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Vill vi ha is i vinter? Ja!, ropar alla som har svävare 

i kör. Då kan vi dansa över isen med våra färgglada 

luftskepp med kjolar. Vad kul. Nej! fasar paret Bran-

ting som tvingas kämpa för att ta sig iland över is 

som varken bär eller brister. Vid öppet vatten tar det 

endast fem minuter, när isen ligger med ränna i mit-

ten tar det upp till 45 minuter. 

Det spelar ingen roll för Cecilia Ludvin på Lud-

vigsbergs Herrgård för hon har en tunnel till sin ö. 

Däremot vinterbadarna längtar alla redan efter att 

borra hål i isen för att ta sig ett riktigt iskallt dopp. 

Men viggarna som ökat stort i antal på grund av 

milda vintrar föredrar isfritt vilket kommer både 

fågelskådare och havsörnar till gagn. Till Grönskär 

är det alltid svårt att ta sig på grund av alla grynnor. 

Om det blir en riktig vargavinter då kan man kanske 

ta sig isvägen till Östersjöns drottning som blinkar  

så förföriskt. Möjaborna och deras tomte vill säkert 

ha en gnistrande vit jul. 

Ja-sägarna vinner därmed med överväldigande 

majoritet med 4–2. Branting och viggarna får ursäkta. 

Vi vill ha is i vinter. Det är vackert, går att gå på, göra 

snygga skridskoskär, pimpla fisk, bada isvak och 

åka svävare över. Framför allt gör den skillnad 

mot sommaren. Ska det vara vinter kan det 

väl åtminstone vara riktigt kallt. Inte en 

grådassig förlängd höst. Och det finns 

hopp. Det är mycket rönnbär och siden-

svansarna kom tidigt. Ha en riktigt skön 

vinter! /

Krönika

 Josefin Ekberg
2178, 760 15 Gräddö, 0176–181 90, 0709–701 901, josefin@magasinskargard.se, www.magasinskargard.se
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Freys Resebyrå är idag en av Sveriges största kryss-

ningsarrangörer. Vi har blivit så stora för att vi själva 

älskar att kryssa, den känslan vill vi gärna förmedla 

till dig. Fördelarna med en kryssning är många. 

Alla måltider och de fl esta aktiviteter ingår i priset. 

Och vi kan lova att det händer massor ombord. 

Men en kryssning kan också vara ren njutning. Det 

är upp till dig. Och tänk vad skönt att uppleva ett 

nytt resmål varje dag utan att behöva packa om. 

Välkommen ombord www.freysresebyra.se 

OASIS -  VÄRLDENS 
STÖRSTA FARTYG

Följ med på Freys
gruppkryssning i Karibien.
Vi reser från Arlanda 26/2

för att uppleva årets 
största resehändelse.

Pris 19.895 kr

PRISVÄRDA 
KRYSSNINGAR

Hör gärna av dig om du
kan åka på våra lågsäsongs-
veckor. En vecka i Karibien 

inkl fl ygresan.  
Pris från endast

11.980 kr

SOMMARKRYSSA 
VISION OF THE SEAS

Fyra nätter med stopp
i St. Petersburg och Tallinn.

Olika avgångar och
resrutter hela sommaren.

Pris från endast 
3.940 kr

Ge bort en lyxig 

kryssning i 

julklapp till n
ågon

du tycker om

FREYS RESEBYRÅ     TULLPORTSGATAN 7     BOX 155,  761  22  NORRTÄLJE 

TEL 0176-555 95      WWW.FREYSRESEBYRA.SE



16 24 32 56
Macho farkost med kjol sid 6
En svävare är varken bil, båt eller flygplan men kan 

ändå ta sig över land, vatten och i luften. Den svävar 

några decimeter över is som varken bär eller brister 

och ser ut som ett ufo. Sladdarna känns som att styra 

en smörklick i het stekpanna.

Över is och ränna sid 16
Louise och Anders Branting bor året runt på den lilla 

ön Badholmen utanför Gräddö. Om vintrarna bryter 

de is med snurrebåt. När isen blivit tjockare släpar de 

sin roddbåt till rännan. Sjösätter den och drar med 

ett snöre till andra sidan. 

Så mycket viggar s 24
Fotograf Roine Karlsson är lika förtjust i viggar som 

örnen som cirkulerar hotfullt i skyn. Viggarna blir allt 

fler tack vare mildare vintrar. Det är häftigt att se hur 

hundratals kanske tusentals (de är hart när omöjliga 

att räkna) lyfter på samma gång.

Hemma hos Cillas herrgård sid 32
Ludvigsbergs Herrgård på Muskö har ett brokigt 

förflutet som började med kungens oäkta son Adolf 

Ludvig på 1700-talet. Idag driver Cecilia Ludvin 

konferensverksamhet tillsammans med sin sexåriga 

dotter Alice. I sitt eget hem. 

Mot Möja julmarknad sid 56
Vi kastar loss från Skeppsholmen och tar oss med 

den vackra skutan m/s Shamrock till Möja. Ombord 

serveras sillunch. På Möja traskar vi till dansbanan 

för att handla hantverk på öns julmarknad. Sedan 

blir det körsång i kyrkan.

Din SkärgårdsGuide  sid 75

Innehåll
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Med luft  
innanför kjolen
När isen varken bär eller brister är svävare en pålitlig farkost som 
inget kan stoppa. Varken årstid eller väder. Fort svävar den  
över både hav, land och is. Den räddar liv.   
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är svävare en pålitlig farkost som 

inget kan stoppa. Varken årstid eller väder. 

Fort svävar den över både hav, land och is. 

Den räddar liv.

Den ser ut som en stor färgglad groda eller 

ett Ufo från yttre rymden. Enligt svensk lag 

är den varken bil, båt eller flygplan. Men kan 

tyckas vara allt på samma gång. Flyga genom 

luften kan den och köras över land och is 

liksom vatten. Och snabbt går det. En tävlings-

svävare kan köra fortare uppför en skidbacke 

än utförsåkare åker ner. På en gocartbana av is 

är svävaren snabbare än rallybilar. En Formel 

1-stjärna gapade av förvåning vid åsynen och 

undrade vad det är för otrolig maskin. 

På den lilla ön Norra Stavsudda i Värmdös 

skärgård finns sedan tjugo år nordens enda 

svävarfabrik – Ivanoff Hovercraft AB. Bakom 

produktionen står familjen Ivanoff. Pappa 

Göran, mamma Mimma, sönerna Peter och 

Magnus. Magnus bygger inte bara – han tävlar 

också. Intresset började när han som tioåring 

fick en byggsats från England av sin pappa. 

Svävaren var av plywood och Magnus blev 

blott 11 år gammal brittisk juniormästare. Det 

gav blodad tand och fler vinster. Världsmäs-

tare två gånger och europamästare fem.

Vad är det som är så roligt med att köra 

svävare?

– Det är inte jämförbart med något annat. 

Det är en unik upplevelse, svarar han.

Gillar man att sladda är svävare en ange-

näm kick. Den styrs och bromsas upp med 

sladdar på tvären. Som att »försöka styra en 

smörklick i en het stekpanna«. Magnus styr 

inte med ratt, utan med roder och ett vanligt 

styre, som om det vore en båge eller cykel. 

Men det lutar inte i kurvorna. Bara svänger. 

Och man blir inte sjösjuk.  

Miljövänligt
Svävaren glider på luft och sänks ner mot 

marken när lufttrycket försvinner. Luften sugs 

in genom en fläkt i aktern och blåses ut under 

svävaren. Så kallade »kjolar« ser till att inte 

luften läcker ut. En luftkudde bildas under 

skrovet som gör att friktionen och åverkan på 

naturen blir minimal. Miljövänligt och bra.

Till kursgården Nässlingen utanför Ljus-

→
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terö hämtas gästerna med svävare när isen 

sätter p för taxibåtarna. Redan resan ut till 

ön blir en exotisk upplevelse. Ett häftigt och 

annorlunda första intryck med ett »konstigt 

flygande plastskepp« som svävar i luften bara 

25–40 centimeter ovanför isen. De flesta har 

aldrig åkt förut. Även till Finnhamn, Svartsö, 

Grinda och Möja erbjuds svävarturer som 

konferenspaket. Med möjlighet till picknick 

på någon kobbe i vacker vinterskrud. 

Svävarna tar max åtta passagerare och alla 

får varsitt hörselskydd över öronen. Ljudni-

vån är för hög att lyssna på. Och prata kan 

man göra sen.

– På de nya modellerna har vi lyckats 

sänka ljudet med 10 decibel i kabinen, berät-

tar Magnus och överröstar motorn.

Ljudet och bränsleförbrukningen är något 

man håller på att utveckla mer. Bränslet är 

bensin eller etanol. Men även diesel kan 

vara ett alternativ. Det går åt 0,3–0,5 liter 

per sjömil när man kör på is. Det motsvarar 

förbrukningen för en bil. Som jämförelse drar 

en motorbåt i snitt en liter sjömilen. 

Ett hundratal svävare har hittills byggts  

på Norra Stavsudda. De används till skol-

skjuts, sjötaxi, brandförsvar, fiske och sjö-

räddning. Även flottan och kustbevakningen 

har svävare.

– Vid översvämningar är den suverän och 

räddar liv. Det har den redan gjort, berättar 

Magnus.

I södra skärgården inträffade för några 

år sedan en olycka som kunde ha slutat illa. 

Ett gäng skridskoåkare gled iväg på isflak. 

En privatperson räddade de nödställda med 

sin svävare som visade sig vara överlägsen 

helikoptern där rotorbladens snurrande kraft 

fick den tunna isen att spricka sönder. Svä-

varhjälten fick sedan ett diplom av kungen 

för sina insatser.

I alla busväder
Den allra första svävaren som byggdes på 

Ivanoff Hovercraft såldes till en fiskare i 

Mälaren. Yrkesfiskare kan med hjälp av far-

kosten förlänga säsongen och lägga nät under 

isen. Svartsöbon och lanthandlaren Matte 

Hedelin var tidigt ute med att satsa på passa-

gerartrafik. Han ligger bakom bolaget Svisch 

Air som erbjuder taxisvävare på sajten www.

svavare.se.

Idag är svävarna ett givet inslag i skär-

gårdens vinterlandskap. Men det var tufft i 

början. Då fanns stor skepsis och det var svårt 

att få tillstånd från myndigheterna.

– Allt nytt anses farligt. Nu är de väldigt 

driftsäkra, intygar Magnus.

– Innan man uppfann hjulet hasade man 

sig fram, ler han finurligt.

Ombord finns brandsläckare, flytvästar, 

modern utrustning som gps, radar och plot-

ter. Det är ingen risk att sjunka. Om maski-

nen av någon underlig anledning stannar 

flyter ekipaget. Inget väder i världen stoppar 

fantasten Magnus från att sväva. Sämst förut-

sättningar är det vid mörker och dimma. 

– Då måste jag förlita mig till plottern, 

säger han.

På plottern syns som tur är exakt vart på 

sjökortet man befinner sig. Lokalsinnet går inte 

att lite på efter några snurrar i dålig sikt. ❧
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Norrtälje – 

Roslagens största lampaffär 
400 m2

belysning & interiör
Öppet, tisd–fred 11–18   lörd–sönd 11–16

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

Ska du sälja eller köpa hus?
Vi hjälper dig med båda.
0176-778 70

CO2

Baldersgatan 18
  Norrtälje
  070-529 75 05
 www.rospiggen.net



Roslagens huvudstad

25%

Mindre arbete, 
snyggare resultat
Flutex 7S´suverän täckkraft betyder 
att du är snabbare färdig. Så du har 
tid till något annat.

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

Posthusgatan 6
 Norrtälje

tel.: 0176-156 56
www.guldsmederna.se

TULLPORTSGATAN 1, NORRTÄLJE  0176-101 62

PORATHS
GULD ETABLERAD 1891

Björnövägen 15 Görla, Norrtälje • Tel 0176-174 30 • www.hoglundsbil.se
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Ändå klarar sig dom riktiga öborna alltid till 

nästa sommar, det är den hårda skärgårds-

vintern som stärker dem.

 

Det blir frost på däcket. Och när det är rik-

tig kallt lägger sig isen. Då kör dom riktiga 

öborna häst och släde till julmarknaden vid 

kyrkan.

