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NÄMDÖ NU, nr 50!

En plats att älska
Vi har alla våra platser att älska, där vi
vill vara. Många av oss har flera platser som har betydelse på olika sätt
men som alla är oss lika kära. Skärgården under lågsäsong är platsen
jag älskar att vara på. Det karga, tysta, lite krävande, att man själv faktiskt
måste anpassa sig efter omgivningen
och att det ibland kan vara direkt farligt att inte göra det. Att låta naturen
få en röst i besluten om vad man kan
och ska göra just denna dag. Det är
just det som gör att jag älskar att leva
här!
Nu är vi en bit in på hösten och vardagen har tagit vid. Det är fortfarande
en lite udda och konstig vardag för
de flesta pga covid19, man önskar
ju så att den bara ska försvinna! Man
vill kunna umgås med nära och kära i
alla åldrar utan att riskera smitta.

Nu får vi fortsätta att hålla avstånd
och vara rädda om varandra.
Men att gå ut och njuta av frisk höstluft och vacker natur är ännu ofarligt
och det är något vi har gott om här.
Sommaren bjöd på lite varierande väderlek med allt från hårda vindar och
ösregn till värmetoppar på 30 grader.
Nämdöarkipelagens tre krogar har
varit mycket populära mål med god
mat och dryck. Lite extra lyxigt också
att cykla ner till bageriet i Solvik och
få nybakat frukostbröd. Läs mer om
just Solvik längre in i tidningen.
Den uppmärksamme har lagt märke
till att detta är nummer 50 av tidningen!! Hipp hurra! Det gäller alltså tidningen i det här formatet.
I tidernas begynnelse satt undertecknad hemma på kammaren och knåpade ihop de allra första numren av
lilla NämdöNu i liggande A4-format,

skrev ut, kopierade på föreningens
kopiator som tog en evighet på sig
att bli klar, vek till A5-format, häftade
ihop och delade ut i brevlådorna. Man
kan lugnt säga att tidningens layout
utvecklats till det bättre genom åren.
Våra arbetsgrupper jobbar flitigt vidare. Stig- och grindgruppen har fått
pengar av kommunen för att fortsätta
sitt arbete. Skolhusgruppen som arbetar för ett biosfärområde har beviljats pengar från WWF. Det jobbas vidare för att starta ett familjedaghem.
I ett tidigare nummer av NämdöNu
presenterade vi de olika arbetsgrupperna och kontaktpersoner som du
kan prata med om du vill vara med i
någon av dem.
Välkommen till höstens nummer av
vår kära tidning, hoppas att du finner
den intressant.
Carina Öhman

Hej Redaktionen för Nämdö Nu!
Tack så mycket för senaste Nämdö
Nu.
Ni kan nästan inte föreställa Er hur
fint det är att komma hem och hitta
Nämdö Nu i brevlådan.
Det finns så många intressanta ämnen om livet i skärgården och på
Nämdö och så är jag alltid nyfiken att
få en ny Nämdö Nu.
Ni är säker också litet nyfikna vem
jag är, en okänd tysk medlem.
Jag heter Udo Gartke, har nyss fyllt
65 år, är tysk, bo i Tyskland, jobbar
på ett IT-företag, har inte släkt i Sverige, har inte jobbad i Sverige, inte
heller på ett svenskt företag, ... men
jag gillar Sverige och ... Nämdö.
Men varför Nämdö?
Det var 2008-året när jag var första
gången på Nämdö. Mina föräldrar
och jag var i Stockholm, eftersom
båda min mor och jag fyllde året i juli,
och var kan det vara bättre än i Sverige, än i Stockholm eller i skärgården runt Stockholm. Som vanligt en
vecka från onsdag till onsdag.

