir fyra tur och retur-resor per dag. En enkel resa kostar 220 kronor och betalas på plats. 

I priset ingår flytväst och overall. Ingen förbokning krävs. rib-turerna går i 45 knop. Efter 

45 minuter är man framme. Båten tar max 12 passagerare. www.grindaexpress.se

Festival med skutor 

BILDA FÖRLAG

Johan Bjurer

BOKTIPS!
Njut av sommaren 

och tid för läsning
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Tel 0176-471 73, bb svik, No tälje

Åtellet har slagit upp portarna
I april invigdes Norrtäljes nya hotell Åtellet under påmpa och ståt. Insidan visade sig vara 

minst lika vacker som utsidan. Det pampiga snickarglädjehuset är smakfullt inrett av 

norrtäljeföretaget Akeba. En röd tråd är den smultronröda färgen som återfinns i möbler, 

mattor, lampor och tyger. Alla rum har vackra trägolv. Den gediget snickrade trappan och 

bardisken har tillverkats av Jensen Snickeri på Rådmansö. Hela hotellet andas hemtrevligt 

och fräscht. Varje rum har en tavla av ett kummel eller sjömärke. Fotograf Roine Karlssons 

bilder har blåsts upp på stora canvasdukar. Rummen är döpta efter den ö som sjömärket 

står på. Kärringen, Storskär och Norrpada är några. Till dessa platser kommer hotellet att 

erbjuda båtresor med en stor segelyacht i samarbete med Astraos. www.atellet.se  

Swingdans i Herräng
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Svartsö Herrgårdspensionat ligger mitt emellan hav och insjö 
vid Skälviks brygga på Svartsö. Det tar bara 133 steg att gå från 
det svala badvattnet till det varma. 

Doft av... i 
pensionatets sal
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 – det är att pra-

ta om morgondagens väder, vad 

det blir till middag och berätta om ormen 

man såg enligt författaren Ivar Lo-Johans-

son. Den stora pensionatsepoken med stiliga 

herrar i höga hattar och tjusiga damer i vita 

parasoll är över. Överallt i skärgården fanns 

pensionat där stressade stockholmare kunde 

äta gott och vila upp sig. Idag finns inte 

många kvar. De flesta har blivit sommarhus 

till privatpersoner. Men ett gammalt pampigt 

sommarställe har omvandlats till pensionat. 

Svartsö Herrgårdspensionat.

Det gyllengula snickarglädjehuset byggdes 

strax före första världskriget av teaterdirektö-

ren Gustaf Collijn. Han gjorde dundersuccé 

med August Strindbergs pjäs Gustaf III. Trots 

olyckskorpar som kraxade. Collijn och hans 

fru författarinnan Anna-Karin Ellström levde 

glamoröst på sitt drömställe i skärgården. De 

hade en trädgårdmästare som skötte den väl-

ansade trädgården. Vid bryggan låg ständigt 

en flott salongsbåt standby för att skjutsa 

frun till Vaxholm en gång i veckan – då hon 

skulle piffa till håret. 

Tjänstefolket passade upp på paret som 

av skärgårdsfolket betraktades som »von 

oben« med näsan i vädret. De levde ett lätt-

samt lyxliv i stark kontrast till skärkarlarnas 

strävsamma dagar och knapra leverne. Det 

»fina folket« drack punch på glasverandan, 

sjöng och skrattade gott. Det slutade med 

konkurs för teaterdirektören som sålde sitt 

kära sommarställe till skogsbolaget Assi som 

drev semesterhem tills det blev pensionat 

år 2003.

Bara vara på
På pensionatet kan man ta det lugnt, vistas 

i naturen, bada, basta, läsa, cykla, paddla, 

ro och kanske spela lite tennis, badminton, 

kubb eller boule. Viktigast av allt är kanske 

ändå – maten. Den ska vara njutbart god. 

Det står kökschefen Lena Salomonsson som 

garant för. Hon har ett välkänt rykte i mel-

lanskärgården att vara duktig på mat efter 

lång tid i branschen. Lena driver pensionatet 

tillsammans med vännen Marianne Borin

som är driftig och har öga för inredning. De 

är inne på sjunde sommaren nu. 

Allt började som av en händelse med en 

artikel om Lenas cateringfirma Ö-kocken 

som undertecknad skrev. Assi hörde av sig 

efter att ha läst om henne vilket ledde till ett 

arrendeavtal. Idag ägs pensionatet av ett fast-

ighetsbolag som är under rekonstruktion. 

Lena och Marianne tar en dag i taget och 

oroar sig inte alltför mycket. De fortsätter 

att arrendera och driva Svartsö herrgårds-

pensionat så länge som möjligt.

Borin/Salomonsson har lagt ner ett jätte-

jobb på att fräscha till alla byggnader. Det 

var rätt nergånget när de tog över. Idag är 

det så tjusigt att de som går i bröllopstankar 

smälter. Det finns ett vackert litet gult lusthus 

som för tankarna till amorösa möten och 

frierier. Allt andas romantik och harmoni. I 

hallen välkomnas gästerna av en sprakande 

brasa om kvällarna. Det är hemtrevligt och 

rogivande. Från köket sprids doft av nystekt 

bacon och andra godsaker. Några gäster 

samspråkar om sina intryck.

– Mysigt, säger mannen.

– Mm, typiskt ett sådant ställe man kan 

åka till och bara vara på, svarar kvinnan.

Vitt och ljust
På morgonen vaknar man till fågelkvitter och 

»aoo«. Efter frukost blir det en kort promenad 

ner till vattnet (på havssidan). Ur vassen kom-

mer ett par skäggdoppingar. Lite längre bort 

syns ett tjugotal ejdrar glatt tala om att en ny 

dag gryr. »Aoo« får man lust att ropa tillbaka. 

→
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Rummen går i vitt/ljusblått med högt i tak 

och mycket ljusinsläpp. I »rum ett« finns en 

uppbyggd liten scen där det förr sattes upp 

pjäser för speciellt inbjudna gäster. Rummet 

intill är bibliotek och sällskapsrum. Ett vack-

ert rum med kakelugn och skön soffgrupp. I 

bokhyllorna finns allsköns litteratur, video-

filmer och sällskapsspel. Där står också en 

tv-apparat beredd att slås på i nödfall. Om 

det regnar, blir vm i fotboll eller för att se på 

vädret. Utanför fönstren blommar skir grön-

ska och lockar till utomhusaktiviteter.

På en stor ljus glasveranda äter gästerna 

sina måltider. Den vetter mot havet och solen 

i söder. På andra sidan ligger sjön Lillträsk 

med vackra solupp- och nedgångar samt en 

roddbåt att låna. 

– Där finns bäver, berättar Lena.

Det är skygga djur och inte lätt att få syn 

på dem. Även om de ökat i antal. Det syns 

däremot tydliga spår efter deras gnagande 

tänder. Då är det större chans att stöta på 

räv, rådjur, hare, hasselsnok eller lom. Och 

ovanliga eller ovanligt vackra blommor som 

lilarutiga och vita kungsängsliljor.

Runt pensionatet finns mycket mark som 

hör till. Vid en skogsdunge ligger en tennis-

bana från Collijns tid. Här arrangeras varje 

sommar turneringen Svartsö Open. Det är 

till och med så att självaste Björn Borg har 

varit här. Han spelade dock inte tennis och 

stannade inte ens för att äta. Lyckligt ove-

tande om vad han missade. Men Björn, om 

du läser detta. Du får en ny chans. Exklusivt 

för MagasinSkärgårds läsare bjuder Lena 

på recept till några goda grillrätter. Se här 

intill. �

Recept
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Värmdö – mitt 

Tel 08-571 504 28
 www.seaquip.se

Tel 08-571 504 28   info@seaquip.se

Professionella båtstöttor, 
                      passar alla 
                       båtar och 
                     skrovformer!

08 571 50 100

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

www.battaxi.se

08-571 490 00   www.djuronaset.com

Säsongsmenyer
Vällagad svensk mat som 
inte går att missförstå. Det 
är vad du kan förvänta dig 
att bli serverad på Djurönä-
set. Ekologisk och närprodu-
cerad är två ledord vi följer 
så långt det är möjligt. 

30-års jubileum
Vi firar med extra speciella 
erbjudanden under hela 
året. Håll ögon och öron 
öppna och läs mer på www.
djuronaset.com så du inte 
missar något. Varmt väl-
kommen!

Förtrollande möten
Nästan ute i havsbandet, i en del av Stockholms vackraste 
skärgård, 45 minuter från Stockholm, ligger Djurönäset. 
Här njuter du av den förtrollande naturen under alla årsti-
der, samtidigt som du konfererar. Mellan dina möten kan du 
uppleva en avkopplande seglats bland kobbar och skär eller 
en stimulerande challenge med dina kollegor.

t 



ii skärgården

www.siggestagard.se

08-562 80 100

Väg 222 från Slussen mot Värmdö, 3 km norr 
om Värmdö Kyrka. Buss 437 eller 439 från 

Slussen, stannar på gårdsplan.

GRINDA
PÅ HÖSTEN

Wärdshuspaket 
inkl 3-rätters middag, 

logi i dubbelrum 
samt frukost buffé 

995:-

Period 
helger, oktober & november

För bokning samt info, 
08-542 49 491, info@grinda.se 

www.grinda.se



40   2009



41   2009

och Pia Hjalmars-

son tog över driften i Skanshol-

men Fritid ab 1 januari  2008. Krogbranschen 

var ny för dem. Thomas är uppväxt i Hud-

dinge och har ett förflutet i säkerhetsbran-

schen där han började som larminstallatör. 

1995 startade han  tillsammans med en kom-

panjon eget företag i branschen och byggde 

upp detta från noll till 125 anställda men sålde 

det till Falck och började fundera på att byta 

inriktning i sin tillvaro.

– Ja, man har rimligen några år kvar i 

arbetslivet att göra något roligt och jag kände 

väl till Skansholmen. Mina föräldrar bor 

vid Skanssundet på fastlandssidan, berättar 

Thomas. 

Thomas far och morföräldrar var bland 

de första att bygga sommarstugor på Mörkö. 

Där var han mycket som barn och ung. 

– Men jag var självklart intresserad av 

företagandet och själva livet här vid Skans-

holmen och när Staffan Sundin ville sälja kom 

tillfället för oss, säger Thomas.