Är det ingen is tar man skärgårdsbå-

ten och det går ju också bra. Det blir gott 

om plats nu när wannabee-öborna har gett 

upp.

Och visst blir det halt på däcket – väldigt 

halt. Dom riktiga öborna tvingas slå på 

landströmmen för att hålla däcket isfritt. Det 

underlättar för dom riktiga öbo-barnen som 

går i skolan på fastlandet varje dag också.

Något senare på säsongen flyger dom 

riktiga öborna på båtmässa till Southampton, 

(det ligger i England). Mässan är bara för just 

riktiga öbor från hela världen.

Och blir det alltför trist kan dom riktiga 

öborna alltid ta en helikopter till plattan vid 

Gamla Stans T-bana. Kolla in den senaste 

rullen i Millennium-trilogin eller sprätta iväg 

eu-bidraget på lite fräscha lingerier*.

På Östermalm isar det kring vaderna när 

man väntar i snålblåsten på ettan. 

Medan dom riktiga öborna myser, slår 

på gångvärmen drar en skattefri repa med 

sin westerbergare* till ytterskären och ser 

fram emot att gudingarna kommer tillbaka 

i februari.

Sånt livar opp.

/ 

* Lingerier = snygga underkläder 

* Westerbergare = exklusiv åretruntbåt 

av lättmetall som byggs på Möja.
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, särskilt på som-

maren. Flera av dem börjar skruva på sig 

redan i slutet av juli och ger upp så fort 

semestern slutar. Sen finns det wannabee-

öbor som håller betydligt längre.

Vissa härdar ut så långt som till allhelgo-

nahelgen. Då är gräset klippt, taken sopade, 

allt urdrucket, båten vänd, snurran konser-

verad och inlåst i vedboden. Då spelar wan-

nabee-öborna trumpet och dricker glögg på 

båten tillbaka till stan. Vid den här tiden på 

året – i november – skiljs agnarna från vetet. 

Skillnaden stavas båten hem.

Kvar på ön har vi dom riktiga öborna. 

Dom som vaknar med is på vattenhinken, 

spottar snus på golvet, slår blålåga i långkal-

songerna och tvättar sig till jul.

Medan wannabee-öborna sitter hemma 

på Östermalm, kollar på »Desperate hous-

ewives« och fantiserar om vilka ruskiga stra-

patser som drabbar dom riktiga öborna 

under vinterhalvåret. 

Snöglopp och kuling i november. Hur dom 

stretar i köld och blåst. Mörkret och ensam-

heten som ilar i kroppen. Frusna tampar som 

skär in i händerna. Hål på gummistövlarna. 

Långsamt bredband, modemuppkoppling(!) 

evigheter att komma ut på facebook. 

Frost på däcket



                

Väddö –  här trivs man

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

Välkommen 
till trivsamma 

Planera i tid!
2010 års almanackor 
finns här. 
Julpyssel och pynt 
innan tomten kommer.
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Paret Branting bryter is med sin lilla snurrebåt, stakar ut 
en stig och kämpar sig över farledens ränna. För att ta sig 
iland. Åka på möten. Handla. Med mera. I alla busväder.

Iland med iseka   
     och blått snöre
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 från fem minuter med 

snurrebåten om det är öppet 

vatten till 45 att gå över isen och dra båten 

över rännan för att nå fastlandet. Louise 

och Anders Branting bor på ön Badholmen 

strax utanför Gräddö vid Norrtäljevikens 

mynning. Som året runt-öbor har de rätt 

att beställa helikopter. Men det har de aldrig 

utnyttjat. De kämpar på själva. 

Det kräver sin planering och att vara ute 

i god tid när man har viktiga möten att åka 

på. Louise är förtroendevald politiker och 

den som behöver åka iland oftast. Anders är 

pensionär och har fullt upp med att klyva 

ved, fiska och gallra på tomten. När isen läg-

ger sig åker han och bryter ränna med deras 

lilla plastbåt. Två gånger om dagen för att 

den inte ska frysa igen. Tills isen blir så tjock 

att den håller att gå på.  

Varken vinter eller oväder kan stoppa 

dem. Förutom en gång då det låg en halv 

meter snö på isen, hade börjat töa, rännan 

brutits och kom en massa blötsnö från ovan. 

Då var det lite väl våghalsigt (läs: dumdris-

tigt) att ge sig ut på isen. En svävare blev 

räddningen.  

Hur går det då till rent praktiskt? Vilka 

fiffiga lösningar har Brantings för att trotsa 

tunn is, tjock is, opålitlig is och isränna med 

strömt vatten?

Jo, vid svag is lägger de åtta stycken 25 

kilos cementsäckar i fören för att kunna 

bryta ränna isen. Sedan kör de sakta fram 

mot bryggan på andra sidan. Det knakar 

och brakar. Men det går och båten håller. 

Plast är ett tåligt material. I båten har de 

för säkerhets skull en reservmotor. Det har 

hänt att de tvingats byta motor mitt ute i 

islandskapet.

Gick fortare att gå
När isen är tjockare än fem centimeter vågar 

de gå. Men inte utan broddar, dubbar och 

säkerhetslina. En dag när Anders tog båten 

och bröt ränna med den tänkte Louise »det 

måste gå att gå nu« och undersökte isen 

med en pik. Innan Anders var framme hade 

Louise gått ikapp honom.

– Barracuda-Janne (en välkänd gräddö-

profil som bor i husbåt mittemot Brantings, 

red. anm.) skrattade gott åt oss då, berättar 

Anders. 

När isen håller att gå på märker paret ut 

en stig med granruskor. Stigen går inte spik-

rakt utan gör en kraftig lov för att undvika 

strömt vatten och svagare is. De går alltid på 

stigen och trampar till så isen blir starkare 

där. Varje vinter kommer ett fartyg lastat 

med flis som ska in till Norrtälje och lossa. 

Då bryts en cirka 40 meter bred ränna mitt 

mellan Badholmen och Gräddö. 

Vad gör Brantings då?

Ja, de är inte nödställda för det. Då släpar 

de en lätt liten båt utan motor fram till rän-

nan och sjösätter den. Istället för att ro borrar 

de hål i isen, trär ner en blå tunn lina med en 

träbit i änden och låter den frysa fast. Sedan 

tar de en stor båtshake och skjuter fram 

båten till nästa iskant, där borras ett nytt hål 

och linan fästs även där. Nu har de en fiffig 

anordning där de drar båten för hand över 

rännan. På andra sidan tar de upp båten och 

släpar bort den från rännan så ingen olycka 

sker. Skulle flisbåten dyka upp går den tunna 

linan av. Därför har Brantings alltid en rulle 

med blå lina med sig.

Det gäller att vara förberedd på det mesta. 

Ingen dag är den andra lik. Traskar man iland 

över isen för ett kort ärende kan det hända 

att en ränna bryts upp bakom ryggen. Anders 

höll på att råka ut för det en gång och fick 

→
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väldigt bråttom hem. Han hann. Flisbåten 

har ingen fast tidtabell. Den dyker bara upp 

plötsligt. När man minst anar/önskar.

– Man ska ha respekt för vatten och is, 

varnar Louise.

Hon har än så länge aldrig plurrat själv. 

Men det har Anders. En gång. Han tycker 

att det var klantigt av honom. De kör aldrig 

snöskoter eller fyrhjuling men hade en gång 

en hydrokopter som de gjorde sig av med. 

En smällkall vinter på 80-talet var isen så 

tjock att det gick att ta bilen till Badholmen. 

Sådana riktigt stränga vintrar är det ont om 

numer. 

Första vintern tuff
Brantings hittade sitt drömställe för 33 år 

sedan. De bodde då i Åkersberga och läng-

tade efter en sommarstuga på landet. Det 

var ont om objekt på den tiden. Man kan 

lätt säga att de hade tur. På deras paradisö 

har de egen playa, sjöutsikt mot söder och 

tennisbana. Ön delas med en granne som är 

sommarboende. 1992 bestämde sig familjen 

med hundar och en tonårig för att bo per-

manent på ön.

Hur kom det sig?

– Vår lägenhet skulle renoveras och vi 

skulle flytta till baracker och jag tänkte »Nä, 

det verkar inte skojigt. Bo som flyktingar i 

baracker. Tänk om vi skulle prova att flytta 

ut«, berättar Louise.

Sagt och gjort, så blev det. En vacker dag 

när vädret visade vad det kan gå för flyttade 

de ut. I riktig snöstorm. En prövning de stod 

pall för. 

– Det var en tuff vinter, minns Louise.

Då pendlade hon varje dag till jobbet i 

Stockholm. Man kunde se henne med två 

väskor i vardera handen och en ficklampa i 

munnen vandra över isen i mörkret. Nu har 

de skaffat pannlampor. De ligger i en särskild 

byrålåda. Lätt att hitta. Varma kläder är också 

nödvändigt när man utsätter sig för vädrets 

skiftande makter. 

Och inte bara det. Louise har blivit varse 

att smink kan rinna och skapa en skräckinja-

gande syn som endast passar till Halloween-

party. Som skydd köpte hon därför ett par 

svetsglasögon. Och skrämde kanske slag på 

ännu fler. En gång mötte hon en räv på isen 

som flydde förskräckt vid åsynen av hennes 

uppenbarelse. Om det var sminket som rann 

eller svetsglasögonen den reagerade på förtäl-

jer inte historien. Numer har Louise med sig 

en sminkväska istället. 

Sådana problem har inte Anders. Han 

pysslar med sitt hemma och behöver inte  

piffa till sig. Lika glad är han för det. Han 

löser andra problem och har köpt ett elverk 

för att gardera sig för kommande ström-

avbrott.

– Sedan dess har det aldrig varit ström-

löst, säger han.

Elverket står fortfarande oanvänt i käl-

laren. Det märks att båda älskar sin ö, alla 

naturupplevelser och det liv de valt. De 

samarbetar bra och behöver varandra. I vått 

och torrt. 

– Vi är så envisa, säger Anders.

Går strömmen sätter de på batteriradion 

och spelar kort ihop. Det fungerar bra så 

länge de är två. Alldeles ensam skulle ingen 

av dem stå ut. ❧
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Trosa Åkeri

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

info@trosa-akeri.com www.trosa-akeri.com

 KutterKonfekt är marsipan- och 
chokladkonfektyr av hög kvalitet. 

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

sekelskiftsmiljö. 

Marsipanbåten, vår flytande 
konfektyrbutik är öppen i december.

Båten ligger vid Dramaten i Stockholm.

www.kutterkonfekt.se  Tel. 0156-139 08  Östra Långg. 27 Trosa

Kut t e rKon f ek t MARS IPANGÅRDEN
M A R S I P A N B Å T E N

B

Öppet alla 
dagar i veckan

           www.trosastadshotell.se             0156 - 170 70

Jul & Nyår
på Trosa Stadshotell

Genuint och personligt för romantik eller 
härligt umgänge med goda vänner.

Traditioner är som bäst i charmiga Trosa.
Överraska med presentkort!

Julbord från 385:-
Julbord med övernattning från 1095:-

Nyårspaket en natt 3200:-, två nätter 4300:-

Välkommen och God Jul! 
önskar Agneta & Anders Scharp med personal



Världens ände

www.antonskrog.se  0156-127 49

En Mötesplats I Trosa

Lunch     Catering     Festvåning

 

Skärgårdskonsulten

0709-58 66 98
www.skargardskonsulten.se

0156-195 15 
www.trosatrafikskola.se



Det stora lyftet

Vigg, vigg, vigg och åter vigg. Jag kan inte räkna dem alla. 
Men det kan midvinterfågelräknarna. De har kommit fram till 
mer än 50 000 viggar som övervintrar i vår skärgård.   
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Det stora lyftet
Vigg, vigg, vigg och åter vigg. Jag kan inte räkna dem alla. Men  
det kan midvinterfågelräknarna. De har kommit fram till mer än  
50 000 viggar som övervintrar i vår skärgård.  
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 med 

tofs i nacken har alltid fascinerat 

mig. Mitt allra första möte med viggen kom-

mer från min barndom i början av 60-talet. 

Jag satt då som klistrad framför morfar och 

mormors svartvita tv-apparat. Och minns 

fortfarande hur spännande jag tyckte det var 

att se Bertil Danielsons film om viggen Viggo 

på hans ö Trullskär utanför Möja. 