Vi hade 5-dygnen båtluffarkort för
första gången. Vi var på Grinda, på
Huserö, på Gällnö, på Möja och nu
var det måndag. Vi strosade i Stockholm, gick och handlade i förmiddagen och hamnade på Fjäderholmarma. Frågan var: vad gör vi imorgon
på tisdag?
Stannar vi i Stockholm eller åker
vi ut till en annan ö?. Så blev det
Nämdö. Tillfälligt. Utan speciella
förväntningar. Det skulle vara sista
dagen. Vi tog båten till Nämdö Böte
och njöt vägen söderut mot Östanvikgård, mot Solvik, till kyrkan, och
vidare till Sand där vi till sist ville ta
båten tillbaka mot Saltsjöbaden och
Stockholm.
I fjol kom jag första gången med båt
från Stavsnäs. Det var så lugnt kl 9
på Nämdö Böte uppe på utsiktstornet. Det hörs nästan ingenting, en
enkel båt kommande och försvinnande, några fåglar kvittrande.
Det är trevligt överallt. Det luktar tallar. Gröna ängder. Man ser nästan
alltid havet. Vägar att promenera,
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men det var inte enkelt att hitta vägen från Ängsholmen till Västerby
eller också inte så enkelt från tyska kolonin till Långvik och tillbaka
Solvik. Äta glass hos Gun’s Liv, så
goda tårtor hos nytt bageriet. Vila
på skärgårdsmuseum, inne och
ute.
Och så blev det Nämdö, där jag
blev medlem i Hembygdsförening.
I år är det corona som håller allt
i sitt grepp och bestämmer vad
vi gör eller mer vad vi inte gör. Vi
måste passa på, om varandra. Alltid, överallt.
Och så längtar jag nu efter nästa
år där jag vill gärna komma åter
till Sverige, till Nämdö, kanske en
gång på Nämdödagen.
Men först ser jag fram emot jubileumsnumret 50.
Jag önskar er alla en trevlig sommar, hålla er friska, hälsningar
Udo
Hoppas att inte för mycket är fel.
Folkhögskolan dit jag går vanligtvis
att läsa litet svenska är stängd, beroende av corona. Så ursäkta mig.

Nämdö Hembygdsförening

Föreningen arbetar för att främja
bygdens intressen, såväl inom kultur
och miljö som näringsliv och övriga
samhällsfrågor.
Föreningen äger och förvaltar Nämdö
Hembygdsgård samt besöksbryggor i
Sand som anslutande infartsparkering
till W-trafiken.
Alla är välkomna som medlemmar.

Ansvarig utgivare
Göran Görsson, ordförande
gorsson@gmail.com

Nämdö på nätet:
www.namdohbf.se
www.namdo.dinstudio.se
www.facebook.com/namdohbf
www.namdo.nu

I redaktionen:
Redaktion, Christina Krook,
Carina Öhman, Inga Winroth
och Hans Magnusson.

Redigering & layout
Hans Magnusson, hans@mrdab.se
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Alla är välkomna som medlemmar i Nämdö Hembygdsförening, både du som
året-runtbo och du som är deltidsbo eller tillfällig gäst!
Nämdö Hembygdsförening har ca 400 medlemmar och är Nämdöskärgårdens offiiciella representant i kontakter med myndigheter och liknande. Vi är medlemmar i SIKO
(Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation) och har därigenom ett nära
samarbete med ö-föreningar både i Stockholms skärgård och genom Skärgårdarnas
RiksFörbund (SRF) i hela landet och ö-befolkningar i övriga Europa (ESIN).
Nämdö Hembygdsförening ordnar aktiviteter som pubkvällar, Nämdödagen, filmvisning,
föredragsträffar, teaterkurs för barn, möten och mycket mer.
Som medlem blir du inbjuden till minst två medlemsmöten per år, du får Nämdö Nu, tre
nr per år - vilket är nytt, och infoutskick via e-post.
Du kan hyra Nämdö Hembygdsgård förmånligt – och viktigast av allt:
Du stödjer föreningens arbete för Nämdöskärgårdens framtid.

Kalendarium hösten/vintern 2020/21
Nämdö Bibliotek
har öppet måndagar
kl 11-13

28/11 Kl. 15.00
31/12 Kl. 13.00
6/2 Kl. 14.00

Hemsidan nämdöhbf.se

Julsånger i kyrkan eller Hembygdsgården,
se nyhetsbrevet på nätet.