Pia är från Årsta, mjuk och vänlig försko-

lelärare i grunden. Nu sköter hon kiosken 

och caféet där hon får utlopp för sin sociala 

kompetens. Vilket hon trivs med.

– Jag tycker mycket om att ha kontakt 

med människor och det har jag verkligen 

möjlighet att ha här, säger hon.

Allt startade egentligen 1983 då Staffan 

Sundin fick arrendera marken vid Skanssun-

det av Södertälje kommun. Han satsade hårt. 

Den lilla sjömack och kiosk som fanns här 

då ersattes av ny mack, affär och krog år 

1994. Dottern Linn Sundin jobbade hårt på 

att få krogen till en toppkrog och lyckades 

väl. Skansholmens Sjökrog uppskattades för 

den höga standard man än idag håller. Staf-

fan fick som första krog i Sverige sedan 1865

tillstånd att bränna eget brännvin och servera 

det på krogen. När Linn och hennes pojkvän 

Andrew för två år sedan beslutade sig för att 

flytta till hans hemland Australien hade Staf-

fan Sundin drivit Skansholmen i nästan 25 år 

och tyckte att det var nog. Det var i det läget 

Thomas och Pia trädde in.

Sveriges minsta
Bränneriet är med sina tio kvadratmeter 

fortfarande det minsta i landet. Thomas 

bränner de populära brännvinssorter som 

finns sedan tidigare. Det gör han tillsammans 

med skicklige kökschefen Marc Enderborg 

som är från Gotland och har arbetat här 

sedan 2006. De gör ett brännvin med smak av 

→

Skansholmen 
– inte bara sjökrog

Skansholmens Sjökrog är känd vida omkring för sin höga kvalitet. Den är 
också känd för att producera sitt eget brännvin. Men att Skansholmen vid Skanssundet på 

Mörkö är som ett alldeles eget litet sommarrike känner kanske färre människor till. 
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kummin/koriander och ett med honung och 

hemodlad citronmeliss från krukor utanför 

bränneriet. 

Det är framför allt Marcs mamma som är 

entusiastisk odlare och hon har också anlagt 

en liten kryddbänk vid krogväggen. Den spri-

der härliga dofter över kroggästerna under 

stilla ljumma sommarkvällar och håller Marc 

med färska kryddor i köket.

Utöver dessa två brännvinssmaker har 

de utökat med en sort med smak av havtorn 

och honung.

– Det blev otroligt populärt, särskilt bland 

damer, nästan för populärt för det tog slut 

alldeles för tidigt förra sommaren, säger 

Thomas och ler.

Bistro med härlig utsikt
Sjökrogen är exklusiv och lockar mest bil-

burna gäster från Stockholm och Södertälje. 

De cirka 60 platserna i krogen måste alltid 

bokas i förväg. Att få plats här är ingenting 

gästen chansar på.

– Här passerar ungefär 750 bilar i vardera 

riktningen med färjan varje dag och gästham-
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Uppe på öns långa grusås ligger cam-

pingen. Här finns några små stugor för uthyr-

ning. Skansholmens Fritid har 45 personer 

på anställningslistan varav sex är fasta. Hela 

rörelsens omsättning ligger på cirka 10 miljo-

ner och förra året var Skansholmens Sjökrog 

en av Södertäljes största arbetsgivare i restau-

rangbranschen.

– Och trots att vi bara har öppet från april 

till september var kiosken Sörmlands största 

glassförsäljare, berättar Thomas både stolt 

och förvånat.

Thomas ser sig inte så mycket som krö-

gare. 

– Restaurangerna sköter sig själva tack 

vare kökschefen Marc och Moa Nygren, som 

är sommelier och restaurangchef. Marc som 

har mycket stor erfarenhet och jobbat runtom 

i världen har nu två schweizare och en ameri-

kan, grillkocken Carl som hjälp i köket plus  

ytterligare fem kockar.

Thomas är mer chef åt allt-i-allo-hållet. 

Han har ett öga här och ett öga där och full 

koll på allt som händer.

Skansholmen är ursprungligen en gammal 

nen har plats för 75 båtar, så det behövdes en 

lite enklare krog som gästen bara kan slinka in 

på. Därför drog vi 2008 igång den här bistron 

som ligger uppe på åsen med härlig utsikt över 

Skanssundet och färjeläget, visar Thomas.

Med sin stora uteplats är Bistron ett 

populärt ställe att njuta av en öl eller ett 

glas vin i solnedgången. Här finns 120 plat-

ser som fylls helt under musikkvällar då 

exempelvis »Sprängsten« från Södertälje 

eller Norrköpingsbandet »Springband Jam« 

underhåller.

– Varje onsdag har Corvetteklubben sin 

träffpunkt och pratar Corvetter här, berättar 

Thomas.

Här är menyn lite enklare och det är 

mycket grillat. En förrätt kostar under 

hundringen och ingen varmrätt över 150. 

Att jämföra med sjökrogens mer exklusiva 

meny och därmed något högre priser. Men 

både på sjökrogen, i bistron och hos Pia i 

kiosken/caféet finns Skansholmens alldeles 

särskilda specialitet – rökta räkor – på menyn 

till ungefär samma pris, så där behöver ingen 

gäst känna sig lurad på det goda.

försvarsanläggning med lång historia sen 

1600-talet. Området har en mycket känslig 

unik miljö med fornminnen och ett rikt 

fågelliv med bland annat havsörn. Det gäller 

att visa hänsyn. Därför samt för både cam-

parnas och båtägarnas trivsel är bilkörning 

inom området begränsad. Han berättar om 

den charmiga husvagnscampingen med 50

platser som i stort sett permanentats med 

staket, små trädgårdar och uteplatser.

– Omsättningen av campinggäster är 

minimal på campingen. De som har haft 

husvagn här längst har varit här i 29 år. Alla 

trivs så bra, säger Thomas som ser fram emot 

årets säsong och hoppas att den inte avbryts 

av höstväder redan i början av augusti som 

förra året. Lycka till Thomas, Pia, Marc, Moa 

och alla andra på Skansholmen. �



Trosa – vär

Mån - Sön 

10 - 19

M A R S I PA N G Å R D E N
b u t i k  c a f é  t i l l v e r k n i n g

Gillar Du sötsaker och kvalitet så gillar 
Du oss. Kom till Marsipangården vid 

torget i Trosa. Njut av caféet, butiken, 
tillverkningen och smakproverna. Allt i 

vacker sekelskiftsmiljö.

M a r i p a n  o c h  c h o k l a d ,
p i n f ä r s k t  o c h  s m a k r i k t

www.kutterkonfekt.se  Tel. 0156-13908  Östra Långg. 27 Trosa

r



rlrldens ände

www.trosatrafikskola.se

www.trosastadshotell.se           0156 - 170 70

Trosa Stadshotell & Spa erbjuder en 
glad härlig sommar, även om det regnar. 

Sommarpaketet, gäller 22/6 – 16/8, för 1200 kr/p 
inkl logi i dubbelrum, frukostbuffé, 2-rättersmiddag. 

Fri entré till Spa & relax, badrock och tofflor 
finns på rummet.

Varmt välkommen! önskar 
Agneta och Anders Scharp med personal

Glad sommar i Trosa!



46   2009

Kompositör Paris/Rådmansö
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David för 

ett kändisbarn. Hans pappa flyg-

officeren Sven Lampel blev rikskänd när han 

medverkade i TV-programmet Här är ditt 

liv. Pappans liv förändrades radikalt när han 

med egna ögon såg hur folket i Biafra svalt. 

Han valde att lämna Flygvapnet för att börja 

jobba åt Röda Korset. En hjälteinsats. 

Familjen och uppväxtåren har betytt myck-

et för David, hans kreativitet, engagemang 

och musikintresse. Som nioåring började han 

lyssna på populära band som Beatles och 

Rolling Stones. Hemma spelades ofta klassisk 

musik som hans mamma älskade.

– Plötsligt en dag började jag lyssna på klas-

siskt. Jag fick en knäpp och ville bli kompositör. 

Det var en våldsam känsla, beskriver han.

En bonde som var kantor lärde honom 

att spela piano. Sex till åtta timmar om dagen 

övade han som mest. Det blev inte mycket tid 

över till att skriva musik. När David var 22 år 

la han av helt med pianospelande till förmån 

för sitt skapande. 

– Det är en drivkraft att få ur sig känslor 

man går och bär på, säger han.

Ett tag provade han på rockmusik och 

uppträdde med ett band på tv men suget 

efter klassisk musik tog överhanden. 

– Det går så djupt på en. Det finns mycket 

att hämta. Musiken går inte på ytan. Har man 

väl kommit in i den är det svårt att komma 

ur den, förklarar han.

Roslagen och barndomens somrar ligger 

honom varmt om hjärtat. Sommarstället på 

Rådmansö har familjen ständigt återvänt till. 

En fast punkt i tillvaron sedan drygt trettio 

år. Flytten gick först till Schweiz och sedan 

till Paris där han bor än idag med sambo och 

son. David arbetar som univerisitetslärare i 

komposition och skriver facklitteratur när 

han inte komponerar egen musik. 

Som hitchcock och Bergman
I juli i år kommer hans första cd-skiva, med 

kammarmusik, ut i Sverige på skivbolaget nax-

os. Flera franska storstjärnor har deltagit i pro-

jektet och från Sverige medverkar Uppsala Kam-

marsolister. Konstnären Ingegerd Möller, boende 

i Roslagen, har målat tavlan på omslaget. 

– Fransmännen tycker att min musik 

låter nordisk. Lite sentimental och mörk, 

säger han.

Stolt citerar han ordagrant kritiken »kittlan-

de som Hitchcock och mörk som Bergman«. 

– Någon kom och sa »jag blev jätterädd«, 

berättar han med ett nöjt leende. 

Klassisk musik speglar ofta komposi-

törens själ och djupaste inre. Inte alltid så 

behagliga känslor.

– Mahler klarar jag inte av. Hans musik 

känns som ren psykoanalys, säger David och 

fortsätter:

– Bach däremot blir man glad av. Jag har 

skrivit en hyllning till Bach. Det var hans 

musik som fick mig att bli musiker.