En liknande känsla kan komma över mig 

än idag när jag står på en brygga i Roslagen 

en kall vinterdag med flera tusen rastande 

viggar framför mig. Ingen annan gång på året 

kan man njuta av så stora mängder sjöfågel. 

Även havsörnarna tycks uppskatta detta. De 

kan sitta på samma plats i timmar för att 

sedan helt plötsligt lyfta och på stela vingar 

glida in över flocken. 

Det är då det stora lyftet kommer. Med 

ett fantastiskt ljud av frasande vingar mot 

den lugna vattenytan. Flocken liknar en 

snöby som drar fram och tillbaka över det 

kalla vattnet, allt för att undvika den jagande 

örnen som redan efter några minuter ger upp 

och återgår till sitt spanande. Och det blir åter 

lugn och ro bland viggarna.

Viggen ökar rejält 
Det är inte bara jag och örnarna som har fat-

tat tycke för viggen. Numera vet man mer om 

övervintrande viggar och andra rastande kust-

fåglar tack vare regelbunden inventering. Man 

vet att vintern 2004 rastade 50 000 vigg mellan 

Öregrund i norr och Oxelösund i söder. 

Den årliga midvinterinventeringen av 

kustfågel är ett internationellt projekt där 

Sverige varit med sedan starten 1967. Resul-

taten ingår numera i Naturvårdsverkets mil-

jöövervakningsprogram. Inventeringen sker 

en helg i mitten av januari då fåglarna är som 

mest koncentrerade och lätta att räkna. Räk-

ningen utförs av flera hundra frivilliga från 

Väddö på ostkusten till Strömstad i väster. 

Resultatet av 40 års arbete har nu sam-

manställts. Det visar sig att flera arter ökat i 

antal. Ökningarna är dessutom stora. Tittar 

man lokalt på sträckan Väddö-Oxelösund har 

viggen ökat från 15 000 till 50 235. Gräsand 

från 4 100 till 7 055. Knipa från 500 till 21 293. 

Storskrake från 2 000 till 4 200 och storskarv 

från 30 till 1 146. 

En förklaring till den stora ökningen kan 

vara de isfria milda vintrarna och därmed en 

förskjutning av fågelbeståndet norrut. Inter-

nationella räkningar pekar även de mot en 

ökning av fågelstammarna. Sothönan har till 

exempel hämtat sig snabbt efter att nära nog 

ha kraschat under den hårda isvintern 1979. 

Ta dig en fin vinterdag ut till en brygga i 

skärgården för att spana in det ökade viggbe-

ståndet. Jag tror du får en av din allra mest 

minnesvärda skärgårdsupplevelse. För mig 

har det varit ett »lyft« jag aldrig kommer att 

glömma. ❧

→
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Östernäs, Väddö –– Telefon 0176-544 46 –– Mobil 070-460 16 49

Bygger och reparerar allt i glasfiber
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Klappat och klart
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Biovacuum - Watercare minireningsverk

08-608 21 60

Miljö & Bioteknik
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För nio år sedan föll Cecilia Ludvin för en sliten gammal herrgård.  
Idag driver hon en flott konferensanläggning i huset. Helt själv  
tillsammans med sexåriga dottern Alice.  

För nio år sedan föll Cecilia Ludvin för en sliten gammal herrgård

»Hemma hos« i  
en äkta herrgård
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 till Ludvigsbergs 

Herrgård. Den ligger på den 

stora och av militär skyddade ön Muskö i 

södra skärgården. Vägen hit går via en flera 

kilometer lång tunnel under havet. Ön är i 

stort orörd och bevarad med mycket natur – 

som i sagornas värld. Efter en lång raksträcka 

med åkrar på vardera sidor syns skymten av 

en herrgård bakom några ståtliga ekar.

På entrétrappan står husets »härskarinna« 

med ett glatt leende. Hon bjuder genast 

gästvänligt in oss. Vi går upp till hennes 

favoritrum, salongen med rosa väggar, kris-

tallkronor och öppen spis. Hallgolvet och 

trappan dit är av knagglig flera hundra år 

gammal kalksten. Det påminner om att gå 

upp i en fyr. Konstigt nog är stengolvet inte 

kallt. Cecilia är till och med barfota. 

I salongen ligger leksaker, kläder och pry-

lar huller om buller. Cecilia går och plockar 

undan hela tiden medan vi pratar. Hon står 

inte still en sekund men verkar ändå inte 

stressad. Mitt på golvet står ett rosa leksaks-

slott. Bredvid ett hemmagjort av kartong.

– Det är ett »antislott« där de onda ska bo, 

förklarar Cecilia medan hon städar bort det.

Dottern har nyligen haft födelsedagskalas 

vilket kan förklara oredan. Simsalabim – inom 

loppet av någon minut har barnkammaren 

förvandlats till ett tjusigt konferensrum. Med 

specialbeställda bord och handgjorda stolar i 

gustaviansk stil prydligt uppställda framför 

en modern whiteboard-tavla. 

Här finns inga vanliga hopfällbara kon-

ferensbord eller stolar som går att trava på 

varann inte. Det skulle inte passa in. Cecilia 

går vant och bär ett bord i taget med fyra ben 

i vädret. Det ser inte så tungt ut. Men hon 

kanske är stark.

Kungens oäkting
Cecilia berättar om husets spännande histo-

ria. Att det var kungens oäkta son Adolf Lud-

vig Levin som lät bygga herrgården 1776. Han 

var juden från Danmark som invandrade till 

Sverige, blev möbelhandlare, konverterade 

till kristendom och blev kungaparets gunst-

ling. Adolf Ludvig ägde hela Muskö. Det 

finns två historier om hur det gick till.

– Den ena är att han köpte ön bit för 

bit. Den andra att han fick ön till skänks av 

kungen och fick välja mellan Muskö och 

Lidingö. Han red till Lidingö och tvingades 

övernatta och blev bestulen på alla värde-

saker. Då sa han att Lidingö ville han inte 

ha för där bodde bara tjuvar och banditer, 

berättar hon.

Cecilias egen historia är att hon och hen-

nes dåvarande man letade hus, ett stort som 

skulle fungera som generationsboende med 

plats för kära svärmor. De tittade på andra 

herrgårdar innan de fastnade för Ludvigs-

berg. Inredningen gick i 70-tals stil, med 

brun heltäckningsmatta och gräsliga grå 

tapeter. Men paret blev kära och såg dess 

potential. Priset landade på facila 5,8 miljo-

→
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– Vad gör du? frågar hon.

– Öppnar den här, svarar Alice obekymrat.

– Ja, men inte med fötterna. Vi öppnar 

inte barskåp med fötterna, älskling, säger 

hon med en mammas bestämda men kär-

leksfulla ton.

Det måste vara ganska unikt för ett barn 

att växa upp på en herrgård som dessutom 

fungerar som konferensgård. Men Alice vet 

inget annat. För henne är det självklart att ha 

världens bästa »sagoslott« som bostad och lek-

plats med biljardbord, darttavla, ständigt nya 

gäster och en mamma som alltid är hemma.

Cecilia vandrar omkring från rum till 

rum och pysslar med något hela tiden. Man 

ser henne sällan tomhänt. Strax ska en kon-

ferensgrupp på 14 män anlända och kaffet 

måste bryggas. Hon har inga anställda utan 

fixar allt själv. Om somrarna sköts även 

turistbyrå och café. Som om inte det var nog 

har hon nyligen tagit sig an uppgiften att 

driva personalrestaurang på Musköbasen. 

Plus att hon hinner springa på möten för ett 

antal föreningar där hon är aktiv. Hon säger 

att det är hennes finska gener som gör att hon 

har ett »jävlar anamma«.  

Vi går mot jultider nu. Då vankas julbord 

och julmarknad. Cecilia lägger in alla sillar 

själv, lagar patéer och farmors goda finska 

kålrotslåda. Till och med det klarar hon 

helt själv. Med Alice assistans förstås. Det är 

oundvikligt att inte beundra eldsjälen Cecilia 

Ludvin som ändrat sitt efternamn efter herr-

gården hon älskar och delar med sig av. Det 

lär inte finnas många konferensanläggningar 

där man kommer rätt in i någons kära hem. 

– Det är lite av min affärsidé att det ska 

kännas som »hemma hos«« här, ler Cecilia 

och visar den där öppna famnen som får en 

att känna sig så välkommen. ❧

ner. Kanske tack vare att frun i huset råkade 

vara en väninna till svärmodern.  

År av omsorgsfullt renoveringsarbete har 

förvandlat herrgården till den ansiktslyftning 

vi nu ser. Till sin hjälp har Cecilia öns målare 

Arne som är noga med vilka schabloner som 

ska pryda tak och väggar.

– Han brukar säga till mig att »bara för att 

du äger stället är det inte du som bestämmer 

hur det ska se ut«, berättar Cecilia glatt.

Hon verkar vara tillräckligt ödmjuk för att 

inse när det är dags att lyssna till »expertisen«. 

Och slutresultatet blir ju bra. Nästa projekt 

blir att ta itu med vinden. Vi får hoppas att 

inte Vita Damen blir störd bara. Spöket huse-

rar nämligen där enligt de som sett henne. Det 

lär vara en barnflicka som går igen. Vinden ska 

få sex istället för dagens fyra sovrum och bli 

lika smakfullt inredd som övriga våningar. 

Totalt finns 19 rum och 47 bäddar för 

uthyrning i herrgården och flygeln. När Adolf 

Ludvig bodde med sin familj i huset gick nog 

alla rum åt kan tänkas. Han hade en stor 

familj med hela elva barn varav ett dog. Nu 

bor bara ett barn här – lilla Alice. 

Alice sagoslott 
»Flickan från Underlandet« älskar att hjälpa 

till med servering, dukning och andra sysslor. 

Inför oss poserar hon glatt i baren och undrar 

om vi vill ha varsin drink. Hon vet hur man 

gör. Det har mamma lärt henne. Först häl-

ler hon upp lite cider, sedan några droppar 

jordgubbssmak, en blandpinne, lite is och en 

skvätt lime. Voilá! Vi kan få paraply också om 

vi vill. Som tur var är drinken alkoholfri.

Vi står och beundrar bardisken av äkta 

musköek och bröstpanel i samma stil som 

originalet när Cecilia kastar ett getöga på 

sin dotter.

Recept
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Bakom kulisserna på Viking Line

 

Snart vet vi sanningen om Vasa

För första gången får vi reda på hur regalskeppet Vasa faktiskt var byggd. Gästforskaren 

Kroum Batchvarov gästforskare på Vasamuseet har påbörjat ett gigantiskt arbete för att få 

ut mått som vikt på samtliga Vasas dolda spant. Vad vi vet är att Vasa byggdes enligt den 

tidens beprövade holländska förlagor inom skeppsbyggeri. 

Batchvarov menar att det inte finns något som tyder på att Vasa var felkonstruerad eller 

feldimensionerad. De stora problemet menar han var de 120 ton gråstenar som placerats 

längst ner i skeppet för att ge stabilitet. Barlasten var förmodligen inte tillräcklig men 

framförallt var den inte fastsurrad. / louise wahlgren 

Inasmlingen till Sjöräddningen!

BOKTIPS!
Gärna hårda 

julklappar med 

mycket innehåll

När Goldie Hawn kom in från sjön

BOKTIPS!Gärna hårda julklappar med 
mycket innehåll
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Dalarö– Paradisets port

Ett anrikt skärgårdshotell 
med strålande utsikt över Jungfrufjärden

Njut av ett traditionellt 

Julbord 
i vacker skärgårdsmiljö endast ca 30 min med bil 

från centrala Stockholm

Julbord 395 kr
Julbord med övernattning i dubbelrum & frukostbuffé 995 kr

Barn 0 – 12 år 15kr/år

Varje helg fr o m 28 november
Fredagar kl 19.00  Lördagar kl 18.00  Söndagar kl 14.00

Hjärtligt Välkomna!
Bords & rumsbokning 08-501 504 10, Fax 08-501 504 73

Wallinvägen 26, 130 54 Dalarö
www.dalarohotel.com

Dalarö Hotell Bellevue

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

Vi kan södra skärgården
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 ville 

dricka värmande och starka 

drycker när det var som mörkast och kall-

last. De blev stora, starka och vackra av den 

rusande drycken och eftersom de inte kände 

till alkohol, trodde de att det var något över-

naturligt eller en gudomlig kraft som gav 

dem mod, visdom och odödlighet. Därför 

tackade de gudarna med offerblot.