Nämdö Nu kommer ut med
tre nr per år

omslagsbild Hans Magnusson
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Adventsgudstjänst
Nyårsbön
Årsmöte

Rapport från
Stig-och Kogrindsgruppen
Nu är den första stolpen på plats. Anders Dahlgren har planterat den vid vägen
på gränsen mellan Västeräng och Västanvik. Stig och kogrindsgruppen jobbar
på, fler kommer så snart vi hinner.
bild Barbro Bengtsson

Solvik

Det är onsdag och klockan är 16.00 den 21/10. Vi
är ett tjugotal personer som samlats i hembygdsgården för att återigen höra om företaget Ladzas planer
för Solvik. När klockan passerat 16.00 börjar vi ana
att något inte är som det ska riktigt eftersom ingen
dyker upp för en presentation. Då visar det sig att
Ladza-teamet inte alls tänkt närvara personligen
utan enbart via den länk som man angett tidigare.
Febril aktivitet uppstår i vår kära hembygdsgård,
några väljer att gå hem. Eva E har en bra mobil och
via dess högtalare kan vi som sitter kvar följa presentationen.
Jag väljer att här sammanfatta vad som gäller för den
närmaste framtiden. På gunslivs.se kommer man
kontinuerligt att uppdatera om läget och så även på
sin facebooksida.

Nå, vad händer nu då? Jo, redan i november eller december kommer
affären att stänga för ombyggnation enligt ritningarna här intill. Kanske
är det redan stängt när du läser detta. Ladza ska dock försöka ordna
så att det under denna period ska gå att köpa bränsle.
Affärslokalen kommer att byggas om och bli till en integrerad affär
och restaurang med en padelbana på taket. Målsättningen är att ha
en åretruntöppen butik och mack och kanske även restaurang. Man
kommer bla att satsa på konferenser under lågsäsong. Affär och restaurang förväntas öppna i maj 2021.
Fortsättning följer…..
Carina Öhman
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4

Städdag på Hembygdsgården!

Bryggor renoveras...
Hembygdsgårdens bryggor renoveras av Stefan, Petter, Ulf och Lennart.
Kvartetten gör ett fantastiskt jobb och
lyckas även ta hand om spill, bl.a. cement från Waxholmsbryggan i Sand.
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Solen sken och ca 20 medlemmar arbetade ute så svetten lackade.
Det rensades, eldades och plockades
ordning inför vintern.
Görsson grillade till oss hungriga och
stämningen var varm runt utebordet.
Archie och Poppy tvättade rutschkanan. Den skulle inte bara bli blank och
fin utan också gå snabbare.
Sovbodarna blev rödmålade och
en grupp arbetade med bryggorna i
Sand.
Text Christina
bild Görsson och Christina

Grovsopehämtningen
vid Bunkviks brygga aug 2020...

...samt en följetong om ditlagda asbestprodukter.
Asbestprodukter är som bekant miljöfarliga och tages inte emot av personalen på grovsopebåten.
Historien om asbesten börjar våren
2019 om jag minns rätt. När grovsopebåten den gången avslutat sophämtningen och kört vidare, så låg det en
trasig asbestskiva kvar på bryggan.
Undertecknad noterade det och började kontakta Värmdö kommun som ju
är ansvarig för grovsopekampanjen.
Jag tog foton och skickade till dom,

samt frågade vem som skulle kunna
ta hand om asbestsopan. Personal på
kommunen ville inte ta tag i problemet
alls. De sa att den som lämnat sopan
skulle hämta tillbaka den, ”in your dreams…”
Nåja, efter idogt mailande och telefonerande så var det en kvinna på kommunen som sa att den ansvarige för miljöfarligt avfall på grovsopebåten skulle
hämta upp skivan nästa gång det var
grovsopeinsamling.

...Flera veckor i förväg hopade sig svarta plastpåsar samt oemballerade sopor på Bunkviks brygga. Högarna växte sig allt större och tog upp allt större
plats på bryggan. Så kom då dagen när
grovsope-båten/ färjan lade till och vi
kunde börja lasta ombord vårt skräp.
MEN VÄLDIGT KONSTIGT!!!
nu visade det sig att de som långt i förväg hade ställt dit en massa skräp som
dom velat bli av med inte var på plats.
DOM (man får förmoda normalbegåvade…men med kolossalt dålig känsla för
sitt eget ansvar = idioter) var helt enkelt
inte på plats och bar absolut inte ombord något av sitt avfall.
Vad hände då ? jo hjälpsamma människor släpade och bar ombord vad dom
fick tag i . Inte visste de vad som var
i dom igenteipade plastsäckarna. Allt
hamnade i komprimatorerna.
En ung man såg jag ta tag i en av dessa
igenteipade säckar och började släpa
den mot färjan. Den var så tung att
han orkade inte lyfta den. Jag såg att
den gick sönder i botten och att något
svart, kletigt rann ut i en lång sträng på
betongen. Jag gick ombord och frågade om dom hade något att torka upp
kletet med, typ sågspån eller trassel.
Nix, inget sådant ombord.