Medan David skrev en sorgemarsch blev 

hans pappa Sven plötsligt dödssjuk. Då tor-

des han inte fortsätta. Det kändes som ett 

olycksbådande omen som förebådade hans 

bortgång. Pappan avled kort därpå. Förlusten 

och sorgen blev dubbel då Sven har hjälpt sin 

son med festivalen Sommarnattens Toner i 

flera år. Häromåret gick även hans mamma 

Eva bort. David bearbetar sina känslor med 

musik. Den finns överallt.

Till årets festival har han för övrigt skrivit 

ett verk för blåskvintett,»Threnos« ( »sorge-

sång« på grekiska), tillägnat sina föräldrar. 

→ Verket kommer att framföras av »Latitudes«, 

en fransk ensemble, på Penningby slott.

– Det finaste som finns är att lyssna på 

naturen. Jag är mycket ute med min båt. Det 

är fantastiskt att sitta på klipporna och lyssna 

på vågorna, tycker han.

Musiken skrivs mestadels hemma i lägen-

heten – i världsmetropolen Paris med hus och 

trafik utanför fönstren – långt från Roslagens 

stilla skönhet.

– Egentligen ska det vara fult runtomkring 

när jag skriver vacker musik, förklarar han.

Föredrar dova toner
David kommer alltid att hålla på med musik. 

Hans största rädsla i livet är att bli döv. Då vet 

han inte vad han ska ta sig till. Han har visser-

ligen skrivit poesi på franska så nog kommer 

han att fortsätta skapa på något sätt oavsett 

vad som händer.

– Jag älskar att berätta historier och få folk att 

skratta, säger han och ser lättsamt gladlynt ut.

Han föredrar dock dova toner framför 

ljusa, kan bero på att det finns ett mått av 

tungsinthet?

– Jo, medger han. �

– En musiklös värld skulle vara en mardröm. Rena 
helvetet, säger David Lampel, arrangör till Sommar-

nattens Toner – en fransk/svensk kammarmusikfestival i Roslagen. Titeln anspelar 
på Bergman-filmen Sommarnattens Leende som Davids mamma den kända aktrisen 
(sedermera författaren) Eva Dahlbeck spelade med i.  

ö-folk



Norrtälje – Rosla

KÖK BAD KAKEL 
GARDEROBER INREDNINGSARTIKLAR

Sebende
Mellan Svanberga och Söderbykarl

ÖPPET 
Fre – Sön 11 – 17

Norrtälje
Billborgsgatan 8

ÖPPET 
Tis – Tors 11–18, Fre 11–17, Lör – 11–14

www.köksboden.se    0176-126 63    koksboden@tele2.se

Restaurang – Festvåning – Konferens
Motorbåtscharter

Catering

0176-191 40
www.roslagscharter.se •www.ssnorrtelje.se

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

www.janssonsmarkiser.com

Persienner

Just nu: Gratis markismotor vid köp av Brustor terassmarkis
redd 351 cm tills vidare)

a



agagens huvudstad

Roslagens största lampaffär 

400 m

2

belysning & interiör

Öppet, tisd–fred 11–18   lörd–sönd 11–16

VRETA, vid E 18 mot Kapellskär 0176-220 240 www.ljusexperten.se

Baldersgatan 25, Knutby Torg, tel 0176-206 100
Vardagar 9-18, Lördag 10-14

Flügger 99 aqua är en heltäckande utomhusfärg som
skyddar optimalt mot vädrets påverkan. Erbjudandet 
gäller på ordinarie butikspris t o m den 31 juli 2009.

www.flugger.se

Nästa generation 
utomhusfärg

25%
rabatt

Posthusgatan 6 Norrtälje tel. 0176-156 56
www.guldsmederna.se

TULLPORTSGATAN 1, NORRTÄLJE  0176-101 62

PORATHS
GULD ETABLERAD 1891

Kom in i butiken

                  och se 

      vårens nyheter
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»Skådespelerskan« på turné
I sommar turnerar Kullehusteatern med pjäsen »Skådespelerskan« av Anne Charlotte Leffler 

runtom i Roslagen. I en nybearbetning för sommarteater i gröngräset. Det är en 1880-tals

komedi som berör kärlek, avundsjuka och lidelse. Urpremiär sker torsdag 25 juni klockan 

19 på Tessinska Palatset i Stockholm. Roslagspremiär blir det onsdag 1 juli på Gregersboda 

Gård i Bergshamra. Övriga ställen som får besök av utomhusteatern är: Rimbo, Furusund, 

Sundsta, Öregrund, Norrtälje, Gräddö, Bergshamra, Rådmansö, Åkersberga, Eckerö på 

Åland, Arholma, Häverödal, Älmsta och Skebobruk. Sista föreställningen blir den 4 augusti 

klockan 19 på Gregersboda Gård. www.kullehusteatern.se

Båtbotten på båtresa

Badortsdagar i Öregrund Nytt vandrarhem på Nåttarö

Nytt kafé med hantverk på Åland

BESÖKSADRESS

Latitud: N 59o 26.760´Longitud: E 018o 08.178´
Catalinatorget 19, 183 68 Täby

08-756 32 20
www.restaurangpont.se  info@restaurangpont.se

restaurang
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NYHET
!

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!

Installera nu och njut av riktig luft-
konditionering för 70 öre/tim!
– Dessutom får du den mest miljö-
vänliga värme som finns! 
   Utnyttja rot-avdraget.

Pilgatan 3, 761 32 Norrtälje, tel 0176-108 40, fax 0176-184 71

AUKTIORISERAD ÅTERFÖRSÄLJAREPanasonic

LUFTVÄRMEPUMPEN FÖR 
DITT FRITIDSHUS!

Kyl & Värme AB

Tre Kronor i Tall Ships Races

Slåtter på Ängsö
Fredag 31 juli och lördag 1 augusti ordnas endagars slåtterkurser på Ängsö. Alla som vill 

lära sig slåttra en äng med lie är välkomna. Du får bland annat lära dig slipa lieblad och vad 

en »orv« är. Medtag fika och lunch. Waxholmsbåtar avgår från Strömkajen i Stockholm, 

hamnen i Vaxholm och Östanå färjeläge. Anmälan till Ulf Birgersson på Länsstyrelsen på 

08–785 24 76 eller ulf.birgersson@lansstyrelsen.se.

Barn ombord – familjens 
guide till havet

BOKTIPS!
Njut av sommaren 

och tid för läsning
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VEDBASTUUGNAR & 
SKORSTENAR
Vi har ett stort sortiment av vedbastuugnar från Tylö & 
Kastor. Välj till bastur mellan 7-37 m2, med eller utan 
inbyggd vattenvärmare.

Till bastuugnarna har vi lättmonterade skorstenar med 
rostfritt syrafast innerrör. Levereras i moduler, enkla att 
anpassa.

Se vårt sortiment på www.bastuspecialisten.se eller 
beställ våra broschyrer. Välkommen!

Karlsbodav. 19A,  Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10, Fax: 08-445 14 25. 
Öppet: mån 10-19, tis-fre 9-18, lör 10-15, lördagsstängt under sommarlovet. 

Vrak kring Ornö
I sommar visas utställningen »Vrak, förlisningar och sjöolyckor kring Ornö« på Ornö 

Museum. Särskilt fokus ägnas de förlisningar som ägt rum runt Huvudskär. Bland annat 

visas fynd från galeasen Fula Gubben. Utställningen pågår från 13 juni till mitten av augusti. 

www.orno.se

Badhusplaner i Öregrund

Barnens Loggbok

Naturens År firas 

BOKTIPS!
Njut av sommaren 

och tid för läsning



Väddö – Rosl

Båtar Motorer
Vagnar Service

Vard 9-17, lörd 10-14
www.alubatar.com

Väddö 
Båtcenter

ÄLMSTA ALUBÅTAR AB
0176-503 44

Tillbehör & Fiske
Vinterförvaring

Tel: 0175 - 309 30. www.hotellhavsbaden.se

KONFERENS, SPA & WEEKEND I ROSLAGEN

Njut en dag eller fl era på 
Roslagens vackraste SPA-
hotell. Ring oss för goda 
förslag och färdiga paket!  

Ren njutning för kropp och själ
Koppla av mellan himmel och hav

www.sirpercyscatering.nu

Restaurang lotsvillan/pad thai
Öppnar i sommar i Simpnäs hamn
– med utsikt över Ålands Hav

Välkommen att njuta av en god bit mat
eller något svalkande att dricka.
Vi kommer att servera god vällagad thaimat
Vi kommer även att ha annan
a la carte & take away

För bokning ring
0176-525 12

sl



lalagens hjärta

Östernäs, Väddö  ––  Telefon 0176-544 46

Mobil 070-460 16 49  ––  Fax 0176-911 14 

Bygger och reparerar allt i glasfiber

Är du kräsen 
med utsikten?
Credentia projekterar Väddö Kanalstad som 

är beläget i Älmsta vid vattnet.

Besöksadress: Elmsta Udde 2 i Älmsta

Postadress: Box 24, 760 40 Väddö

Telefon: 0176 774 00 Telefax: 0176 523 88

E-post: info@credentia.se - www.credentia.se

Pensionat, STF Vandrarhem, stugor, pub & restaurang
konferens, bröllop & fest. Öppet året runt!

www.lyckhem.nu     0176-940 27

Skärgårdspensionat

Kafé och Krog på Barnens Ö Centralbrygga 
Öppet alla dagar 11.00 - 23.00 hela sommaren.
Tel 0176-933 83, www.knappkarlsson.se

Nina Ramsby Ludvig Berghe Trio (Jazz/Visa)

Dundertåget (Rock)

Sigge Hills Jukebox (Vispop)

Svenska Akademien (Reggae/Hiphop)

Maia Hirasawa (Pop)

Stefan Sundström med band (Visa/Rock)
8 aug

30 juli

23 juli

16 juli
9 juli

2 juli

Välkommen 
till trivsamma 
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Han är en tusan till konstnär och en tusenkonstnär. 
Bo snidar fåglar, målar tavlor och skriver böcker med 

byggjobb som extrainkomst. Att låna pengar är inget för honom. Här gäller att arbeta 
först och spendera sen. Och det på gammalt hederligt vis. 