Midvinterbloten var den största av årets 

alla offerbloter. Den firades på årets 

mörkaste dag för att skrämma bort 

mörkret och locka ljuset till-

baka. Den dryck vikingarna 

drack vid offerfesterna var 

mjöd, den äldsta formen 

av öl i Norden, och 

mjöden fick dem att 

bli talföra och skalda 

visa ord. Enligt guda-

sagorna var det Oden 

själv som hade fört 

hem »skaldemjödet« 

till Asagård, gudarnas 

hem. Det hade skapats av dvärgar och 

stulits av jätten Suttung, som förvarade 

det i en grotta som han vaktade. Oden 

skulle ha förklätt sig till orm och ringlat in 

i grottan i berget, där han drack upp mjö-

det och sedan förvandlade sig till en örn 

och flög hem och spottade ut det i asagudarnas 

dryckeskrus. På så sätt kom poesikonsten till 

både asarna och människorna!

Mjöden bryggdes av vatten, säd och 

honung, som var en lyx och oftast kom 

från »hittebin« och den kryddades med 

olika örter och bär. Själva bryggningen, både 

av den alkoholstarka mjöden och den lite 

enklare och mer vardagliga drycken öl, var 

omgärdad av en mängd vidskepelse och det 

gällde att hålla trollen borta från jäskaren 

annars blev drycken sur.

Kyrkofrid och ölfrid
Vidskepelsen kring öl levde kvar långt fram 

i tiden eftersom man inte hade kunskap om 

riktigt vad det var som fick brygderna att 

jäsa. Men man visste att om man sparade av 

bottensatsen så gick det lättare att få igång en 

jäsning i nästa brygd.  

När Sverige kristnats förändrades vikingar-

nas midvinterblot. Men den urgamla seden var 

så fast förankrad hos befolkningen att kyrkan 

inte ens hade en tanke på att ta död på den.

Tvärtom! 

Kyrkan införlivade snabbt midvinter-

bloten i de kristna ritualerna och påbjöd att 

gårdarna skulle hålla ölfest vid julen. I den 

gamla Västgötalagen från 1200-talet före-

skrevs kyrkofrid och ölfrid. Det innebar att 

julen skulle kunna firas med lite berusning i 

lugn och frid utan våld. 

Den dyra mjöden var främst en dryck för 

hovet och överklassen, men nu etableras jul-

ölen definitivt. Det blir en populär tradition 

att brygga alldeles speciell öl, lite starkare och 

kraftigare, till jul och det är alltid gårdarnas 

kvinnor som brygger ölen. Det sades att »Säll 

var den man, som har en kvinna som brygger 

gott öl«. Ölen kunde faktiskt vara en fråga 

om liv och död. Man ska komma ihåg att 

alla, även barn, drack kopiöst med öl under 

medeltiden. Det hade två orsaker, dels kunde 

man inte dricka vatten för att det var ofta 

förorenat och man kunde bli sjuk och dö, 

dels var maten så salt att man led svårt av 

törst. Det finns många exempel som berättar 

hur stor ölkonsumtionen var i landet och 

även i nunneklostren tilldelades varje nunna 

omkring fem liter öl om dagen. 

Det är enkelt att tänka sig att munkar, 

sjömän och soldater fick betydligt mer!

Under många hundra år fortsätter brygg-

processen vara rituell och vidskeplig. Hus-

mor kunde lägga sin vigselring i brygden 

eller ropa hej när jästen slängdes i vörten för 

att den skulle börja jäsa. Man kunde också 

springa eller gå baklänges runt brygghuset 

och läsa ramsor för att hålla trollen borta så 

de inte skulle kunna förstöra ölen.

Före industrialismen bodde merparten av 

befolkningen på landsbygden och alla gårdar 

gjorde sin egen öl. Enligt folkliga traditionen 

skulle julölen vara klar att provsmaka på 

Anna-dagen  9:e december och på Thomas-

dagen 21:a december firades ofta en liten 

förfest inför julen. 

Den satt fint till den feta julmaten!

1898 lanseras den första julölen i flaska 

från ett bryggeri. Precis som den varit i alla 

tider är den lite starkare, lite sötare och lite 

mörkare än de öl, eller den svagdricka, folket 

dricker till vardags.

Sverige var ett utpräglat öl-land fram 

till 1700-talet då brännvinet blev den popu-

Vinterns traditionella 
drycker Mörka, starka, söta! Så ska de vara – vinterns drycker  

 i Norden. Julöl, Mumma och Toddy är traditionella drycker
som har långa anor i den svenska alkoholkulturen.   

→
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läraste och vanligaste drycken. Då bredde 

superiet ut sig och svenska folket höll bok-

stavligt på att supa ihjäl sig när nykterhets- 

och väckelserörelserna fick fäste i landet 

omkring förra sekelskiftet. 

De flesta känner till eller har hört talas 

om Bratt-systemet och motboken, som kraf-

tigt reglerade konsumtionen av sprit. Den 

starka ölen levde kvar men såldes enbart 

på apotek mot recept. Gissningsvis var det 

många som kände sig krassliga och behövde 

få öl utskriven i samband med julen! 

Tunnare och tristare öl med en alkohol-

styrka under 3,5 %  var det som blev kvar för 

vanliga konsumenter. 

I samband med att Systembolaget inrättas 

1955 finns det åter starköl att köpa men den 

får hård konkurrens av vin och förändrade 

matvanor.

Julöl och mumma
Till den traditionella julmaten är det dock 

fortfarande julöl som gäller!

Varje år lanserar de svenska bryggerierna 

sina klassiska julöl med de oftast ganska nos-

talgiska och färgglada etiketterna från början 

av förra seklet. Och intresse finns!

Förra året sålde enbart Carlsberg Sve-

rige, med varumärkena Pripps, Falcon och 

Eriksberg, 2,5 miljoner liter julöl! Och till 

det kommer moderna julöl eller roliga 

vinterbrygder från Spendrups, Åbro,  

Krönleins, Kopparberg, Sofiero, Jämtlands 

bryggeri, Nynäshamns Ångbryggeri, Nils 

Oscar, Gamla Slottskällan, Three Town och 

några till. 

Mycket julöl blir det!

Men det är inte enbart julöl som vunnit 

plats i svenska magar. Mumma är en tra-

ditionell och mycket gammal juldryck. Nu 

finns den att köpa, men det är trevligt att 

blanda egen mumma.

En flaska porter och en flaska ljust öl, 

en liten skvätt portvin, sockerdricka och 

pricken över i – en liten skvätt gin!

Toddy är också en traditionell vinter-

dryck, som speciellt herrar föredrog under 

1900-talet, Toddyn bestod av varmt vatten, 

socker och någon elegant sprit som cognac, 

armagnac eller whisky, men det gick också 

Receptbra med brännvin för att uppnå den välgö-

rande värmen i kroppen. När vi talar om 

toddy idag, menar vi ofta rödvinstoddy, som 

består av rött vin, hett vatten och lite socker.

Ytterligare en traditionell vinterdryck 

är Bischoff, som har anor från 1600-talet 

och var den populäraste sällskapsdrycken 

på Carl-Michal Bellmans tid fram till förra 

sekelskiftet.

Välkända Cajsa Warg har ett recept på 

Bischoff i sin banbrytande och fortfarande 

använda kokbok »Hjepbreda i hushållningen 

för Unga Fruentimber« från 1755.

Det kan väl vara något att prova på i vinter 

efter långa sköna skridskoturer på skärgårds-

isarna! ❧
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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. 

Herrgård invigdes

Ny galleria i Norrtälje
Den 12 november invigs Galleria Stora Brogatan i butiken jc:s gamla lokal på Stora Bro-

gatan 10 i Norrtälje. Initiativtagare till den nya gallerian är Lena Karlaxelsdotter från Signes 

Gårdsbutik och Lisa Pettersson från Matildas Trädgård i Bergshamra. De kommer att ha sina 

filialer i gallerian ihop med ett andra företag. Det finns plats för fem butiker om cirka 35 

kvm var. Förutom Lenas inredning, smycken och design samt Lisas blommor och trädgårds-

artiklar blir det café, skönhetsvård och massage. Mer info på www.signesgardsbutik.se. / je

En bok om skutornas Roslagen

BOKTIPS!
Gärna hårda 

julklappar med 

mycket innehåll



Nynäshamn– badort i söder

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

• Försäljning
• Installation
• Service

Tel: 08-520 361 00 • Herrön/Nynäshamn
marina@wik-inn.se • www.wik-inn.se

Endast 45 minuter söder om Stockholm väntar först-
klassigt boende, spa och gastronomi i en unik, ostörd 
skärgårdsmiljö. Weekendpaketet Lilla Skärgårdskuren 
omfattar en övernattning i delat dubbelrum, trerätters 
middag och frukost. Pris 2050 kr per person. Läs mer 
på www.nynashavsbad.se. Välkommen!

12:e januari och 38° i vattnet. Dags  
för en skärgårdskur på Nynäs Havsbad?

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

www.skargardshotellet.com
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 Konstnär/Åland

Hon blev träbiten  
som pensionär

Flisa efter flisa karvas ur träbiten. Det tar tid och  
kräver tålamod att forma en fågel för hand men Synnöve  

Nordström på Åland tycks ha både och. 
ö-folk



 när hon 

gick i pension och nu tillbringar 

hon helst all sin tid i snickarboden. Hennes 

sjöfåglar har blivit populära reseminnen från 

Åland.

Storlommen är hennes absoluta favorit. 

Den svart-vita fågeln har en makalöst vacker 

teckning och samtidigt är den så trolsk med 

sitt vemodiga läte.

– Men jag gillar alla sjöfåglar, det har jag 

alltid gjort, säger Synnöve Nordström som 

bor ett stenkast från hamninloppet till västra 

hamnen i Mariehamn och kan se sina favori-

ter genom fönstret i snickarboden.

I somras ordnades en jurybedömd hant-

verksutställning på Åland och ett par diplom 

delades ut till väl utfört hantverk. Ett av dip-

lomen fick Synnöve Nordström. Uppskatt-

ningen av den professionella juryn värmde 

gott och gav extra råg i ryggen.

Det var nämligen tillfälligheter som 

gjorde att Synnöve blev »fågelmakare« när 

hon slutade som laboratorieskötare för snart 

femton år sedan. Hon är förvånad själv.

– Om någon hade sagt för 20 år sedan att 

jag skulle tälja och karva i trä hade jag stor-

skrattat. Jag som inte ens har täljt en barkbåt 

i hela mitt liv. Däremot har jag tyckt om att 

teckna och måla.

Det hela började när hon råkade få ärva 

några slöjdknivar som lockade till använd-

ning. Hon anmälde sig till en kurs i slöjd 

och läste så småningom varenda träslöjds-

bok som fanns på biblioteket i Mariehamn. 

Redan från början var hon klar över målet 

– hon ville skapa sina älskade sjöfåglar – och 

den första fågel hon gjorde var en ejder. Den 

har hon kvar men den visar hon inte för 

någon. Den blev så ful.

– Men jag gav inte upp och nu har jag 

lärt mig en hel del, mest genom försök och 

misstag. 

I dag hanterar Synnöve sina slöjdknivar 

och bildhuggarjärn med schvung och finess 

och tålamodet tycks aldrig tryta. Hon ledsnar 

inte fastän åtskilliga timmars arbete kan gå 

om intet när träet spricker eller när näbben 

blir för smal och halsen för kort.

– Jag skulle helst sitta i min snickarbod 

hela tiden med radion som mitt enda sällskap 

men ibland måste jag sköta hushåll och barn-

barn också, säger hon glatt.

Hon lär sig något nytt hela tiden som 

underlättar arbetet. Numera torkar hon ofta 

träbitar i plastpåsar, då går torkningen lång-

samt och risken för sprickor minskar. Synnöve 

gör sina fåglar i olika storlekar, från små och 

platta som passar till broscher och kylskåps-

magneter till exemplar i naturlig storlek. 

Efter en del experimenterande har hon 

hittat sina favoritmaterial – lind och al. Lin-

den är mjuk att skära i och alen har en vacker 

rödtonad nyans som passar bra till fåglar som 

förblir omålade. 

Hon börjar med att rita ut fågelns kontu-

rer på träbiten och sedan får »gubben« ställa 

upp och såga ut fågeln med bandsåg. Sedan 
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tar det tidsödande arbetet vid. Att för hand 

karva ut och forma fågeln – flisa efter flisa.