Ok, jag litade på vad hon sagt. Men för
säkerhets skull var jag på plats ett år
senare och frågade personalen på båten om dom hade för avsikt att ta med
sig plattan. Nix, blev svaret. Tillbaka på
ruta ett. Nåväl, nu i september var det
äntligen någon som tog hand om både
den första asbestskivan och ett rör i asbest som någon (idiot!) hade ställt dit
vid den senaste grovsopeinsamlingen i
augusti 2020.
Den ska jag skriva om nu.

En kvinna fick tag i någon slags cementpulver som hon strödde ut över
sörjan, bra det.
Men HALLÅ! Skärpning anbefalles. Är
det så jävla svårt att fatta att man har
ansvar för sitt eget skräp? Och att man
INTE ska ställa dit sopor i förväg!
SLUTA ATT LÄGGA ANSVARET FÖR
DINA SOPOR PÅ ANDRA!
Förr var jag också med och bar ombord sopor, som inte var mina egna.
MEN det har jag slutat med sedan flera
år tillbaka. Jag tänker sätta upp en kamera där (inte be om lov för det heller)
och filma alla som ställer dit skräp i förväg. Konstigt nog (eller kanske inte så
konstigt….) är det ofta stora fina båtar
vars ägare snabbt lastar av sin ”skit”
och sen försvinner i snabba hästkrafters fart.
Det är väldigt bra och värdefullt att vi
har den här möjligheten att bli av med
våra mer skrymmande sopor två gånger om året. Men vi måste sköta det
mycket bättre, annars kanske kommunen drar in den möjligheten.
tack för ordet! det var inte några fagra
visor denna gång, tyvärr.
Inga Winroth
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Avloppsprojektet
i Sand
I slutet av september anlände det stora reningsverket
som ska ansluta ett stort antal nya hushåll till anläggningen nedanför skolan i Sand.
Sandströms Sjötransporter levererade kolossen till
Sands brygga. Frakten uppför backen skedde mellan
två hjullastare, sakta men säkert.
Slutligen sänktes reningsverket ner i sin grop med hjälp
av grävmaskin och hjullastare. Waldenco AB håller i projektet.
Carina Öhman
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Uppskjutna planer
på barnomsorg
Efter det lyckliga beskedet att Nämdöskärgårdens Rävungar blev godkända för pedagogisk omsorg av kommunen så dök nästa hinder upp. Den informationen som gavs
av värmdö kommuns förskolechef under våren att alla
barn får bidrag oavsett om de är vårdarens egna stämde
inte sålänge de egna barnen är i majoritet. Det dök också
upp krav för skolhusets lokaler som kommunen la på den
pedagogiska omsorgen. Kostnaderna blev helt enkelt för
höga för att dra igång barnomsorgen nu. Två av barnen
på ön ska dessutom börja förskoleklass till nästa höst och
eftersom det inte finns tillräckligt med underlag just nu får
vi avvakta.
Det finns ändå planer på mycket sommaraktiviteter för barn
på ön. Eventuellt kan det fungera som ett sommardaghem
tills vi får liv i skärgården! Mer information kommer!
Eva Carly

Öppen
sommarförskola
på Nämdö
Eva Carly från Nämdö startade verksamheten en onsdag i juli och som
fortsatte onsdagar under sommaren.
Det blev ett mycket uppskattat tillfälle
att ses och lära känna varandra.
Eva samlade bl.a.till en lässtund ute eller i biblioteket.
Föräldrar och barn vill så gärna att
verksamheten är öppen även nästa
sommar.
Text och bild Christina Krook

Teatervecka
Sara Beer med dotter Maja höll en Teatervecka för ungdomar på Nämdö!
En mycket intensiv och uppskattad
vecka som avslutades med en pjäs
som ungdomarna arbetat fram.
Pjäsen fick namnet Gröna febern och
ungdomarna spelade upp den en solig
lördag med dramatik och glädje.