ö-folk

 Konstnär Dalarö
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 i skärgår-

den sägs det att man ska vara en 

tusenkonstnär. Efter att ha följt Bo Tilliander

på avstånd under många år hade jag förmånen 

att personligen träffa honom i hans bostad och 

ateljé på Dalarö. Konstaterar efter vårt långa 

samtal i hans hemtrevligt veduppvärmda 

bostad att Bo är den verklige tusenkonstnä-

ren som ägnar sig åt att snida sjöfåglar, måla 

naivistiska tavlor oftast med skärgårdsmotiv 

och på senare år även författarskap.

Men vi tar det från början. Bo föddes 

1934 och växte upp på Prästön öster om 

Ornö utanför Dalarö och på Dalarö. Stället 

på Prästön finns fortfarande kvar i familjens 

ägo. Pappan var byggmästare huvudsakligen 

i södra skärgården men hjälpte även till som 

betjänt hos bankir Ernest Thiel på Fjärdlång 

och på Blockhusudden. Bo fick genom att 

hjälpa fadern stora hantverkskunskaper som 

skulle visa sig mycket värdefulla senare i hans 

liv. 1961 byggde han familjens hus på Dalarö, 

jobbade i flera affärer, bageriet och hjälpte 

sommargästerna med allehanda sysslor. Huset 

på Dalarö byggdes ut undan för undan vartef-

ter kassan tillät och aldrig med lånade pengar. 

För mig litet okonstnärligt då min förutfattade 

mening har varit att konstnärer alltid är fattiga 

och lånar pengar som aldrig betalas tillbaka. 

Men som sagt detta gäller inte Bo vilket jag 

tror beror på att han alltid varit en »försiktig 

man« och haft byggjobb som extrainkomst. 

Bo är sjunde generationen på Dalarö. Det 

konstnärliga påbråt kommer från stora delar 

av släkten framförallt från mamman Linnea

samt morbröderna Gunnar och Johannes. Bo 

har studerat privat för konstnären Gunnar 

Söderman men är i övrigt autodidakt. De 

senaste 25 åren har han målat nästan på heltid. 

Konstnärskapet har ärvts vidare och ett av 

barnbarnen har gått på Konstgymnasium och 

är nu en duktig målare och reklamtecknare.

Barn ärver ju många intryck av den äldre 

generationen och om Bo säger barnbarnen 

»om man är med morfar i skärgården får 

man lära sig att frysa«. För mig strålar värme 

och envishet ur hans ögon. Vi pratar vidare 

om släktskap och Bo menar att »på Ornö och 

däromkring är väl alla släkt«. Detta beroende 

på Ornöbornas dåliga båtar(!). Ett barnbarn 

och Bo var på Ornö kyrkogård där många 

släktingar är begravda och barnbarnet gav 

denna träffande kommentar »Farfar, har vi 

inga levande släktingar?« Bo är också släkt 

på långt håll med familjerna Wahlström på 

Kymendö och även  med »Lotten« i Hemsö-

borna som ju utspelade sig på Kymendö.

Måleriet, de naivistiska skärgårdstavlor-

na har alltid funnits där. Ibland målningar 

av gamla hederliga Waxholmsbåtar på duk 

eller på gammalt trä eller tidstypiska bilder 

från Dalarö förr. Hela tiden har omvärldens 

intresse växt för Bos målningar. Affischerna 

i ateljén vittnar om alla utställningar Bo 

deltagit i: Hagasalongen, på Ornö, Dalarö, 

i Handen, Jordbro och på Skansen. Dess-

utom har han i ett 20-tal år medverkat vid 

Sjöhistoriska museéts utställningar samt på 

Galleri Blue i Hallarna i Paris där han sålde 

många målningar. Konstnärernas och även 

Bos dilemma är att en stor del av intäkterna 

försvinner vid försäljning över kommersi-

ella gallerier varför han föredrar mindre och 

lokala utställningar.

Bos teckningar finns bland annat att 

beskåda i böckerna »I Strindbergs och 

Hemsöbornas farvatten« och »Rysshärj-

ningarna i Ornö socken 1719«. Träsnideriet, 

framförallt de fina små verklighetstrogna 

sjöfåglarna finns i många stugor i trakterna 

→

av Dalarö. Bo har snidat och målat dem i alla 

år och de har sålts via lokala hemslöjdsaf-

färer, på närbelägna marknader och  direkt 

till intresserade skärgårdsbor. På Dalarö Torg 

finns en symbol för Dalarö, Krabbstenen 

cirka en meter hög. Denna symbol skapades 

av Bo år 2000 och är ett ankare av trä och sten 

som förr användes för fiskeredskap och båtar 

i Dalarötrakterna.

 Bo skriver först alla böcker för hand 

med sin reservoirpenna och därefter tar han 

fram den gamla trotjänaren, skrivmaskinen 

Adlern, och skriver ned allt igen. Här kan 

man tala om gediget gammaldags hantverk. 

Datorer släpps överhuvudtaget inte in genom 

dörren. Efter att ha fikat (tack), pratat, tittat 

på den gemytliga ateljén under takåsen och 

den fina utställningen slås jag av hur mång-

sidig den lågmälde Bo är och undrar om han 

har ångrat eller har något ogjort i sitt långa 

och innehållsrika liv. Ingenting! Det passande 

svaret får avsluta dessa rader om »en tusan 

till konstnär« – Bo Tilliander. �



Dalarö – porte

Sommaröppet 
må–fr 10–18 lö 10–14

Dalarö Fisk & Delikatesser

08-501 512 90    
070-734 64 77

Färsk fisk 
& skaldjur

DESTINATION

DALARÖ
www.dalaro.se
08-501 508 00

e



nn till paradiset

Missa inte snorkelleden på Nåttarö
i Haninges vackra skärgård

Invigning den 27 juni kl 11.00

Håll utkik på:
• www.haninge.se • www.skargardsstiftelsen.se

Välkommen!

Dalarö Hotel Bellevue

Dalarö Hotel Bellevue Wallinvägen 26 130 54 Dalarö
Tel 08-50150410  Fax 08-50150473

www.dalarohotel.com ohotel.com

Skärgårdssemester! En natt i dubbelrum med 
trerätters middag och frukost för 895:– per person.

Ett anrikt skärgårdshotell med strålande utsikt över 

boka bord. Nybyggd relaxavdelning mellan Himmel & Hav. 
Bastu med havsutsikt och ångbastu.

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

Vi kan södra skärgården
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Nyöppnat!
Bed & Breakfast på Svartsö. 
Mycket vacker plats.
Varmt välkomna!
Lena & Bosse 
070-595 89 16

Lars Holms konst på Lyckhem
I sommar den 4–19 juli ställer Lars Holm ut 

sin skärgårdskonst »Skisser« på pensionat 

Lyckhem i Skeppsmyra på Björkö-Arholma. 

Utställningen är öppen varje dag mellan 

klockan 11 och 17. Den 23/7–5/8 visas hans 

konst i Bogehuset, Simpnäs.

Ångfartyg fyller 100 år
Strömma Kanalbolagets fartyg s/s Drottningholm och m/s Angantyr fyller 100 år i år. 

Systerfartygen byggdes 1909 på Motala Mekaniska Verkstad. Bägge fartygen går idag turer 

från Stadshuskajen till Drottningholms slott och kan även att chartras. S/s Drottning-

holm drivs fortfarande med ånga och trafikerar Stockholms äldsta ångbåtslinje. Jubileu-

met inträffar samtidigt som Strömma Kanalbolaget fyller 40 år. www.stromma.se

Avkrokar
Var ligger »Sjöbloms dass«? På Blidö. Vad är 

det för spade som spökar i Rösa? Hur ham-

nade hundratals dödskallar i en väderkvarn i 

Furusund? Författaren Erling Matz och foto-

grafen Hans Hammarskiöld har gett sig ut på 

en häpnadsväckande resa i vårt avlånga land. 

De har färdats i spåren av vilda sjörövare, 

mustaschprydda änglar och bringat klarhet 

i hur det egentligen ligger till med Sveriges 

mittpunkt. Varje berättelse är kopplad till en 

plats som går att besöka och avslutas med fak-

tauppgifter om tillgänglighet, service och läge. 

En rysligt spännande bok som gör avkrokar 

till mystiska platser extra nervkittlande.

BOKTIPS!
Njut av sommaren 

och tid för läsning



Österåker i Roslagen

•Konferens
•Restaurang
•Gästhamn
•Bastu
•Weekendpaket
•Bed & Breakfast

08-542 472 10
www.nasslingen.se

Latitud N 59.29.03 Longitud E 18.40.25
SVENSKA TURISTFÖRENINGEN

Vandrarhemmet boende och konferens året runt
Stugbyn möt lugnet mitt i naturen
Sommargård perfekt för skolklassen
Tältplats nära badklippor och strövområden
Sommarbutik under juni, juli och augusti
Café-Krogen  alla dagar i juni, juli och augusti
helgöppet från maj-oktober

För dig som vill konferera 
eller bara njuta!

För information och bokning
08-542 462 12

www.finnhamn.se

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

Roslagsbanan hållplats Åkers Runö

Mats Thomsson
Legitimerad tandläkare

SPEC KÄKKIRURGI

Välkomna

SVERIGES MODERNASTE SJÖMACK



62   2009



63   2009

Högbonden 
växer så 

det knakar
På den mest otillgängliga ö i stormande hav med 

höga branta klippor och klapperstenar utan odlings-
bar mark beslutades att bygga en fyr – Högbonden. 

Idag en häftig skådeplats med vandrarhem.  

 är kanske landets 

märkligaste och vackraste områ-

de. Här stiger marken snabbast (i hela värl-

den!). Resultatet blir enormt höga berg som 

ständigt skjuter i höjden. Denna unika plats 

är klassad som världsarv. Från Bönhamn 

och Barsta går båtturer ut till Högbonden. 

Vi blir hämtade av Ronja, en mycket sjösä-

ker båt som beställts för att passa eu:s hårda 

säkerhetskrav. Det känns tryggt att veta när vi 

rullar rejält ute på havets böljande vågor.

Äventyret börjar redan till havs. 

– Oh, oh, vad det pirrar i maggropen.