Hur många timmar hon lägger på varje 

exemplar vet hon inte. Hon har försökt skriva 

upp men alltid kommit av sig »när potatisen 

kokat sönder« eller något annat hänt.

– Det är viktigt att få fram varje arts 

karaktär – kroppsformen, huvudformen, ja 

allt. Jag har studerat otaliga fågelböcker för 

att få fram de rätta proportionerna. 

När fågeln har sin rätta form slipar hon 

den helt slät och sedan börjar nästa moment 

– målningen som är minst lika tålamods-

prövande. Speciellt om fågeln är liten och 

teckningen rik. 

Synnöve målar med akrylfärger som hon 

blandar till själv för att få de rätta nyanserna. 

På en burk står det »strandskata« och inne-

hållet vittnar om att färgen passar till den 

fågelns röda och granna ben.

Sakta men säkert växer Synnöves fågel-

värld och när kunderna kommer och vill ha 

något annat än en sjöfågel – ja, då läser hon i 

sina böcker innan hon formar en kråka eller 

en skata eller varför inte en kungsfiskare.

– Men jag gör helst inte fåglar på beställ-

ning. Jag vill göra sådant som jag känner för 

just nu, säger hon. ❧
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En minut senare öppnade personen i 

fråga dörren in till fiske/båtbutiken. Vi stod 

kvar vid disken och väntade på personal, 

samtidigt som han gick runt och kikade. 

Ögonblicket senare stod en härlig äldre man 

och pratade glatt med oss. Josefin ställde 

sin klassiska fråga om chefen hade något 

visitkort eller kanske mail. Mannen i kassan 

skrattade och talade om att hans chef varken 

har mobiltelefon eller dator. Jag tänkte: Hur 

klarar människan sig?. Men å andra sidan. 

Har man inte behövt en mobiltelefon eller 

en dator innan de kom så …

När vi klev ur bilen i Östhammar var det 

lika tyst där. Det var ingen större skillnad. Vi 

gick in i en blomsterbutik. Gissa om det luk-

tade gott där inne? För en kort stund kände 

man sig som tjuren Ferdinand som ville lukta 

på alla blommor. 

Vi fick känna ännu flera dofter. Affären 

Båt & Motor luktade verkligen båt och bräns-

le. Under de där timmarna den där dagen då 

vi gick in och ut i affärer – så många olika 

dofter har nog jag aldrig fått uppleva innan. 

Eller så har jag det, bara att man inte har lagt 

märke till det. När man väl börjar känner 

man på lukten hur mysig en affär kan vara. 

Inte ens den lilla jaktbutiken luktade illa. För 

hur många tror att jaktkläder kan lukta gott? 

Det trodde i alla fall inte jag. 

Hemkommen hördes betydligt mycket 

mer ljud än vad jag hört på hela dagen. 

Dagisbarnen var ute och tjoade och lekte. 

Fortfarande satt alla dofter kvar i näsan. 

En blandning av läder/skinn, tobakshandel, 

parfymer, rökelser och tvålar av en mängd 

olika slag. / louise wahlgren
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 »Kommer det vara helt 

dött när vi kommer fram?« »Bara vara en 

massa skog överallt?«, det var tankar som 

snurrade omkring. Väl framme i Öregrund 

syntes inte så mycket träd. Inte heller så många 

människor. Det gick snabbt att hitta en par-

kering. Första stoppet var Ica-affären. Utanför 

stod två äldre farbröder i Fristadsjackor och 

snickarbyxor. In till Ica och ge personalen en 

tidning med annonserbjudanden och prislis-

tor. Det var nämligen dagens uppdrag. 

Efter Ica traskade vi vidare till nästa butik. 

Det kändes som om det bara var jag och Jose-

fin. Ibland kom en bil och körde förbi. Luk-

ten utav avgaser satte sig i näsborrarna. En 

liten butik med antikprylar blev nästa stopp. 

Det enda man hörde var bjällran som ringde 

till när man öppnade dörren. Där möttes vi 

av en äldre lukt som man fick ett lugn av. En 

man tog tacksamt emot våran tidning. 

Vi forsatte promenaden och tittade oss 

omkring. Utsikten var fin där vi gick. Det 

spelade ingen roll om man tittade åt vän-

ster eller höger, du såg vattnet åt vilket 

håll du än tittade. Till slut var vi inne i 

nästa lilla butik. Massa saker fanns det att 

välja på. Jag blev som ett litet barn. Lukten 

av hundgodiset i affären satte sig direkt i 

näsan. Josefin lämnade tidningen, jag tit-

tade runt med mina stora ögon. Ridvantar! 

Där låg dom framför mig och bara väntade.  

I väldigt lång tid hade jag behövt nya rid-

vantar och nu slog jag till. I den lilla mysiga 

djuraffären Coralle. I Öregrund. 

Tystnaden låg fortfarande tjock likt 

en dimma. Antagligen raka motsatsen till 

sommaren. Men helt dött ute var det inte. 

Tre yngre män stod utanför systembolaget. 

Styrde antagligen upp någonting roligt till 

kommande helg. 

– Det där var väl något för dig?, frågade 

Josefin mig. 

Lugna hålor 
som doftar



Östhammar/Öregrund 
– en lugn stund

  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

Tvärnö

Forsmarks Wärdshus
JULBORD 1-4 advent

Julbord med “så ska det låta” och Stefan Löfgren
28/11, 5/12, 11/12, 18/12

LUCIAFIRANDE & JULMARKNAD 
med JULKONSERT 13/12

Välkomna! Tel 0173-501 00 fax 0173-500 94

frånfrån

2.995:-
Drottninggatan 7, Östhammar, 0173-101 10

Specialpris!

BERNINA®
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Till Saltsjöbadens Friluftsbad eller populärt kallat Saltisbadet kommer kroppen  
och själen idag för att få njutning och rening året om i en inspirerande,  

kulturhistorisk miljö. Det är lätt att förstå att människor gärna kommit hit under 
badets nästan 100-åriga historia. Förr kanske i brist på alternativ, nu för att komma 

till naturlig rening, enskildhet, samvaro och solsken. 

Sköna bad  
i Saltsjöbadet
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 hör ihop med 

Saltsjöbadens historia och Sal-

tisbadet är nu det enda kallbadhuset på 

ostkusten. Samhället Saltsjöbaden grundades 

av bankiren K A Wallenberg som med finan-

siärer byggde Saltsjöbanan, Grand Hotel, 

Grand Restaurant, kälkbackar, hoppbacke 

med mera. Invigningen av det nya samhället 

skedde 1893 och här slöts sedermera också det 

välkända »Saltsjöbadsavtalet«.

K A Wallenberg och hans vän Ernest Thiel 

diskuterade länge att bygga en svensk badan-

läggning motsvarande de som fanns många 

av utomlands till exempel i Baden-Baden. 

Man kom överens om att realisera planerna, 

men var skulle badhuset ligga? Thiel föresprå-

kade Tyresö medan Wallenberg förordade 

Saltsjöbaden. Sägnen förtäljer att herrarna 

löste problemet på följande sätt. 

»Den som hoppar längst ut i vattnet vin-

ner« var överenskommelsen mellan dem. 

Wallenberg hoppade längst … och därmed 

byggdes badet i Saltsjöbaden!

Igång året runt
Badet ligger på den så kallade Restaurant-

holmen, nära Saltsjöbanans station, utanför 

Grand Hotel. På vägen dit över bron välkom-

nar en byst till »the Queen of Jazz«, Alice Babs 

som också bor i Saltsjöbaden. 

Badet består av två byggnader. Dambadet 

som först var herrbadhus, en lätt grönfärgad 

träbyggnad ritat av arkitekt Kjellin och byggd 

1913. Det rymmer ett hundratal badande och 

solande. 

Herrbadhuset ritades av arkitekten Torben 

Grut som också ritat Stockholms Stadion. Det 

består av tre våningar och ett hopptorn från 

vilket hugade gärna tar sitt 12-metershopp ut i 

det blå. Här ryms cirka 100 gäster och bastun 

med plats för 15 personer är igång året runt. 

Just nu finns det 16 olika bastugrupper. Efter 

bastun välkomnar ett skönt bad i Baggensfjär-

dens friska vatten. Vintertid sågas vak i isen, 

något för de riktiga njutningsfreakarna!

I såväl herr- som dambadhusen finns 

enskilda omklädningshytter, avskilda soldäck 

och naturligtvis badmöjligheter.

Mellan dam- och herrbadhusen finns 

mellanbadet, också kallat familjebadet med 

sandstrand och rutschbana.

En fin dag har badet upp till 500 besökare 

som också kan prova på att hyra kanot, äta 

i serveringen, få massage, gympa, utöva Qi 

Gong eller bara lata sig med badkläder på 

stranden eller mera lättklätt njuta »naturelle« 

i badhusen och av den fina omgivningen.

Höst, vinter och vår driver Marielle och 

Joy från Restaurant Holmen en utmärkt 

helgöppen restaurant belägen invid badet. 

Där är det inget badtvång men man kan bada 

i utsökt förtäring, också kalorisnålt! Restau-

ranten är öppen för alla.

Stockholmarnas oas
 Badets snart 100-åriga historia har kantats av 

många öden och de ekonomiska premisserna 

har varit skiftade. En totalrenovering har nu 

→



avslutats med hjälp av arkitekter och duktiga 

hantverkare. Badet är nu i mycket gott skick 

och drivs av Föreningen Saltsjöbadens Fri-

luftsbad (www.saltisbadet.se) som välkomnar 

nya medlemmar. 

»Arrendatorn« badmästare Svante Hult-

quist säger sig vara »vattenskadad« och är i 

grunden pr-man och en av idémakarna till 

Vattenfestivalen i Stockholm. Han är en sann 

eldsjäl och berättar gärna om alla planer som 

finns för badet under tiden han hoppar av sin 

cykel efter den dagliga turen till »Saltisbadet«. 

Mer av events, konferenser, storbandsjazz, 

friluftsgudstjänster, nytt hopptorn på flotten, 

fler året-om-aktiviteter lovar Svante nuva-

rande och framtida besökare. I dag  kommer 

de flesta gäster från hela Storstockholm och 

Svante framhåller att det är en utmaning att 

få fler gäster från Saltsjöbaden.

Sammanfattningsvis. Unika byggnader med 

ett otroligt året-om-utbud med tonvikt på 

sommarhalvåret. Stockholmarnas oas »Saltis-

badet  – mötesplatsen för livsnjutare«! En unik 

anläggning uppskattad av många. Pröva själv!
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Bevarar gammal kunskap 
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Fritidsbåtar K-märks för första gången

Roines sjömärken till salu
Vår fotograf – den nyligen kulturprisbelönta – Roine Karlsson vars vackra bilder på sjö-

märken pryder väggarna i det nyinvigda hotellet Åtellet i Norrtälje, hans bilder säljs nu 

som canvastavlor hos möbel- och inredningsbutiken Akeba i Norrtälje. Samma butik som 

inredde Åtellet. Det finns ett antal olika motiv att välja på. Från Roslagens övärld med 

kummel och båkar som konstverk. / je

Unika båtar på Mässan

Blidösund i ytterskärgården igen? 

BOKTIPS!
Gärna hårda 

julklappar med 

mycket innehåll
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Skärgårdsrutten – båtturer från ö till ö
I Stockholms skärgård är det svårt att resa mellan öarna. Förbindelserna bygger på att man 

åker fastland till ö och vice versa. Därför har idén »Skärgårdsrutten« fötts. Skärgårdsrutten 

ska gå mellan öarna från norr till söder, där såväl resa som boende marknadsförs tillsam-

mans. På så sätt förlängs även säsongen in på sensommaren och hösten. 

Föreningen Öppen Skärgård har fått 175 000 kronor för att göra en förstudie – och söker 

nu kontakt med skärgårdsentrepenörer med verksamhet ute på öarna. Främst rörelser inom 

båttaxi och bed & breakfast. Intresserade kan kontakta Agneta Österman från Visit Skärgår-

den ab på agneta@visitskargarden.se eller 070–381 90 85. / louise wahlgren

Söderarm inhyser åter lotsar

Djurgårdsfärja med choklad och marsipan
Den så kallade Marsipanbåten ligger från och med den första advent till jul 

vid Nybrokajen i Stockholm. Ombord på den före detta Djurgårdsfärjan säljs 

förstklassig marsipan- och chokladkonfektyr. Konfektyrtillverkaren Kutter 

Konfekt är känd för sin mandelrika marsipan och belgiska choklad med hög 

kakaohalt. 