Febern botades med jordgubbar och
pjäsen kunde avslutas med en härlig
dans.
Sara Beer är dramatiker, frilansskribent
och teaterproducent. Sara har hållit
många kurser och flera på Nämdö och
är skicklig på att locka fram kreativitet
och ta bort prestationsångest.
Text och bild Christina Krook

Kyrkkrokar
Nu är dom nya kyrkkrokarna på plats,
sponsrade av spiralspecialisten där
Lasse Bengtsson jobbar och tillverkat
dessa.Lasse är son till Sture o Rut och
uppväxt i gamla skolan på Nämdö som
nu är skärgårds museum.
Text och bild, Tomas Ekström
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Jubilarer!
Under året har ett antal skärgårdsprofiler passat på att fylla jämnt. Alla har
varit engagerade i Nämdö Hembygdsförening sedan lång tid tillbaka och
mycket väl värda att uppmärksammas.
Den ena är Lasse Fogelberg på Orrö
som uppnått den aktningsvärda åldern
90 år i augusti. Lasse har ett flertal
gånger suttit ordförande i föreningen
med den äran.
Den andra är Stickan Öhman från Mörtö som fyllde 80 år i september. Stickan
var bla en del i den grupp som delvis
ideellt byggde hembygdsgården på det
glada åttiotalet.
Den tredje är Inga Winroth från Västerängs gård som har blivit 70 år, också
hon i september. Inga är ju bland
mycket annat en del av denna tidnings
redaktion.
Ytterligare en jubilar är självaste ordföranden Göran Görssson som fyllde 60
år i juni, Görsson är också en av de drivande krafterna i Nämdödagsteamet.
Vi lyfter på hatten och utbringar ett
rungande fyrfaldigt hurra, hurra, hurra,
hurra!!
Carina Öhman

Inget är omöjligt, säger Yngve Hässler!
Det hade aldrig blivit så bra om vi inte
gått samman, säger Yngve.

Yngve har varit ordförande för Nämdö
fiber sedan 2015.
Nämdö, Rumarö, Harö och Ornö slog
sig samman och bildade Stockholms
Skärgårdsnät AB 2016.
Anledningen var att Jordbruksverket i
praktiken krävde minst 200 bofasta anslutningar för att kunna ge bidrag.

Åren som ordförande har varit ett ideellt arbete och tillbaka har det ”gett för
mig både energi och utveckling.”
Nu gäller det att få till en organisation
som kan förvalta och underhålla det vi
nu skapat. Sedan blir det kanske lite
mer arbete hemma i köket för mig.

Yngve tog kontakt med de andra öarna
och de kunde göra en gemensam ansökan som godkändes 2017.

Varmt tack Yngve för din energi, engagemang och noggrannhet.
Vi ligger väl framme vad gäller vårt
bredband och vi kan med detta se positivt på vår framtid.

Nu är nätet byggt med nästan 2000 anslutningar och ytterligare omkring 500
kan anslutas för en rimlig kostnad.
Det har varit ett stort engagemang från
alla fyra öar och det har alltid funnits
god kompetens.

Text och bild Christina Krook
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Nytt om nationalparken

Nu har den långa vandringen mot bildandet av Nämdö skärgårds nationalpark inletts. Vi får räkna med att det
tar minst fem år innan det blir dags för
invigning. Mycket ska ske fram till den
dag då förordningen för nationalparken
klubbas i Riksdagen: kartor ska ritas,
öar och hav ska kartläggas i detalj och
vi som bor intill reservatet ska få säga
vårt om hur vi vill utnyttja de nya möjligheter som öppnas för fastboende och
deltidsboende i Nämdöarkipelagen.
Ett sätt att skaffa sig mer information
om hur vägen framåt ser ut är att gå
till Hembygdsgården den 16 december kl 19, eller koppla upp sig på nätet.
Då kommer den nybildade föreningen
Nämdö Green Archipelago att hålla

sitt första informationsmöte, både om
den planerade nationalparken och förstudien för ett biosfärområde i Nämdö
skärgård. Förstudien ska vara klar 2022
och finansieras med 1,5 mkr av Världsnaturfonden. Inbjudan skickas ut i mitten på november.
Parallellt med föreningens förstudie
kommer kommunen att göra en så kalllad omlandsanalys för att planera hur
Nämdö skärgård ska kunna dra nytta
av nationalparken. Dessutom har Leader Stockholmsbygd initierat en så kalllad Lokalekonomisk analys, som också
ligger väl i tiden. Vi kommer kort sagt
att bli utfrågade och undersökta både
fram och bak på vägen fram mot det
hägrande målet.