Vi kliver iland på öns »baksida«, det enda 

ställe det överhuvudtaget går att lägga till 

vid. Och det med nöd och näppe när sjön 

häver med våldsam kraft. Här krävs skickligt 

sjömannaskap, det vill jag lova. Någon fyr 

→
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ser vi inte till. En brant stenig stig leder oss 

allt högre upp. Halvvägs är det lätt att ge 

upp, särskilt om man har tung packning. 

Barnvagn är inte att tänka på och folk med 

rollatorer göre sig icke besvär. Här handlar 

det om bergsbestigning på hög höjd. Väl 

framme är det verkligen värt det. 

– Vilken magnifik utsikt!  

Det sköna pirret infinner sig igen fast nu 

utan risk för sjösjuka. På ett litet trädgårds-

bord står en handmålad skylt med »Recep-

tion« på. Där anmäler vi oss. Den lilla gårds-

planen är öns samlingspunkt. Här serveras 

frukost oavsett väder. På en tvättlina hänger 

kökshanddukar på tork och fladdrar likt 

färgglada signalflaggor. Det finns några stora 

oljefat att grilla i och trädgårdsmöblerna 

inbjuder till att slå sig ner och vila benen. 

På Högbonden vill man helst vara ute. 

Naturen är storslagen och mäktig. Skogen 

känns förtrollande och sagolik. Tvärs genom 

ön går en djup ravin med 70 meter ner till 

vattnet. På Högbondens utsida finns grottan 

»Bondstugan« som bara är tillgänglig med 

liten båt i stilla väder. Hela ön känns som 

hämtad ur filmen »Sagan om ringen« och 

man förväntar sig att Gandalf ska dyka upp 

med sina magiska makter närsomhelst.

Tufft för fyrfolket
Fyren stod klar 1909. Först byggdes en prak-

tiskt linbana för att få upp allt byggnadsma-

terial. Den används än idag till att hissa upp 

varor med. Vägg i vägg med fyren bodde 

fyrfolket. Nära och bra. Fyrbiträdet i källaren, 

fyrvaktaren våningen ovanför och fyrmästa-

ren högst upp. Hierarkin var stark. På vinden 

inkvarterades en skolfröken. Ett tag. Tills hon 

blev gravid. Trots att det bara fanns gifta kar-

lar på ön. Som mest bodde här 21 personer. 

Det var tufft för de små som inte hade någon 

»ofarlig« plats att leka på. Det enda stället de 

vuxna kunde ha koll på sina telningar var 

klapperstensfältet Klubbudden. Där var det 

bara risk att vricka fötterna.

Idag finns ett par plankor som bildar 

en gåvänlig stig på fältet. Bland klapperste-

narna trivs tärnor och måsar och massor av 

alla möjliga fåglar. Kommar man för nära 

skriker de i högan skyn. Den så kallade Gris-

selskrevan är en populär häckningsplats för 

tobisgrisslor. Före fyrepoken var ön helt obe-

bodd. Folk åkte då hit för bärplockning och 

äggning. Vattnen häromkring har alltid haft 

rikt fiske med gott om strömming. Fyrfolket 

levde på fisk och grisselägg. Det enda boskap 

som kunde hållas var gris och höns. Potatis 

odlades på en grannö.

Dricksvatten var länge ett problem. Vatt-

net var brunt och laboratorietester klassade 

det som otjänlig som människoföda. Det dög 

enbart som diskvatten. Först 1944 borrades 

en brunn. Det krävdes dock lite armstyrka 

för att pumpa upp vatten från 139 meters 

djup. 17 år senare drogs elektricitet till ön och 

pumpen blev äntligen eldriven. Det var så 

dags då. Två år senare automatiserades fyren 

och det sista fyrfolket tvingades lämna. Åren 

mellan 1963 och 1988 var här kusligt öde tills 

någon kom med den geniala idén att starta 

vandrarhem i fyrvaktarbostaden.

Spöke i källaren
Kajsa och Owe Grandics är Högbondens 

vandrarhemsvärdar. På fastlandet är de kul-

turgeograf och guldsmed. Kajsa är väl insatt i 

öns historia och kan berätta spännande spök-

historier som har hänt. På riktigt. Vilket gör 

platsen ännu mer intressant. I källaren där 

det nu är ett fyrmuseum har många gäster 

vittnat om spökliknande fenomen. Och visst 

känner man någons närvaro, som om någon 

osynlig person iakttar en trots att ingen är 

där. En längre tid låg liket efter en avliden 

liten flicka i källaren i väntan på transport 

iland och jordfästning. Det kan vara hon 

som går igen.

Kajsa berättar hur osams familjerna som 

bodde här var. När isen låg fanns två upp-

trampade stigar i snön som ledde till ön.

– De ville inte riskera att möta varandra, 

säger hon.

Tänk att de gick omvägar för att slippa 

ses och ändå var tvungna att bo i samma hus. 

Det kan inte ha varit lätt. 

Paret Grandics har hittat sin favoritplats 

på jorden (eller snarare nära himmelriket). 

De vurmar för Högbonden och gör allt för 

att gästerna ska trivas. Det finns ingen riktig 

restaurang men det bjuds på varm hemlagad 

skärgårdsgryta för de som har bokat det och 

i kaféet kan man handla nygräddade våfflor. 

Utedassen är sött inredda med puttinuttiga 

spetsgardiner i en uthuslänga för vedbodar. 

Alla har fönster med sjöutsikt från en höjd av 

sällan skådat slag. 

Det här är landets näst högst belägna 

fyr, bara Kullen är högre. Men om 250 år 

beräknas Högbonden vara högst. På grund 

av landhöjningen. Det är häftigt att tänka på. 

Hur hög är den då om 500 år? Den som lever 

får se. Det stämmer i alla fall som ryktet säger 

att har man en gång besökt Högbonden vill 

man väldigt gärna återvända. �
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Landets första båtskrot
Länge har det varit ett problem med gamla skrotbåtar som lämnas till sitt öde. Nu har två 

unga tjejer Josefin Arrhénborg och Maria Rindstam startat Sveriges allra första båtskrot. 

På internetsajten Båtskroten.se säljs och köps begagnade båtdelar. Båtskroten tar emot 

gamla uttjänta båtar och demonterar delar till försäljning. Södertörns Båtskrot hb ligger 

på Muskö i södra skärgården och samarbetar med miljömyndigheter, kommuner och 

försäkringsbolag. Företaget erbjuder även bärgning och hämtning av båtar samt utför 

dykuppdrag. www.batskroten.se 

Vid nytt roder
När Yaghan avseglar från Bullandö den 1 juni 

2006 börjar det stora äventyret. Till Antark-

tis, Patagonien och Söderhavet. Heléne och 

Arne Mårtensson har tagit ett stort kliv – från 

höga poster i bankvärlden till en helt annan 

typ av utmaning – en jordenrunt-segling. 

De väljer att följa kölvattnet på James Cook, 

under hans första resa västerut runt jorden 

i de ostliga passadvindarna runt ekvatorn. 

Hur man utrustar sin båt för extrem jorden-

runtsegling, hur man gör en riktig väder- och 

ruttanalys, om de fantastiska naturupplevel-

serna och framför allt om valet att välja en 

annan verklighet än finansvärlden, berättar 

Arne och Heléne i boken.

Ny snorkelled vid Nåttarö

BOKTIPS!
Njut av sommaren 

och tid för läsning



Gå iland i Waxholm

Av choklad blir man glad
CHOKLADPRALINER, CHOKLAD, 

GODIS & CHOKLADPROVNINGAR
541 33 777 l 070-424 74 20

monica@waxholmschoklad.se 
www.waxholmschoklad.se

FLYTTAT TILL HAMNGATAN 9

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

Galleri & Café
Välkommen till en doft av Provence! 
Galleri, butik & café Rådhusgatan 19, 185 32 Waxholm

 Tel café: 08-541 321 65, tel butik: 08-541 321 73, www.linderholm.se



68   2009

Karga skär och röda fiskebodar i yttre havsbandet har en förförisk 
lockelse. Har man ingen båt är det svårt att ta sig dit ut. I sommar går 
det båtturer ända till Fredlarna. 

Med Albert till 
yttre skärgården
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 sommardag. 

En sådan varm dag när endast 

luften från havet ger skön svalka. Vi är några 

förväntansfulla som väntar på båten Albert 

vid Gräddö brygga. Ombord är passagerare 

som har klivit på i Simpnäs. Som tur är finns 

lediga platser på flybridge. Vi klättrar genast 

upp dit där det är bästa utsikten. Där sitter 

väddöborna Janne Lydemark och Kerstin Wal-

lén på första parkett. 

Paret hyrde nyligen en segelbåt på sin 

semester och fick mersmak av havet. Det är 

lätt att förstå varför när man tittar dit hori-

sonten pekar. Vi är på väg mot Röder och 

Fredlarna. Platser där riktiga skärkarlar har 

fiskat och jagat säl i forna dagar. 

– Vi ville ut till Fredlarna, såg en annons 

och bokade den här resan direkt, berättar 

Kerstin.

Hon har bott på Väddö i hela sitt liv men 

har aldrig varit ute i skärgården förut. Trots att 

den ligger så nära. Janne har varit till de här 

öarna förut men det var för 30–40 år sedan. 

Per Eliasson heter vår skeppare som vant 

kör båten mellan kobbar och skär. Hans fru 

Bodil guidar oss men sin charmiga bryt-

ning på skånska. Hon älskar skärgården. Det 

märks. Vårt första stopp på resan blir Fejan. 

Ön som har två krogar. Vi besöker öborna 

Olle och Marita Sjöblom som driver den ena. 

De har även en fiskbutik och eget rökeri. Vi 

passar på att handla bland alla fiskdelikates-

ser. Middagen är räddad. Det blir vitlöksma-

rinerad makrill.

Åtta sälar
Tillbaka på flybridge sitter vi och beundrar 

utsikten och hoppas på att få se säl, havsörn 

och kanske skarv. Vi kommer att få se allt 

visar det sig.

– Säl vore kul att se. Det har jag aldrig sett, 

säger Kerstin och ler ikapp med solen.

– Här möter vi svallvågorna från Silja, 

berättar vår entusiastiska guide på skånska.