Övriga året säljs den exklusiva konfektyren i Trosa på caféet Marsipangår-

den. På övervåningen kan man se på när choklad- och marsipanfigurerna bakas 

och formas. Med hemtrevlig charm genom ett gammaldags fönster. På bot-

tenplan kan man ta en kopp varm smaksatt choklad och frossa i hela utbudet 

av smak- och fantasifulla choklad- och marsipanfigurer. / je



Österåker– Roslagens pärla

                  

Boka skärgårdsjulbord 
på Nässlingen!

December 2009
 (torsdag – söndag)

Boka bubbelbad och bastu i Sjövistet

Julbord, logi i dubbelrum & frukost 925 kr  

Endast julbord 425 kr
 

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

Vi har öppet för er
som vill konferera eller bara njuta!

Weekendmys, sportlov m m.

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

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

Implantat
mer än 25 års erfarenhet
Kostnadsfri konsultation, ej remisstvång

BYGGTEKNIK K. BOLLING AB

T

Byggingenjör SBR Kenny Bolling
Lingonvägen 7, 760 10 BERGSHAMRA

 Överlåtelsebesiktning - säljare, köpare

  Energideklaration  Fuktkontroll

byggteknikkb@etanet.se
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Med galeas till   
Möja julmarknad
En gammal skuta i december med sillunch ombord på väg 
mot julmarknad och körsång på Möja. Det blev verklighet för 
ett gäng som mönstrade på m/s Shamrock en helg ifjol.
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halv nio på morgonen. Skutan, en 

gammal galeas från 1915 som seglar så vackert 

med fulla segel om somrarna, går nu stillsamt 

puttrande för motor till Möja. I begynnelsen 

användes hon som fiskefartyg men är idag 

ett skolfartyg. 

Vi välkomnas ombord med kaffe och bör-

jar äventyret med en brandövning. När lar-

met går samlas alle man uppe på däck i fören. 

Där ser vi hur det anrika ångfartyget s/s 

Blidösund kör om oss, som tydligen eldar för 

fullt. Vi vinkar glatt. »Blidan« som hon kallas 

är troligen på väg till Blidös julmarknad. Det 

är kanske därför hon har så bråttom.

Leif Franzén är ansvarig och lärare på 

Skeppsholmens folkhögskola som arrangerar 

denna resa. Han är den som hittade på att 

åka ut med Shamrock till Möja denna helg 

i december.

– Jag tyckte att »Va fasen vi kan inte ligga still 

på vintern. Vi måste göra något« berättar han.

Ombord är en härlig mix av människor. 

Skepparen heter Werner Schubert. Han har 

lyckats locka med sin mamma Hildegard 

Dawid ända från Gävle. Hon tog tåget.

– Jag tycker inte om sjön och är rädd för 

vattnet eftersom jag höll på att drunkna en 

gång, berättar hon.

– Nu är jag så gammal så det gör inget, 

tillägger Hildegard glatt.

Som en stor familj
Vid rodret står 16-åriga Nathalie Säflund 

som går första året på Marina Läroverket i 

Stocksund och styr skutan med stolt min. 

Hon älskar att segla och tycker att det är »jät-

tecoolt« att klättra högt upp i masten.

– Lägg midskepps, säger »Frasse« och 

Nathalie rattar till höger (förlåt, styrbord).

Med på resan är även hennes pappa Bengt 

och mamma Maud. Bengt berättar att han 

har Shamrock som skärmsläckare på sin 

dator. Men det här är första gången han är 

med och seglar henne.

– Jag har varit sugen länge. Nu kan jag 

förstå vad Nathalie pratar om, säger han 

och ler.

Han har inte heller varit på Möja förut. 

Förväntningarna är på topp. Frida Wester-

berg, sju år, från Stockholm ligger i en överslaf 

och lägger dominospel. Hon tänker handla 

godis på julmarknaden. Ombord råder mysig 

gemenskap. Plötsligt känns det som om alla 

→
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tillhör samma familj. Någon läser en bok, 

man spelar kort och yatzy medan andra går 

runt och undersöker båten. I byssan råder 

febril aktivitet med att förbereda lunchen. 

Alla som vill hjälps åt med att skala potatis, 

duka och annat.

När maten är klar tar kockan Ewa Melin 

två kastrullock och slår en gong gong signal. 

På bordet står en smarrig lunch med sill, 

potatis, köttbullar, prinskorv, ost och julöl. 

Det vattnas i munnen. Sjön suger, sägs det.

När vi närmar oss Möja möter vi Sjö-

räddningen och anropar dem på vhf:ns 

kanal 15. Vi vill förtöja vid dess brygga och 

får klartecken.

– Lycklig resa, ropar man från Sjörädd-

ningskryssaren.

Hemlagat och handgjort 
Halv två är vi framme och lägger till med en 

duns. Något som skrapade i? Men det var 

visst inte så farligt. Vi tar en uppfriskande 

promenad i det snöfattiga landskapet till 

dansbanan på Möja. Med värmande glögg 

och lussebullar i magen. Väl framme ser vi 

tydligt att det är här alla har samlats idag. 

Utanför lokalen står åtta stycken fyrhjulingar, 

fem flakmopeder och en rollator. Bakom 

knuten gömmer sig en »pizzabuss«. En tomte 

klättrar uppför en stolpe och bidrar till jul-

stämningen. Marknaden består av idel stånd 

med lokalt hantverk.

Den första vi möts av är fiskaren och 

snickaren Anders Pettersson från Ytterön som 

säljer äkta möjasik. Rökt av möjabon Börje. 

Hela 40 stycken flundror har redan gått åt 

berättar Anders. Sedan går vi och tittar på 

allt som säljs. Handgjorda tändsticksaskar, 

hembakat lussebröd, stickade mobilvärmare, 

snidade ejdar, julkransar, smycken, fårskinn, 

pepparsalami och handplockade örter. Vid 

ett stånd med böcker ligger en cd-skiva som 

heter »De gamla berättar« med intervjuer av 

Torbjörn Wiléen.

Ur högtalarna strömmar tonerna av »Bjäl-

lerklang«. Vi köper varsin gudomligt god 

skinksmörgås och varm glögg och slår oss 

ned på den uppdukade scenen. Bredvid står 

en bar som nu fungerar som fiskdamm åt de 

små. När vi shoppat klart och är på väg ut 

fångas vi upp av fiskaren Anders igen som 

skänker oss en sik. 

– Ni skulle ha fått två men nu har jag bara 

en kvar, säger han.

– Vi kan dela, svarar undertecknad.

– Jasså, ni bor under samma gardin? 

skrockar Anders och åsyftar fotografen vid 

min sida.

Vi blir sedan bjudna på julmiddag ombord 

på Shamrock för att senare bege oss till 

Möja kyrka och körsång av den beryktade 

Möjakören. 

– Gloooooooooooria, hörs det lång väg. 

Det är uppvärmning. Vi är lite tidiga och 

slår oss ned på en kyrkbänk längst bak. Kör-

ledaren Elisabeth Söderlund-Ringbom leder 

sin kör med ett vansinnigt glatt humör. »Jul, 

jul strålande jul« och »O helga natt« är några 

av sångerna på repertoaren. Kören sjunger så 

starkt att inga mikrofoner behövs. Den består 

av 15 kvinnor och tre män. Möjabor. I alla 

åldrar. En ung kvinna sjunger för glatta livet 

med en liten bebis på magen. Han har napp i 

munnen och kan inte sjunga med. 

Efter körsången överger vi Möja och gäng-

et på Shamrock som ska övernatta ombord 

och ha mer mysigt umgänge för att segla hem 

först i morgon bitti. Det har inte vi tid med 

utan tar Waxholmsbolagets båt hem. Den 

enda turen som går så sent. En lördagkväll. 

I december.  ❧



www.fejan.se
TEL 0176-430 42

www.dalarohotel.com
TEL 08-501 504 10

www.trosastadshotell.se
TEL 0156-170 70

www.alandia-adventures.com
TEL +358 18 155 49

www.nynashavsbad.se
 TEL 08-520 604 00 

www.forsmarkswardshus.se
TEL 0173-501 00

www.nasslingen.se
TEL 08-542 472 10

www.sandhamn.com
TEL 08-574 504 00

www.ludvigsberg.se
  TEL 08-500 454 10

www.atellet.se
TEL 0176-700 450

www.restaurangkroken.se
TEL 08-520 155 20

www.restaurangpont.se
TEL 08-756 32 20



www.lyckhemhb.se
TEL 0176-940 27

www.skargardskrogen.com
TEL 08-717 15 60

www.ssnorrtalje.se
TEL 0176-191 40

www.furusundsvardshus.se
 TEL 0176-803 44 

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

www.pensionatgranparken.se
TEL 0176-103 54

www.bomans.se
TEL 0156 525 00

www.grinda.se
TEL 08-542 449 491

www.siggestagard.se
TEL 08-562 80 120

www.lyrankonferens.se
TEL 0771-161 700

MARHOLMEN

www.ornokrog.se
TEL 08-501 560 00

www.restaurantj.com
TEL 08-601 30 25

www.alandia-adventures.com
TEL +358 18 419 15
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    Östersjöns sköna 
drottning Hon kallas Östersjöns drottning och  

 anses vara den vackraste fyren av alla.  
Byggd i rosa granit och beige sandsten i en åttkantig form ståtar hon 
majestätiskt. Grönskärs fyr.  

 att kliva iland 

på Grönskär. Det har alltid varit 

en svårtillgänglig ö utan skyddande hamn 

med mängder av grynnor. Värre blir det i och 

med landhöjningen. Men vi har seglat hit 

med en båt som har uppfällbar köl. Efter lite 

trixande mellan hotfulla stenar. På bryggan 

står Peder Strauss från Sandhamnsguiderna. 

Han har nyckel till fyren och ska guida oss. 

Eventföretaget arrenderar en fyrmästar-

bostad av Skärgårdsstiftelsen där det bedrivs 

konferenser och annat med event som fiske, 

kajak, segling och sälsafari på schemat. Det 

finns ingen restaurang utan maten sköts 

via catering. Bostaden har bäddar för 12. 

Inredningen är smakfullt dekorerad med 

fantasifulla mönster i sand, stenar, drivved 

och annat från naturen. 

Grönskär är en karg ö i yttre havsban-

det utanför Sandhamn. Trots det finns både 

→
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grönska och djurliv. Här växer ätbara bär som 

hjortron, svarta vinbär, smultron och vildhal-

lon. Ejder häckar om våren och det har skå-

dats gås, havsörn och berguv. Och det finns 

huggorm. Det första djur vi ser är en pytteli-

ten groda som hoppar på stigen.I begynnelsen 

användes Grönskär till kronofiske.

– Här fanns strömming i massor, berät-

tar Peder.

Sedermera byggdes en träbåk, kallad 

Sandhamn Beacon, som blåstes omkull ett 

par gånger. Slutligen beslutades att bygga en 

rejäl båk av sten men det blev en fyr istället. 

1770 stod den klar ritad av landets då mest 

erkända arkitekt C F Adlercrantz. Byggd 

rekordsnabbt och under svåra umbäranden. 

Uppdraget auktionerades ut och ropades 

in för underpriset 29 950 daler kopparmynt. 

Bygget var beräknat till det dubbla. Strax 

därpå uppfördes en fyrvaktarbostad av tegel. 

På vissa tegelpannor står det »ss« som i 

Stockholms slott. Murarmästaren tog till-

vara det kungliga teglet och lät det få nytt liv 

bredvid en drottning. Östersjöns drottning. 

Vem som är havets kung kan man fundera 

över. Kanske det femton år äldre majestätiska 

tornet på grannön Korsö.

Nära att bli ruin
Vi beger oss upp i fyren som fick förfalla efter 

att ha lämnats till sitt öde då den släcktes 

1961. Då tog Revengegrundets fyr över. Här 

och var syns fuktfläckar på väggarna som 

målats i behaglig terracotta-färg. Högst upp 

34 meter över havet har vi en strålande utsikt 

åt alla väderstreck. Det känns mäktigt att 

blicka ut över havet från fåglars perspektiv. 