Malcolm Dixelius,
ordförande
Nämdö Green Archipelago

Allt detta kommer föreningen Nämdö
Green Archipelago att försöka samordna på bästa sätt i nära samarbete med
Hembygdsföreningen. Hur man får information löpande om arbetet, hur man
blir medlem och vad det finns för arbetsuppgifter inom föreningen kommer
också att klargöras mötet i december.

Thomas Ekström bläddrar i Tidningen Skärgårdsbåten Nr 2
2002 och tänker, det är säkert
fler som minns Hebe från både
vintrar och somrar.
Navigationsläraren Arvid de Wahl
var sommargäst på Västerby.
Senare hälsade bröderna Anders
och Arvid de Wahl på min farmor
i gröna huset på Västerby och
jag minns dem och båten Hebe.
I farmors gamla kokbok hittar jag
den här bilden och jag lovar tårtan är god.
Christina Krook
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Nämdö kyrka
En liten passus bara.
Nästa år är det kyrkoval… Om du nu
inte anser att du är så väldigt religiös
av dig osv men fortfarande är medlem
i svenska kyrkan eller rent av får för dig
att gå med, så kanske du i alla fall har
någon känsla för den bygd du bor i.
Det kan faktiskt bli så att man säljer ut
kyrkan på sikt. Det är turbulenta tider
vet ni. Vi har ju blivit av med det mesta
härute så vi får väl kämpa på i det lilla
tänker jag.
I vilket fall så har vi ju vårt ” Ö-kyrkan”
som ni gärna får rösta på om ni kommer så långt och det hoppas jag. För
övrigt skulle vi kunna använda denna
helgedom i betydligt större utsträckning än vad som är fallet. Glöm bara
inte att rösta! Vi behöver både era röster och varandra.
En liten detalj till…
Antependiet (skynket som hänger framför altaret) vi samlar in pengar
Det kommer att vara vitt med kyrktornets spira i bladguld på.
Ca 10 000 Kronor finns nu på kontot.
Detta är en tredjedel av slutsumman så
skänk gärna en slant om aldrig Så liten.
Många bäckar små… Ange antependium Nämdö till din gåva, så pengarna
hamnar där de ska.
Annika Wallin
Man kan ge en penninggåva för införskaffande av nytt antependium till
Nämdö kyrka genom att: sätta in medel
på församlingens bankgirokonto nr
584-5433. Skriv att det ska gå till antependium, så hamnar pengarna på ett
speciellt konto som enbart är till för det
ändamålet. Vill du vara extra säker så

ring eller maila Marie Berntsfors som är
kanslist på pastorsexpeditionen Djurö
Möja och Nämdö församling. Hennes
telefonnummer är 08-7475462, eller
maila henne:
marie.berntfors@svenskakyrkan.se
Nämdö kyrkokör har nu i höst börjat att
öva igen. Vi håller avstånd till varandra,
och övar på gamla och nya musikalster
som berör advent, den stundande julen
och Nyåret.
Vi hade övat in en reportoar också för
Allhelgona, men tyvärr så blev vår medverkan vid Gudtjänsten inställd pga
sjukdom, och nya strängare förhåll-

ningsregler för sammankomster utanför familjekretsen.
Den 28 november hålls det en adventgudtjänst kl 15.00 i Nämdö Kyrka
Det lovas att det ska bli julotta som
vanligt. På Nyårsafton kl 13.00 blir det
nyårsbön.
Vi planerar också att sjunga julsånger
någon helg i december. Antingen i kyrkan eller vid Hembygdsgården. Info om
det …kan fås senare via Hembygdföreningens kalendarium, eller Facebook
och liknande hemsidor. Eller via mun
till mun-information. Det är lite osäkra
tider nu och vi får laga efter läge….
Inga Winroth

Kära medlemmar
i Hembygdsföreningen
gör ert bästa för att inte glömma bort att betala medlemsavgiften 150kr per år. Ni stödjer föreningen , får
tidningen Nämdö Nu och avlastar Karin som annars
måste lägga ner många timmars arbete (ideellt) för att
kolla om ni har betalt eller påminna er.
I dessa tider hör vi ”eget ansvar” det passar även här.
Glöm inte heller att gå in på Hemsidan där ni får senaste information.
I år är det gott om möss och vi gör allt för
att slippa dem inne.
Jag är på väg till Stavsnäs (tura) och får
inte på mig högerkängan.
Vad tror ni har hänt, jo en boll med kokt
spagetti ligger längst in i kängan.
Jag vet att jag slängde lite rester, kokt
spagetti i komposthinken
men där står inte mina
kängor.
Om det är en mus
måste jag säga
att den är klok.