Det kommer inte bara en färja utan tre. Så 

snart vi passerat båtarnas e4:a infinner sig en 

alltmer rogivande känsla. På himlen formar 

sig molnen till stora vita bomullstussar. En 

svanfamilj simmar lugnt med stolta halsar 

förbi. Vi ser en häger flyga iväg. Bodil berät-

tar om skarvarna. Dessa svarta impopulära 

fåglar som gäckar människan genom att bajsa 

ner bevuxna skär till vita skelett.

– När skarven torkar vingarna ser det ut 

som om den applåderar, tycker hon.

Långt borta ser vi en skarv med utsträckta 

vingar. På håll liknar den ett svart kors. Lite 

ironiskt kan tyckas. Sedan åker vi förbi 

Barskär. Det lär ha hittats ett lik där och fin-

nas ett spöke. Bodil berättar att det betyder 

tur att ta sig en hutt när man passerar ön. 

Gammal skrock ja. Det är nog snarare en 

anledning att ta sig en sup. Till. 

Alla stirrar ut över havet i hopp om att 

se säl. Spänningen stiger. Klippor och sälar 

kan vara förvillande lika. Plötsligt på en liten 

kobbe ser vi hela åtta sälar. Upphetsning 

→

utbryter. Fram med kikare. Vi åker så nära vi 

kan utan att skrämma dem. De verkar vara 

minst lika nyfikna på oss. En säl kommer 

simmande mot vår båt och tittar med sina 

stora runda ögon. Den ser så snäll ut. 

En som blir särskilt glad är Berit Trygg, 

gammal söderöraböna. Hon minns sina 

barndoms somrar när hon fick följa med 

pappa på säljakt.

– Pappa jagade säl här. När jag var fem-

sex år fick jag följa med. Utanför Röder. 

Pappa hoppade iland med sina yllestrumpor 

och jag fick ro bort så vi inte skrämde sälarna, 

berättar hon.

Berit minns hur gott det var med sälbiff.

– Jag har inte sett säl sen dess tror jag. Inte 

sen jag var fem-sex år, säger hon.

Man frågar ju inte om en dams ålder men 

vi kan i alla fall konstatera att det var var 

väldigt länge sedan.

Var det kul att se säl?

– Skitkul, svarar Berit och strålar som ett 

litet barn.

Silltruten på Rödlöga
Bodil är lyrisk inför allt hon ser och guidar 

oss glatt under hela resan.

– »Så skimrande var aldrig havet« tänker 

jag på när jag ser den här blanka havsytan.

Nästa anhalt är Röder. Där kliver vi iland 

och har lite »fria timmen« och kan äta vår 

medhavda matsäck var vi vill. Vi går på ner-

trampade stigar och plankor som skyddar oss 

från att bli blöta om fötterna genom frodig 

grönska. Stigen leder till en liten »by« med 

röda fiskebodar och bryggor. Det är så vackert 
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att man blir mållös. På en klippa hittar vi en 

labyrint inhuggen och målad i röd färg. Enligt 

folktron skulle den ge fiskelycka. När vi samlas 

igen överträffar vi varandra med vad vi sett. 

Stora trollsländor. En mink. Snok.

Efter Röder åker vi vidare till Fredlarna, 

känt för sin vykortslika skönhet med kala klip-

por, blått hav och små röda hus. Vyn är onekli-

gen obeskrivligt vacker. Här är det så långt från 

civilisationen man kan komma. Ändå finns det 

ett utedass om nöden trycker på.

Vi drar vidare och hinner även göra en 

visit på Rödlöga. Här finns allt en turist 

kan behöva, lanthandel med ostchark, café 

och boklåda. På Café Silltrutens tak sitter 

en – gissa vad – livs levande silltrut! Efter 

fikastund på Rödlöga beger vi oss hemåt. Nu 

gasar vi på, några grå moln hägrar i skyn. 

Fast regnet håller sig över fastlandet. På oss 

skvätter sköna droppar från havet. Visserligen 

ibland stora duschar ända upp till flybridge. 

Men det är bara kul. Som på tivoli. 

Med oss finns paret Henry och Viola Ring

som har haft egen båt men tycker att det är 

bekvämt att åka med någon annan.

– Man slipper navigera och kan bara njuta, 

förklarar Henry.

Kommer ni att åka ut igen?

– Förmodligen. Det här var så trevligt, 

tycker han.

På hemresan blir det lite kyligare och vår 

uppmärksamme guide Bodil går runt och 

erbjuder filtar till alla. Bakom oss formas 

bogsvallet till ett tjusigt »V«. »V« som i 

»vackert«.
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Sveriges modernaste sjömack
Dyviks Marina utanför Åkersberga satsar på sin sjömack när andra lägger ner. I maj 

invigdes Dyvik Marina Sjöbutik, där säljs förutom nödvändiga livsmedel även kläder 

och båttillbehör. Allt som båtfolket kan tänkas behöva. Sortimentet utökas i takt med 

efterfrågan. www.dyvik.se

Miniskepparen 

BOKTIPS!
Njut av sommaren 

och tid för läsning



Skärgårdskrog, konferens & vandrarhem

0176 430 42 info@fejan
www.fejan.se

Öppet året om
www.stjarnvreten.se

0176-146 83   070-333 93 38 
Tag E18 mot Kapellskär, 

hö vid Vreta mot Furusund. Efter 900 m hö 
mot Björnö. Stjärnvreten direkt till höger.

KAFÉ
KVARN
UDDEN

KAFÉ med BED & BREAKFAST

www.kvarnudden.nu

Glass
Kaffebröd
Smörgåsar
Smårätter

Välkomna!
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Lägger ut bojar 
bygger bryggor

materialtransporter mm
070 - 623 79 56

FEJANS 
SJÖTRANSPORT

  FEJANS 
RÖKERI & HANDEL

med
SKÄRGÅRDSKÖKET

ÖPPNAR 1 MAJ
0176 - 43023

0176-403 15 
www.kajak-uteliv.com

Rådmansös största 
turistattraktion

0176-405 90
www.bjorkoornscamping.se

Roslagens största lampaffär
400 kvm belysning & interiör

0176-220 240
Du hittar oss i Vreta 

Tag av E18 mot Furusund

Konferens & Logi 0176-40499
Restaurang & Bar 0176-40498

info@lidovardshus.se
www.lidovardshus.se

onst
-

0176 - -734 79 66

ENSKÄRS 
SJÖTRANSPORT

www.enskarssjotransport.se

070-692 83 83
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Årets tävling är igång
Några till synes oskyldiga repliker stud-

sar mellan kassaköerna i lanthandeln. Och 

bakom de vänliga flinen lurar en uppenbar 

baktanke. 

Detta är ren taktik. Glöm inte att det är 

tävling.

Att få båten i sjön tidigt ger många poäng. 

Först i sjön av alla ger självklart flest. 

– Tjugonde mars. Två grader i vattnet. 

Fyra i luften.

En halvtimme till Furusund? Inte. Tolv 

minuter är sträckrekordet och sedan tret-

tiofem minuter ut till ön – för oss som gillar 

att vara på sjön. 

Längst tid på ön ger också flest poäng. 

Och du vill ju inte verka skrytsam. Men ändå 

gäller rekordet endast under förutsättning 

att det blir offentligt, eller hur? Det gäller 

alltså att flika in den viktiga informationen 

i förbifarten i en bisats av allmän konversa-

tionskaraktär, typ:

– Ja, på tjugo dagar i november regnade 

det inte en droppe. Februari likadant. Men 

det var ett helvete med myggen.

 Din jämna solbränna redan i slutet av 

april hamrar in de tungt vägande argumen-

ten. Du behöver ju inte precis skylta med att 

du tog en snabb vecka på kanaris i början 

av mars.

Och när vi ändå pratar om soldäck, han-

den på hjärtat – hur många tryckimpregne-

rade 28 x 120-brädor har du på altanen räknat 

från fasaden? Sexton?

Tänkte väl det.

Det duger inte. Det finns dom som har 

arton. Bara tvärs över viken.

Sen gäller det att inse att den coolaste 

tröjan i år inte är gjord av J Lindeberg, ser 

ut som landstingets logotyp eller har motiv 

med Che Guevara. Du måste förstå att det 

var längesen.

De riktigt dyra modejeansen i trädgårds-

landet är ändå en säker poängplockare. Bär 

dom gärna så självklart och lite diskret så att 

alla inte förstår hur dyra dom är. Men dom 

som fattar dom fattar, och det är ändå 

mest dom du tävlar emot.

När det gäller sommardjur är det 

tveksamt om du i år kan hävda dig 

med exempelvis en iller eller bisam-

råtta. Hund är naturligtvis inte att tänka 

på. Inte ens om den är av en flamländsk ras 

med ett namn som ingen öbo någonsin har 

kunnat uttala.

Sommarkatt behöver vi inte nämna. 

Ormar verkar tappa stort. 

Fåglar däremot; en familj i Gräddö tog 

täten i påskas och investerade i två nymf-

parakiter. Men redan på på Valborg bräda-

des dom av en man i Bergshamra som gick 

omkring med en arapapegoja på axeln. Fattar 

ni; röd, gul, grön och blå, nästan en meter. 

Svårslaget.

Det kostar att ligga på topp.

Sen finns det dom som struntar i allt det 

där. Som ser ut att trivas på sin semester. Som 

slår upp en solstol, öppnar en sockerdricka, 

drar en gammal hatt över huvudet och för-

djupar sig i en bok eller nåt.

Se upp för dom. Dom har alltså inte fattat 

att det är tävling.

/
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 Nytta o. nöje

Roliga dagar

Östhammar/Öregrund

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Trosa

Åland
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Roslagen
Välkommen till skärgården 20 minuter norr om
Stockholms city! Roslagens skimrande skärgård
lockar med 13 000 öar, skärgårdsturer, national-
park, havsörn och säl. Här väntar krogar och 
boende i genuina miljöer, kajakturer och segling
med historiska skepp.

Roslagen är Vaxholm, Österåker, Norrtälje och 
Östhammar. Här finns idyllerna vid vattnet, små
charmiga städer som bjuder på allt från fiske 
och fest till delikatesser och design.

Upplev Sveriges historia vid de världsunika
Vallonbruken, Wira bruk, Vaxholms fästning och
Den heliga Birgittas Finsta. Fyrtio medeltida kyr-
kor och lika många museer finns att upptäcka!

www.roslagen.se

är skärgården
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Mellersta skärgården

Södra skärgården

Krogar

Östhammar/Öregrund

Norra skärgården
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BåtGuideBåtGuide

GRATIS!
Så långt lagret räcker.