Vinden tar i så det dundrar. Det känns som 

om fyren ska börja svaja. Men hon står sta-

digt. Än så länge. 

– Hela fyren kan vibrera ibland, berättar 

Peder.

När Skärgårdsstiftelsen tog över fyren 

hade Sjöfartsverkets tröttnat på att under-

hålla en fyr som inte var i bruk längre. Verket 

gjorde ett sista men dumdristigt försök att 

rädda den vittrande fyren genom att klä 

henne i betong. Det visades sig inte bara vara 

fult utan också ett ödesdigert val av material. 

Fasaden började spricka. Den hårda betong-

putsen tvingades sedan bilas bort. 

Efter ett omfattande arbete återställde stif-

telsen med stöd av Länsstyrelsen fyren till dess 

ursprungliga skick. Om än något vackrare. 

Granitstenarna gnistrar i matchande kulörer 

som klippan hon står på. När hon blivit så 

stilig låg inte steget långt efter att som kronan 

på verket låta henne lysa igen. Sagt och gjort. 

Den 26 september år 2000 återtändes hon 

med grönt ljus. Sedan dess har hon strålat. 

De flesta beundrar henne på håll. Inte många 

vågar lägga till vid den ogästvänliga ön.

Grymt hög sjö  
För de som trots allt kliver iland finns ett litet 

museum inrett i en gammal fotogenbod. I 

övrigt besöks ön av sjöbodarnas andelsägare. 

Det är inte särskilt ofta dock. En privatperson 

hyr den gamla tegelbostaden och polisens 

dykklubb håller till i en stuga. Det finns fullt 

av vrak efter förlista skepp på havets botten. 

Men nästan lika sällan dyker som dyker 

någon upp. Ön är ganska stilla och öde. Den 

aktivitet som råder står Sandhamnsguiderna 

eller stiftelsens tillsynsman för.

– Det är fantastisk att vara här vintertid, 

berättar Peder.

Stormar och grov sjö kan vara riktigt 

mäktigt att titta på från behörigt avstånd i 

skön inomhusvärme. På ön finns en vedeldad 

bastu att värma sig i kyliga dagar. Moderni-

teter som el och vatten har aldrig dragits ut. 

Den lilla el som finns drivs av batterier eller 

solpaneler. Färskvatten tas med från land. 

Fyrvaktarna hade på sin tid en grop med 

regnvatten som de vårdade ömt. 

Här bodde tre fyrfamiljer. Men de 

umgicks inte med varandra. Hierarkin och 

klasskillnaderna förhindrade det liksom på 

andra fyrplatser i landet. En främmande tan-

ke för oss som lever i en tid när vår prinsessa 

äktar en man av folket utan att någon höjer 

ett enda ögonbryn. Självklart ska kärleken 

segra. Och kärlek får Östersjöns drottning 

liksom vår blivande. En som har vårdat fyren 

ömt under många år är forna tillsynsmannen 

Erik »Bult« Sundström. Det sägs att det var 

»Bult« som myntade begreppet »Östersjöns 

drottning«. Men kåsören och författaren 

Lasse Westman påstår att det var han.

– Jag tror vi kom på det samtidigt, säger 

Erik ödmjukt.

Vad har Grönskär betytt för dig?

– Mycket. Så mycket att det skulle ta för 

lång tid att berätta. Jobbet har genererat livs-

kvalité, säger han med eftertryck.

Erik har flyttat till Gotland nu men åter-

vänder då och då till sitt älskade Grönskär 

där han har kvar en fiskebod.

En annan som tycks älska fyren är truba-

duren och skärgårdsprofilen Åke Hellman som 

diktat en visa till hennes ära. »När Östersjöns 

drottning mot havet ger sken, från klippan i 

havsbandet tanken bär hän …« börjar den. 

Nyligen var den sköna fyren även föremål 

för en filminspelning. Då tv4 har filmati-

serat en kriminalroman där någon under 

dramatiska former är nära att brinna inne 

i fyren. Så för de som inte har möjlighet att 

besöka Grönskärs fyr finns snart chans att se 

henne på tv. ❧
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Värmdö –  bara öar

    

Sandhamnsguiderna arrangerar unika upplevelser 
för grupper och konferenser i yttersta skärgården 
året runt.
      Nu kan vi också erbjuda er att ta med 
företaget eller kompisgänget till 
Grönskärs Fyr.

Välkomna till Sandhamnsguiderna

SANDHAMNS
GUIDERNA

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

Vill du veta mer om Visit Värmdö?

Visit Värmdö är samarbetet mellan Värmdö kommun, 
närings- och föreningsliv i Värmdö för att marknads-
föra Värmdö kommun som besöksmål.

Läs mer på www.varmdo.se/turist



Vi har öppet året runt, kom och 
se vad vi har hittat på i år!

www.siggestagard.se
Läs mer på vår hemsida eller ring 08-562 80 100 
för mer information. Väg 222 från Slussen mot 

Värmdö, sedan väg 274 mot Vaxholm, 3 km norr 
om Värmdö Kyrka. Buss 437 eller 439 från 

Slussen, stannar på gårdsplan.

 

08-571 490 00   www.djuronaset.com

Exklusiv konferens
Eget hus i avskildhet, med 
havsutsikt från mötesloka-
len och extra lyxig frukost, 
lunch och middag.

Introduktionspris 2.975:- 
(exkl moms) per person
(ord.pris 3.500:-)

Jubileumspaket
30 år som konferenshotell 
firas med ett erbjudande 
som innehåller allt för en 
lyckad konferens. 

Jubileumspris 2.395:- 
(exkl moms) per person

Förtrollande möten
En förstklassig konferensmiljö, i storslagen skärgårdsnatur 
med alla möjligheter till både stillsamma och fartfyllda 
aktiviteter. Antingen du ska ordna en stor kongress eller 
ett mindre möte är Djurönäset en av de mest inspirerande 
platser du kan komma till. Vi lovar dig en upplevelse utöver 
det vanliga, ett minne för livet. 

Mer om våra erbjudanden och allt som ingår på www.djuronaset.com 
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HOTCAP PÅ KASTRULLEN 
HÅLLER MATEN VARM
SNYGGT PÅ BORDET

NOMINERAD TILL ÅRETS KVINNLIGA UPPFINNING
www.hotcap.se

Lådna Lårn sambrukas med försvaret?

Vem är pirat? 

Den 5 december öppnas utställningen »Vem är pirat?« på Sjöhistoriska museet i Stock-

holm. Utställningen är uppdelad i en historisk och en nutida del. Historien visar att sjö-

röveri uppstår under speciella geografiska, politiska och sociala förhållanden. Ett exempel 

är att i slutet av 1300-talet sattes Östersjöns sjömän i skräck av de gotländska piraterna 

Vitaliebröderna. Liksom dagens pirater i Adenviken utanför Somalia gör. Utställningen 

kommer att visas under hela 2010. Mer info på www.sjohistoriska.se. / louise wahlgren

Första elbåten här

Segla över Atlanten 



Vaxholm – navet vid havet

                  

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

Vi levererar till skärgården
ÖPPETTIDER:

Mån – Fre  9 –18 • Lör 10 –15 • Sön 10 –15 (dec)
Välkomna!

Tel 08-541 307 57 • Fax 08-541 302 89
Hamngatan 6 • Vaxholm

08-541 323 50  Hamngatan 12  Vaxholm
 kontakt@saltastank.se   www.saltastank.se







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. 

50 år i Stockholms skärgård
- Skärgårdsstiftelsens jubileumsskrift

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.



Din SkärgårdsGuide
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 Nytta o. nöje

Julmarknader

Östhammar/Öregrund

Norra skärgården
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Mellersta skärgården Södra skärgården Trosa Åland
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Trosa

Sörmland

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Krogar

Östhammar/Öregrund

Norra skärgården

Åland

Café

Öregrund/Östhammar

Norra skärgården
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Välkommen till skärgården 20 minuter norr om 

Stockholms city! Roslagens skimrande skärgård lockar 

med 13 000 öar, skärgårdsutflykter, nationalpark, havsörn 

och säl. Här väntar julbord i genuina miljöer, gnistrande 

långfärdsskridskoturer och härliga äventyr med svävare.

Roslagen är Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar. 

Här finns idyllerna vid vattnet - små charmiga städer som 

bjuder på allt från vinterfiske och fest till juldelikatesser 

och design.

Upplev Sveriges historia vid de världsunika vallonbruken, 

Wira Bruk, Vaxholms fästning och den heliga Birgittas 

bönegrotta. Fyrtio medeltida kyrkor och lika många 

museer finns att upptäcka! 

Boka gärna boende online på www.visitskargarden.se 

Roslagens turistbyråer berättar mer - www.roslagen.se

Södra skärgården

Trosa

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Sörmland

Åland

Hotell/pensionat/B&B

Östhammar/Öregrund
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Södra skärgården

Mellersta skärgården
Norra skärgården

Mellersta skärgården

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

Åland

Vandrarhem

Öregrund/Östhammar
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Södra skärgården

Middagspaket Havsvidden fr. 1.415:–/pers

Koppla av på Åland
På HavsVidden, på norra Åland, väntar avkoppling 
och god mat i underbar miljö. Den trivsamma båt-
resan med Eckerö Linjen ger dig två timmar med 
god mat, nöjen och shopping till fina sjöpriser.

inkl. person- och bilbiljett t/r, boende i ett ”Rum för 
två”, fri tillgång till badhuset med pool och bastu, 
eftermiddagskaffe med hembakat bröd, trerätters 
middag samt frukostbuffé. Bokningskod 5MATH. 

Turlista 31/8–10/1 2010
Från Grisslehamn alla dagar 10.00, 15.00. Tors–sön även 20.00.
Från Eckerö alla dagar 13.30, 18.30. Fre–mån även 08.30.
Med reservation för ändringar. DAGSKRYSSNINGAR OCH RESEPAKET TILL ÅLAND

Telefon 0175-258 00  www.eckerolinjen.se

Mellersta skärgården

Stugor

Östhammar/Öregrund

Norra skärgården

Trosa

Åland

Rum

Öregrund/Östhammar

Norra skärgården
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Södra skärgården

Trosa

Åland

Camping

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Trosa

Sjötransport/båtturer

Öregrund/Östhammar

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Åland

Båtuthyrning

Östhammar/Öregrund

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Södra skärgården

Hela skärgården

Åland

Svävare

Fiske
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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 

2008

Vi förmedlar fastigheter i hela Stockholms skärgård!

Den södra delen av skärgården täcker vi
från vårt kontor på Odlingsvägen 21 på
Dalarö där Jens Öhling och Gunilla Asp
Rahmström gärna hjälper dig.
Ring oss på 08-501 501 01

Den norra delen av skärgården täcker
vi från vårt kontor på Stora Brogatan 8 i
Norrtälje där Andreas Georgii, Fredrik
Ekman, U-B Andersson, Sarah Lindberg
och Jonas Nordwall finns för din skull.
Ring oss på 0176-22 40 80

 www.christermagnusson.se
Vårt huvudkontor på Skeppargatan 26 
i Stockholm når du på 08-660 00 30
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Mellersta skärgården

INNEHÅLL:
Regalskeppet Vasas förlisning på Stockholms ström år 1628
Regalskeppet Kronans förlisning utanför Öland 1676 
Galärerna som skulle inta Stockholm 1719
Sjöslaget på Föglöfjärden 1720
När ryssen togs till hjälp mot dansken 1743–1744
Gustav III:s stora sjökrig mot Ryssland 1788–1790
Varför föll inte Nordens Gibraltar 1854?
Den ryska Östersjöflottans undergång 1905
Sveriges sista utländska örlogsexpedition? Till Åland 1918
Den odödlige prinsen. Om den tyska kryssaren Prinz 
Eugens operationer under och efter det andra världskriget.
Sänktes en sovjetisk ubåt utanför Västervik 1942? 
Den ensamma Drottningen. Om jakten på det tyska 
slagskeppet ”Tirpitz” 1942-1944.
Torpederingen av passagerarfartyget Hansa 1944

Dramatisk örlogshistoria

En närmare presentation av boken  finns på www.magnusullman.com 
Du kan beställa boken direkt på fax 08-599 290 01, tel 08-599 290 28  eller e-mail: magnus.ullman@lmlaw.se. 