Vart tog du vägen,

du som lämnade cykeln, boken och
den tomma flaskan vid Prästgårdssvängen? Barbro B. väntar på svar.

Christina Krook

I kassan på m/s Roslagen...
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Hemligheten på Bullerö
År 1800 flyttade familjen Eckerman
som nybyggare till Bullerö utanför
Nämdö. Föräldrarna, som ursprungligen kom från Eckerö på Åland, hade en
ettårig flicka som hette Lovisa. Hon är
huvudperson i denna historia, som till
stora delar bygger på ett rättegångsprotokoll.
När Lovisa var nio år vaccinerades hon
mot smittkoppor i ett vaccinationsprogram för barn som påbörjades just vid
den tiden. När hon var tolv år drunknade hennes pappa ”under is”, som det
står i dödboken, och bouppteckningen
efter honom vittnar om att familjen då
med viss framgång hade etablerat sig
på ön. Den ägde t.ex. tre kor som hette
Guldros, Stjärna och Blomma.
Det gick nog ingen nöd på Lovisa, men
lekkamrater var det ont om. Familjen
Eckerman ägde visserligen Bullerö tillsammans med en annan familj, men i
många år var de ändå ensamma på ön.
Det var Magnus Blix på Östanvik som
år 1800 hade sålt ön till de två familjerna.
Till sin hjälp i arbetet på Bullerö hade
änkan Brita Eckerman förutom sin dotter Lovisa också sin svåger Göran Eckerman och drängen Carl Ersson. De två
senare satt söndagen den 17 december
1815 i stugan på Bullerö och spelade
kort tillsammans med en tredje person.
Han hette Sjöström och hörde hemma
på Långviksskär, men de senaste dagarna hade han bott på Bullerö för att
som skomakare utföra arbeten där.
Sjöström var färdig med sitt arbete,
kortspelet var också avslutat och det
började bli dags för honom att segla
hem till Långviksskär igen. Dagen hade
varit blåsig och med sin kikare i handen
gick han ut ur stugan för att spana över
fjärden om vinden möjligen såg ut att
mojna. Dessutom behövde han pinka.
Stående på en bergknalle intill stugan
fick han då plötsligt syn på något som
fick honom att stelna till. På stranden
helt nära honom låg något som liknade
ett människofoster. Häpen och uppskrämd skyndade Sjöström tillbaka till
stugan för att hämta de två andra männen.
Ja, det var verkligen ett foster. Intill
en sten låg ett fullgånget gossebarn
med lite hår på huvudet och naglar på
händer och fötter. Det låg på sidan,
var magert och gult som vax. Genom
navelsträngen var det ännu förbundet
med moderkakan under sig.