�

www.oppethav.se

visitskargarden.se

         www.skärgårdshandlarna.com Bensin

och gasol

AGA gasol
11. Arholma Handel 0176-560 12
12. Ö-Butiken Tjockö 0176-431 80
13.  Fejans Rökeri 0176-430 23
14. Rödlögaboden 0176-870 60
15. Husarö Handel 08-542 450 90 
16. Ingmarsö Livs 08-542 460 20
17. Finnhamns Sommarbutik 08-542 462 07
18. Svartsö Lanthandel 08-542 473 25
19. Coop Långvik Möja 08-571 612 00
10. Grinda Lanthandel 08-542 494 91
11. Lådnamacken Livs 08-542 473 21
12. Coop Berg Möja 08-571 612 00
13. Norra Stavsudda Handel 08-571 650 78 
14. Westerbergs Livs Sandhamn 08-571 530 19
15. Alicias Lanthandel Runmarö 08-571 527 00
16. Guns Livs Nämdö 08-571 560 17
17. Kymendö Service 08-501 542 65
18. O. Sjöbergs Skärgårdshandel Ornö 08-501 560 14
19. Utö Livs 08-501 570 05
20. Rånö Butiken 08-501 571 22
21. Nåttarö Handelsbod 08-520 400 15
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Välkommen till oss!
En tur i skärgården kräver inga förberedelser. 

Skärgårdens handelsbodar har allt du behöver.
Livsmedel, färsk fi sk, nybakat bröd, skärgårdsslöjd 

och ofta lokalt odlade grönsaker. Många av oss har 
bensin och gasol, är ombud för apotek och systembolag 

och hyr även ut cyklar, kanoter eller rum.
Ring oss gärna för sortiment och beställningar. 

Läs mer på www.skärgårdshandlarna.com

En bra affär!

Vi stöder Skärgårdshandlarna!

Trosa

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Åland

Café

Öregrund/Östhammar
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Koppla av på Åland! 

60:-

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Trosa

Södra skärgården

Trosa

Åland

Hotell/pensionat/B&B

Östhammar/Öregrund
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Välkommen till Svartsö!

Vi har öppet året runt!

Välkomna önskar 

Sozy, Matte och Lena 

med personal.

Telefon 08-542 47 325

www.svartsolanthandel.se

Hjärtligt välkomna

till Svartsö Krog som nu 

drivs i Willy Ohlsson Eftr:s anda,

med all vår redan kända 

kunskap och service.

Öppet dagligen 11 - 01

28 maj - 30 aug

Longitud: 59 26,8 N. Latitud: 18°, 40,4° E.

Telefon 08-542 472 55
www.svartsokrogen.se 

Svartsö Herrgårdspensionat

Svartsö Herrgårdspensiona

Klassisk skärgårdsmat!
Lena och Marianne hälsar 

alla hjärtligt välkomna!

Ring och boka.

Telefon 08-542 470 17

www.svartsoherrgardspensionat.se

Boka cykelpaket!

Svartsö runt på cykel. 

I paketet ingår cykel, 

picknick, middag, övernattning,

frukost och lunch.

Telefon 08-542 470 17

Apoteks
ombud

Mellersta skärgården

Åland

Vandrarhem

Öregrund/Östhammar

Norra skärgården

Södra skärgården

Trosa

Åland

Rum

Öregrund/Östhammar

Norra skärgården

Stugor

Östhammar/Öregrund

Norra skärgården
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Mellersta skärgården

Södra skärgården

Trosa

Åland

Camping

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Trosa

Sjötransport/båtturer

Öregrund/Östhammar

Norra skärgården

Mellersta skärgården
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Södra skärgården

Hela skärgården

Åland

Fiske

Åland

Båtuthyrning

Östhammar/Öregrund

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Trosa

Charter/event

Öregrund/Östhammar

Norra skärgården
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Mellersta skärgården

Trosa

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Event

Östhammar/Öregrund

Norra skärgården

Konferens

Öregrund/Östhammar
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F IKA  E L LER 
FESTA  PÅ 

LUDV IGSBERGS 
KAFÉ  &  KROG

Läs mer på www.ludvigsberg.se

Öppet 5 juni – 16 augusti
Boka bord på tel 08 500 454 10

Varmt välkommen önskar Cecilia

Nybakat & hemlagat

Det händer något speciellt med människor som tillbringar hel-
gen hos oss. De andas ut och slappnar av på riktigt. Mungiporna
rör sig upp mot öronen och stannar där. Kanske är det närheten 
till vattnet som gör det? Kanske är det relaxavdelningen, den
rofyllda miljön eller den goda maten? Eller är det möjligen
alltihop? Vi vet inte, men vi har gett 
fenomenet ett namn. Vi kallar det för 
Sjönära-möten-effekten. Den är svår
att beskriva i ord men lätt att uppleva
på plats hos oss. Boka en avkopplande 
weekend på något av våra hotell och
prova effekten själv. Välkommen.

Sjönära weekend

www.sjonaramoten.se | tel 08-57141919

Södra skärgården

Åland

Lägerverksamhet

Östhammar/Öregrund

Kajak/kanot

Östhammar/Öregrund

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Trosa

Kajakturer

Södra skärgården

Ridning

Mellersta skärgården

Spa

Norra skärgården

Mellersta skärgården
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Södra skärgården

Trosa

Åland

Badhus

Åland

Minigolf/golf

Östhammar/Öregrund

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Åland

Tennis

Mellersta skärgården

Boule

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Cykel

Norra Skärgården

Mellersta Skärgården

Södra Skärgården

Trosa

Åland

Vandringsled

Åland
Skansholmens Sjökrog
Mörkö 153 93 Mörkö

Tel Växel: 08-551 550 66
Fax: 08-551 550 65

E-post: info@skansholmen.com

www.skansholmen.com

Skansholmens Sjökrog fick 1998 som första
krog i Sverige sedan 1865 tillstånd att
bränna sitt eget brännvin. Ett brännvin som
endast serveras till gäster på denna krog. 
På Skansholmen finner Ni Sveriges första
lagliga hembrännings-apparat. Ni bjuds på
exklusiv mat och får göra bekantskap
med en av Sveriges bästa köksmästare,
Marc Enderborg.

Välkommen till
Skansholmens Sjökrog
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Bageri

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Catering

Östhammar/Öregrund

Norra skärgården

Livsmedel

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Kiosk

Norra skärgården

Galleri

Öregrund/Östhammar

Mellersta skärgården

Museum

Norra skärgården

Åland

Barnens verkstad

Gästhamn

Östhammar/Öregrund

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Åland



87   2009

BO K F Ö R L AG E T MAG N U S UL L M A N

Kung Gustav III var en mycket annorlunda kung jämfört
med sina företrädare. Framförallt kom kungen att för-
knippas med kultur och vitterhet. Svenska Akademien,
Vitterhetsakademien, Operan och de första stadgarna 
för Konstakademien är några exempel på detta.

Men i denna bok får vi följa kungen på ett av de mest 
äventyrliga krigståg som Sverige någonsin deltagit i och 
som dessutom i huvudsak fördes till sjöss.

Ett rikt bildmaterial i form av oljemålningar av 
främst Louis Jean Desprez, Johan Titrich Schoultz, 
Jacob Hägg, Augustin Ehrensvärd och Christer Hägg 
presenteras i boken. Pris: 385:-

Du kan beställa boken direkt på fax 08-599 290 01, 
telefon 08-599 290 28 eller e-mail:
magnus.ullman@lmlaw.se. www.magnusullman.com

Från Hogland till Svensksund
Om drabbningarna till sjöss under Gustav III:s ryska krig 1788-1790

Kontakta oss idag för en snabb, miljövänlig och prisvärd transport!
                 Tel 08-541 33 112  info@nilkar.se  www.nilkar.se

Marinbudet

EXEMPEL PÅ
VAD VI KAN LÖSA:
 Dokument
 Postförskott
 Mediciner
 Drivmedel/reservdelar
 Persontransport

Den nya budfirman på sjön.
Snabba, miljövänliga och prisvärda
transporter till sjöss.

Kolli upp till max 50 kg eller 1 person.
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Gymnasieutbildningar
Marinbiologi NP

Marinsystemteknik FP
Marinteknik FP

Lärlingsutbildning Marinteknik
Ledarskap och kommunikation SP

Långseglingar ingår i alla gymnasieprogram

Vuxenutbildningar
Skärgårdskapten, 2 år, KY

Kortare kurser

Välkomna in på www.marinalaroverket.se

MARINA LÄROVERKET
NAUTISK OCH MARINTEKNISK UTBILDNING I DANDERYD

CO2

Hitta utflyktstips på utö.se

Sjömack

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Marina/varv

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Turistbyrå
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RESTAURANT
CAFÉ
LIVS
VETTERSHAGA BRO
760 10 Bergshamra
N 59o36,65´  E 18o41,14´
Tel 0176-26 44 44  www.brovakten.se

Reservdelar till drev och utombordare
Mercruiser-OMC-Volvo SX-Mercury-Mariner-Johnson-Evinrude-Suzuki-Yamaha
Reservdelar till drev och utombordare
Mercruiser-OMC-Volvo SX-Mercury-Mariner-Johnson-Evinrude-Suzuki-Yamaha

Södra  Kungsvägen 68 -70 , L id ingö.  Te l .  08 -7651090
www.drev.sewww.drev.se

LED
Undervattensbelysning!

Nya växelhus för
drev och
utombordare

Trim -tiltmotorer

Livorsi 
instrument

Tänddelar
för utom -
bordare

Allt för OMC och
Mercruiser drev

Allt för OMC och
Mercruiser drev

3- och 4-bladiga
prestandapropellrar

från amerikanska
Precision Propellers

Bilar

Bio

Blommor

Brandskydd

Brunnsborrning

Bryggor

Sjöräddning

Sjöpolisen

Övrigt

Armaturer/stolpfästen 

Bad/kök

Bank

Bastu/badtunnor

Belysning



90   2009

• Diesel & eldningsolja •
Rengöring samt 
besiktning 
av gamla tankar
018-10 75 55
www.mergol.seU P P S A L A

Bryggor/rökskåp/
roddbåtar

Bränneri

Båtar

Båtbottentvätt

Båtbyggeri

Båtdynor/kapellmakeri

Båttillbehör

Choklad/marsipan

Diesel/eldningsolja

Däck/verkstad

El/reparationer mm

Fastigheter

Fastighetsmäklare

Fisk/skaldjur/rökeri

Fläktar, luftvärmepump

Färg

Fönster/glas

Förlag

Förvaltare, naturvård

Grus/jord
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ARLANDA HELICOPTER AB

Snabba transporter och smidiga
byggarbeten i skärgården.