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

Trosa

Konferens

Öregrund/Östhammar

Norra skärgården

Trosa

Event/charter

Öregrund/Östhammar

Norra skärgården
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Mellersta skärgården

Handgjort & genuint
Julpynt & kransar
Jultallrik & glögg

5–6 december kl 10–15
12–13 december kl 10–15

JU LBORD PÅ 
LUDV IGSBERGS 

HERRGÅRD

Läs mer på www.ludvigsberg.se

395:- för vuxna & 100:- för barn!
Boka ditt bord på 08 500 454 10

God Jul önskar Cecilia
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Södra skärgården

Åland

Lägerverksamhet

Östhammar/Öregrund

Kajak/kanot

Östhammar/Öregrund

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Trosa

Kajakturer

Södra skärgården

Ridning

Östhammar/Öregrund

Mellersta skärgården

Spa

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Trosa

Åland

Badtunna/bastu

Södra skärgården

Badhus

Åland

Minigolf/golf

Östhammar/Öregrund

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Åland

Tennis

Mellersta skärgården

Boule

Norra skärgården

Mellersta skärgården
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Cykel

Norra Skärgården

Mellersta Skärgården

Södra Skärgården

Trosa

Åland

Vandringsled

Åland

Bageri

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Catering

Östhammar/Öregrund

Norra skärgården

Livsmedel

Norra skärgården

Mellersta skärgården
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Tillsammans
skyddar vi din båt

Stockholm 08-630 02 45
viggby@alandia.com

Göteborg 031-49 20 60
goteborg@alandia.com

Kontakta oss!

Södra skärgården

Kiosk

Norra skärgården

Hantverk/gårdsbutik

Öregrund/Östhammar

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Galleri

Öregrund/Östhammar

Norra skärgården

Mellersta skärgården
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VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMSMÄSSAN. NAVIGERA
RUNT BLAND BÅTAR OCH TILLBEHÖR. MINGLA OCH NJUT
AV GOD MAT OCH DRYCK I VÅR TREVLIGA YACHT CLUB. 

Seglingsdelen visar allt runt segling - alllt från mindre kata-
maraner och centerbordsbåtar till riktigt stora segelyachter.
Motorbåtarna är från 7 meter och uppåt. Dessutom har vi en
mycket spännande utrustnings- och tillbehörsavdelning
med direktförsäljning. VI SES OMBORD!

scandinavianboatshow.se

4-8 NOVEMBER 
Onsdag 4/11 - Fredag 6/11 11.00 - 20.00
Lördag 7/11 - Söndag 8/11 10.00 - 18.00

Entrépriser Vuxen 130 kr, Ungdom (12-18 år) 50 kr
Barn (7-11 år) 20 kr, Familj (2 vuxna + 2 Barn, 7-11 år) 270 kr

EN EXKLUSIV MÄSSA MED
FOKUS PÅ STÖRRE BÅTAR!

Åland

Sjömack

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Marina/varv

Norra skärgården

Museum

Norra skärgården

Åland

Barnens verkstad

Gästhamn

Östhammar/Öregrund

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Södra skärgården
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Tel: 08 500 404 00
Mob: 0705 27 87 87 (86)
www.sjomaskiner.com

ELHÅ Bil &Båtel
Erstagatan 16, Stockholm

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

Generatorer Startmotorer
Båt/Bilelektriska

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Turistbyrå

Öregrund/Östhammar

Norra skärgården

Mellersta skärgården

Södra skärgården

Trosa

Hela skärgården

Åland

Sjöräddning

Sjöpolisen

Övrigt

Arkitekt

Armaturer/stolpfästen

Bad/kök

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

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

ENSKÄRS SJÖTRANSPORT
 www.enskarssjotransport.se

Bastu/badtunnor

Belysning

Bilar

Bildelar/verktyg

Bio

Blommor

Brunnsborrning

Bryggor

Bryggor/rökskåp/ 
roddbåtar

Bränneri

Bygg/hus

Båtar

Båtbottentvätt Hjälp oss 
att rädda dig.
Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. 

Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett
bidrag eller bli medlem på www.ssrs.se, eller ring 077-579 00 90 



Skärgårdskrog, konferens & vandrarhem

0176 430 42  info@fejan
www.fejan.se

RÅDMANSÖ BYGDEGÅRD
Gräddö • 0176-406 09

www.radmanso-bygdegard.se

Bröllop & Fest

Bed & Breakfast

Bo hos oss eller kom och bada i vår nya 
vedeldade badtunna!

0176-146 83 & 070-333 93 38, www.stjarnvreten.se

Roslagens största lampaffär
400 kvm belysning & interiör

0176-220 240
Du hittar oss i Vreta 

Tag av E18 mot Furusund

OSTER
DESIGN

L E N A  Ö S T E R G R E N
GRAFISK FORM REFSNÄS
TELEFON 0176-223080
OSTERDESIGN@TELIA.COM

Välkommen till 
Rådmansö

öster om Norrtälje
väster om Åland
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Båtbyggeri

Båtdynor/ 
kapellmakeri

Båttillbehör

Böcker

Choklad/marsipan

Cykelservice

Diesel/eldningsolja

   Vi Hörs! Gör du? 

Mer information 506 121 90 eller besök Skargardsradion.se 
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Däck

El/reparationer

Fastigheter

Fastighetsmäklare



94   2009

Festlokal

Film

Fisk/skaldjur/rökeri

Fläktar/luftvärmepump

Färg

Fönster/glas

Förlag

Förvaltare, naturvård

Grus/jord

Guldsmed

Hantverk

Hus/bygg

Heminredning/ 
möbeltapetserare

Inredning

Juridik

Järnhandel

Kamin/spis

Kontor/papper

Kläder/smycken

Kravodlat

Kött/chark/slakteri

Lampor

Larm/bärgning

Leksaker

Loppis, antikt

Marinservice

Markiser, utemöbler

Materialtransporter

Minireningsverk

Motorer

Motorfordon/ 
fyrhjulingar

Måleri

Mässlokal

Optiker

Radiokanal

Rederier
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Estlandsvägen | Vaxholm

Telefon 08-541 376 81 

Mobil 070-511 30 28

info@saxarensbrygg.se 

www.saxarensbrygg.se

Resebyrå

Sanering mm

Slakteri/charkuteri

Strumpor/underkläder

Sybehör

Såg/snickeri

Tandläkare

Taxi/buss

Toalett

Trädfällning

Trädgårdsmaskiner mm

Utbildningar, kurser

Varmvatten

Vattenrening/avsaltning

Veterinär

Vitvaror/Elartiklar



 
 

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
●●

●

GÄLLER DET Träbåtar?
DÅ GÄLLER DET OCKSÅ OSS!

 Nyhet! Båttvätt!
Båtbyggarskola

Fullständig varvsrörelse

08-542 461 36 batservice@swipnet.se

ERIKSSONS BÅTBYGGERI
& BÅTBYGGARSKOLA AB
Box15, 130 25 INGMARSÖ

Brunnsborrning på öarna 
med egen färja. 

Även stolpar för bryggor.

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

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

BRUNNSBORRNING
Brunn EkoVärme AB
Egna Sjötransporter 

ASPÖ, RUNMARÖ

070-750 90 94
073-700 45 28

Nytillverkning & reparationer 
av dynor & kapell

070 417 44 01
www.brundinskapell.se

BYGGER, RENOVERAR OCH  

UPPDATERAR DIN BÅT

 ALEX@EKBERGMARINSERVICE.SE

  WWW.EKBERGMARINSERVICE.SE

TEL 072-236 0 236

Östernäs, Väddö  ––  Telefon 0176-544 46

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

ÖÖÖÖsteÖÖ rnäs, Väddö  Telefon 0176 544 4666

MobiMobiMobiMoMMM l 07l 07l 070-460-460 460 160 160 16 4949 49 49 –––– FaxFaxFaxFa 0170170170170170 6-916-916 916 1 141 141 141 141 1444414444  

ÖÖÖsteÖsteÖsteÖste äärnäsrnäs VäVäVäddöddöddö –––– TTelefoflefo 0n 01n 0176 576-544 444 4666–

Bygger och reparerar allt i glasfiber

a

a

AAARRRRR OOWWW

www.mickesfyrhjulingar.com 

Vi gör det mesta–åt de flesta
Bygger och renoverar, även

avloppsanläggningar med egen maskin



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 

ROSLAGENS SJÖTRAFIK AB

Båttaxi ≥ 120 p
Skärgårdsturer

Åretrunt-charter
Mat & Dryck

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

Servicefolk

www.ingarotradfallning.se

0176-767 90     www.meca.se

Din bildelsbutik
Reservdelar   Verktyg   Däck

Tillbehör   Förbrukningsvaror
Månd – Fred 8 – 17

Nya fönster 
monterat 
och klart!

0176-131 41 • www.wisy.se 

08-615 25 25 www.fritidstoa.se

En kaffekopp aska/pers 
och månad.



Sommarbackens Ullbod

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

Inrednings-
butiken 
med nordisk 
design

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

SPISDOKTORN
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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,

Servicefolk

BT Entreprenad & 
Sjötransporter

Bosse 070-595 89 16
Även skogsavverkning

 

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

hemskapat.se

Handla 

julklapparna på 

Hemskapat, 

vi är helylle!

Bli vän geno

www.skargardsstiftelsen.se
08-440 56 00

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

www.janssonsmarkiser.com

Persienner
 

Tullportsgatan 11, Norrtälje
www.specsavers.se 0176-104 30

Optik



Roslagens mesta julbord på Marholmen!
Vi dukar upp och välkomnar till traditionellt julbord 

28 november - 5 december - 12 december två sittningar kl: 15.00 och kl: 18.00 
samt den 19 december, en sittning kl:15.00

Julbord 425:-/person

Och för er som vill sova på julmaten har vi ett extra fint erbjudande 
Julbord inkl. övernattning med frukost 795:- /person, barn 7-12 år halva priset

Välkommen att boka 
Roslagens mesta julbord!

Bara en dryg timmes bilresa från 
Uppsala och Stockholm 

ligger naturnära Marholmen. 
Du kommer hit via en liten

broförbindelse med fastlandet.

Boka nu via bokning@lyrankonferens.se  
eller via telefon 0771 - 16 17 00



www.em.com
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker t o m 2/11 2009. Kreditgivare är Handelsbanken Finans. 
Delbetala till 0% ränta i 12 mån, 0:- upplägg.avg, 0:- admin.avgift.

EM Rimbo
Centralvägen 3  Tel 0175-730 00
Mån-Fre 10-18   Lör 10-14 Sön 11-14

3 VÅNINGAR / 1000 m² MÖBLER

VAXHOLM Matrumsserie i vitlackad massiv furu. Buffé B 156 cm H 89 cm D 51 cm
8995:- Vitrinskåpsöverdel B 157 cm H 134 cm D 35 cm 8300:- Skänkvitrin B 156 cm
H 223 cm D 35/51 cm 17295:- Vitrinskåp B 111 cm H 212 cm D 39 cm 10495:- Matbord
L 250 cm B 115 cm H 75 cm inkl 3 iläggsskivor à 45 cm 10995:- Stol med tygsits 1995:-

DUPION Kudde i siden med fjäderfylld 
innerkudde 50x50 cm 249:- Finns i 
flera färger.

BASEL Hörnsoffa med divan och öppet avslut i tyg Cortina. 
L 319 cm D 221/160/90 cm. Nackstöd 60 cm 595:- 12995:-

TIDÖ Soffa med vändbara 
dynor med latexkärna i tyg 
Paradis. L 219 cm D 110 cm.19995:-

PARIS Matbord i vitlack med kromade ben. L 170 cm B 100 
cm H 73 cm 4295:- Inkl. två iläggsskivor à 50 cm. Finns även 
L 170 cm 2395:- och Ø 120 cm 1595:-
MAX Skalstol med ben i krom 450:- finns i flera färger.

249:-

KORALL Luddfri ryamatta i polyester. Finns 
i grön, guld och svart. 140x200 cm 1995:-
160x230 cm 2695:- Ø 160 cm 1795:-

TIPS!
MÅNGA BESÖKARE

MEN ONT OM PLATS? VÄLJ
EN STAPELBAR STOL ELLER
HÄNG UPP STOLARNA PÅ

VÄGGKROKAR NÄR DE
INTE ANVÄNDS.

10995:-
Vaxholm Matbord

BONN Öronlappsfåtölj 
i tyg Garda med ben i 
björk. Fotpall 1795:- 3995:-
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