Tel: 08-593 602 08
Jour: 0706-89 21 42

Äventyret finns närmare än du tror!
Stockholms ytterskärgård, Sörmlands djupa skogar och 
trolska sjöar, Tivedens urskog. Paddling, segling och 
rejäla promenader. Med riktigt god mat, bekvämt boende 
och gott värdskap. Och utan tung packning! I små 
grupper eller på tu man hand med en god vän. 

Stora upplevelser, små strapatser
www.stockholmadventures.se 

Tel 08-642 24 91, info@stockholmadventures.se

Kajakturer från Runmarö och Gillinge. 
För nybörjare, mer erfarna och 55+
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VARMT VATTEN
DIREKT

Guldsmed

Hantverk/gårdsbutik

Hus/bygg

Helikopter

Heminredning/
möbeltapetserare

Inredning

Juridik

Kamin/spis

Kontor/papper

Kläder/smycken
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ELHÅ Bil &Båtel
Erstagatan 16, Stockholm

08-640 20 20, 070-540 5000
www.elha.se

Generatorer Startmotorer
Båt/Bilelektriska

Kött/chark/slakteri

Lampor

Larm/bärgning

Markiser, utemöbler

Materialtransporter

Minireningsverk

Motorer

Måleri

Optiker

Radiokanal
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08-615 25 25 www.fritidstoa.se

En kaffekopp aska/pers 
och månad.

Rederier

Resebyrå

Sanering mm

Slakteri/chark/butik

Strumpor/underkläder

Såg/snickeri

Tandläkare

Taxi/buss

Toalett

Trädfällning

Trädgårdsmaskiner mm

Utbildningar, kurser

Varmvatten

Vattenrening/
avsaltning

Veterinär

Vitvaror/Elartiklar



95   2009

Vi utför allt i bryggor samt pålning.
Anlägger sandstränder, timrade stenkistor,

bojutläggning samt muddring.

Estlandsvägen, Vaxholm
Tel: 08-541 376 81   Mobil: 070-511 30 28

Fax: 08-541 376 80   E-post: info@saxarensbrygg.se

Besök gärna vår hemsida för mer information – www.saxarensbrygg.se



Egna bryggor för måttagning Dalarö, Hornstull

KAPELLMAKARNA AB

Bergsundsgatan 117 37 Sthlm
08-669 55 80 0705-79 82 22 www.kapellmakarna.se

Allt för båt i tyg och väv
Sprayhood, segelkapell, kapell, sittbrunnstält

båtdynor, tvätt, impregnering, reparationer osv

16
●●

●

leveranser i Stockholms
skärgård och Mälaren

sand sgrus s jord
070-349 22 04

www.nordanvind.se

NORDANVIND

Brunnsborrning på öarna 
med egen färja. 

Även stolpar för bryggor.
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Båttillbehör Fiske   Dyk   Fritid

Fagerdalavägen 11 A  139 52 Värmdö
08-571 685 70

www.batmagneten.se

*

* * *

Servicefolk
BERGSHAMRA VARV AB

– service och försäljning

0176-26 20 68
www.bergshamravarv.se

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

utför alla typer av riggtjänster, 
snabbt, enkelt och effektivt
 www.doghousemarine.se

0733-026 444

BRUNNSBORRNING
Brunn EkoVärme AB
Egna Sjötransporter 

ASPÖ, RUNMARÖ

070-750 90 94
073-700 45 28

Välkommen till Roslagen!
Roslagens Sparbank har kontor i Norrtälje, 
Rimbo, Hallstavik och Älmsta. Välkommen in.

2008
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FURUSUNDS EL
VÅR KUNSKAP – ER SÄKERHET

1960              2009

www.furusundsel.se, info@furusundsel.se
EGEN SERVICEBÅT I ROSLAGEN

Roslagen 0176-88 424, Stockholm 08-704 22 75
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ROSLAGENS SJÖTRAFIK AB

Båttaxi ≥ 120 p
Skärgårdsturer

Åretrunt-charter
Mat & Dryck

ASBEST * KLOTTER * SKADESERVICE * BRAND-
SANERING * INDUSTRISANERING * FASADRENGÖRING 
*ADR TRANSPORTER * HÖGTRYCKSSPOLNING*
AVLOPPSRENSNING * SLAMSUGNING * VAKUUM-
SUGNING * TORRSUGNING * RÖRINSPEKTION 
MED VIDEOKAMERA * TANKBESIKTNING * MM

Jourservice dygnet runt
Jour tel 0176-149 00

www.saneringsentreprenad.com

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

Vi byter dina fönster
medan du gör
något roligare.

www.fonsterinstallatoren.se

Boka ett kostnadsfritt
hembesök redan idag
på telefon 0176-131 41

Fönster
installatören

Servicefolk

www.ingarotradfallning.se

Välkommen till Roslagen!
Roslagens Sparbank har kontor i Norrtälje, 
Rimbo, Hallstavik och Älmsta. Välkommen in.

2008
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Sommarbackens Ullbod

i n fo@torg1.se   www. to rg1.se
RÅDHUSTORGET 08-54132642

Inrednings-
butiken 
med nordisk 
design

rådhusgatan 19 

08-541 321 73

Galleri•Butik•Café

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

ÅLANDS JAKT OCH FISKEMUSEUM

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

TTT

SPISDOKTORN

w
w

w
.
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Öppet: TORS – FRE 13–18 
VI ELDAR VARJE LÖR KL 9 –15

Nya o renoverade Braskaminer o Vedspisar 

Invid väg 276, strax efter Åsättra hö sida fr Norrtälje,

98  2009

● ●

● ●

● 

Tvätta båtbotten
i Vaxholm!

Mer miljövänligt
och billigare än giftig färg!

Bokning: 070-779 99 99

Välkommen till Roslagen!
Roslagens Sparbank har kontor i Norrtälje, 
Rimbo, Hallstavik och Älmsta. Välkommen in.

2008
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Servicefolk

Kvalitet - Service - Omtanke
www.lundsoptik.se

Tullportsgatan 11B Norrtälje 0176-104 30

BT Entreprenad&
Sjötransporter

Bosse 070-595 89 16
Även skogsavverkning



ÖSTHAMMAR 0173-425 40 NORRTÄLJE 0176-766 90 ÅKERSBERGA 08-540 681 05 VÄRMDÖ 08-570 365 00
HANINGE 08-745 70 80 NYNÄSHAMN 08-520 190 50 TROSA 0156-260 20 WWW.SVENSKFAST.SE

Din bostad är som vackrast
i sommarskrud.
SKYNDA ATT VISA DEN OM DU GÅR I SÄLJTANKAR. VI HAR ÖPPET HELA SOMMAREN.

Bara på svenskfast.se visas din bostad för 150.000 besökare om dagen. Samtidigt som 
den kan detaljstuderas i mobilen, lokaltidningen och av alla som passerar skyltfönstren  
på bobutiken eller banken.

Vi har öppet hela sommaren för att du ska kunna vara redo när spekulanterna är 
som flest. Dessutom är det ju nu din bostad gör sig bäst på bild! Till din hjälp har vi 
bland annat en rad digitala tjänster och produkter som vi gärna berättar om när vi ses. 
Trevlig sommar!



TULLPORTSGATAN 7     BOX 155,  761  22  NORRTÄLJE     TEL  0176-555 95      WWW.FREYSRESEBYRA.SE

ÖST ELLER VÄST
Vi och Fritidsresor tar dig med bekväma och 

prisvärda flyg till vinterns hetaste destinationer.

Thailand lockar med ett större utbud än 

någonsin. För dig som är nyfiken på ett nytt 

resmål kan vi tipsa om Vietnam. Dan har 

precis besökt båda länderna och pratar gärna 

om sina egna upplevelser. För dig som hellre 

vill resa västerut kan Mia tipsa om Samana i 

Dominikanska republiken. Tio miljoner 

kokospalmer, vita stränder och heta nätter 

med merengue är några av de minnen som 

man gärna tar med sig hem. Välj Samana om 

du behöver fylla på förråden med livsglädje.   

Pris från 11.000 kr

DYKRESA TILL FILIPPINERNA  
Följ med till vårt eget hotell i Filippinerna.

I år arrangerar vi två olika gruppresor för dykare 

med avresa den 15:e januari. Anita följer med 

för att ta hand om dig på bästa sätt. 

Basic resan vänder sig till dig som är nybörjare 

eller funderar på att ta dykcert och vill göra det 

på vårt 5-stjärniga Padi dykcenter. 

Deluxe resan bjuder på bättre boende med 

helpension och även en veckas dyksafari. Vi 

tillbringar totalt 15 nätter i Filippinerna varav 

de två sista på lyxiga The Peninsula i Manila.

För vi vill inte att du ska missa den billiga shop-

pingen. Välj Filippinerna om du vill ha äventyr.

Pris Basic 15.800 kr

VÄRLDENS STÖRSTA FARTYG
Vår gruppresa för er som gillar att kryssa går 

i år med nybyggda fartyget Oasis of the Seas

- det största av dem alla. Mimmi har besökt 

varvet i Åbo och hälsar att det är ett fantastiskt 

fartyg som byggs och sjösätts i december 

2009. Vår resa avgår med flyg till Florida från 

Arlanda 26 februari. Sedan kryssar vi en vecka i 

den östra delen av Karibien. Vi besöker bl.a. vår

egen favorit Bahamas där du kan simma med 

delfiner. I priset per person i delad hytt har vi 

inkluderat det mesta som ingår i en kryssning 

av världsklass. Välj Oasis om du vill vara först 

med att uppleva det alla pratar om just nu.

Pris från 19.895 kr