De tre männen gick förskräckta tillbaka in i stugvärmen. Där fanns änkan
Eckerman med sin dotter Lovisa, nu
sexton år. När Göran Eckerman, som
i protokollet kallas sälskytten, frågade
sin brorsdotter om barnet var hennes,
nekade hon till det. Men när han dagen
därpå mycket strängt upprepade sin
fråga, föll Lovisa till föga och svarade
under häftig gråt: ”Ja, farbror må göra
med mig hur som helst, men barnet är
mitt.”
Det framkom snart att drängen Carl
Ersson var far till barnet och en diskussion tog vid vad man nu skulle ta sig till.
Lovisa var väldigt orolig och grät mycket. Efter enträgna vädjanden från både
henne och hennes mor enades man till
slut om att hemlighålla saken för att
bespara familjen den skam och vanära,
som annars skulle ha drabbat den.
Nästa morgon svepte de tre männen
en gammal duk runt det frusna fostret,
som under natten hade täckts av ett
tunt lager snö. Fostret, som inte hade
några blåmärken eller skador, la de i ett
gammalt skrin, som ställdes in i en bod.
Dagen därpå seglade Carl Erson till
Nämdö kyrka, som då låg vid Östanvik,
och ställde in skrinet i benhuset, som
fanns intill den lilla kyrkogården där.
Hela händelsen förblev därefter en
hemlighet i mer än ett år medan det
dagliga arbetet på Bullerö med boskap,
fiske och jakt fortsatte nästan som vanligt.
Men så hände det sig någon gång på
våren 1817 att Sjöström från Långviksskär kom på nytt besök till Bullerö, nu
i sällskap med sin svåger Per Persson,
som också han bodde på Långviksskär. Sjöström var den svaga länken för
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att bevara Bulleröbornas hemlighet och
i en strävan att hålla honom på fortsatt
gott humör blev de två gästerna mycket väl trakterade.
När Sjöström och Persson några timmar senare seglade tillbaka mot Långviksskär i sin båt kunde Sjöström inte
längre hejda sig. Den goda maten och
den starka drycken hade lossat hans
tungas band och han utbrast att om
han så ville, skulle alla på Bullerö bli
insatta på Smedjegårdshäktet. Därmed
var hemligheten bruten och ett rykte
om Lovisa började löpa över fjärdarna.
Den 16 juli samma sommar var det
gravöl på Hamnskär efter att den unga
hustrun där hade dött i lungsot. Idogt
arbete med strömmingsskötar, sälnät
och bössor hade skapat ett visst välstånd på Hamnskär och gästerna var
nog många. Som traditionen bjöd gjordes en insamling till Nämdö kyrkas fattigkassa.
När gravölet närmade sig sitt slut och
gästerna började ge sig av tog fru Persson från Långviksskär tillfället i akt att
närma sig fru Aspling, gift med komminister Aspling i Krokvik. I hennes öra
viskade hon diskret att det inte stod rätt
till med Lovisa Eckerman på Bullerön.
Tillbaka i prästgården i Krokvik berättade fru Aspling genast för sin man vad
hon hade fått höra och nu tog utvecklingen en väldig fart. Komminister Aspling sände bud efter Per Persson som
från Långviksskär kom seglande till
Krokvik, där han bekräftade uppgiften
om vad hans svåger hade sagt till honom om att sätta Bulleröborna i häkte.
Därefter kallades även Lovisa Eckerman och Carl Ersson till Krokvik, där de
bekände allt.

Komminister Aspling kontaktade nu
myndigheterna och redan åtta dagar
efter gravölet på Hamnskär låstes Lovisa Eckerman in på Smedjegårdshäktet vid Norra Bantorget i Stockholm.
Med tanke på de långa sjöresorna är
det svårt att förstå hur allt kunde gå så
snabbt och för Lovisa måste det ha blivit en chock att arton år gammal och
uppvuxen i havsbandet stängas in i en
mörk cell i huvudstaden.
Efter tre veckor där fördes hon till urtima ting på Dalarö värdshus, där målet
avhandlades på en enda dag. Det var
den 13 augusti 1817. De övriga Bulleröborna var också på plats liksom Sjöström i Långviksskär och komminister
Aspling i Krokvik.
Rätten hade för vana att bedöma den
åtalades fysik och Lovisa Eckerman
beskrevs som ”någorlunda lång men
smal och spenslig till växten, av mera
svag än stark kroppsställning”.
Under förhandlingarna berättade hon
mycket bedrövad att hon hade haft
samlag med Carl Ersson första gången
en lördag i mars månad år 1815 och
därefter ytterligare några gånger mellan pingst och midsommar samma år.
Hon blev gravid men märkte ingenting
och förstod ingenting.
På rättens upprepade frågor bedyrade
hon att hon inte hade förstått innebörden av att menstruationen uteblev och
inte märkt att magen växte. Hon hade
inte känt fostret röra sig eller brösten
svälla. Hon hade inte haft värk, inte varit illamående och inte haft begär efter
otjänlig föda.
Men sent på kvällen den tionde december 1815 fick hon ont i magen och
smög upp ur sin säng, som hon delade
med modern, för att gå på toaletten.
Hon satte sig på en sten på stranden
helt nära stugan och födde där utan
större besvär ett barn, som inte visade
något tecken till liv. Sittande på stenen
betraktade hon barnet i fem minuter
utan att röra vid det.
Om det hade varit levande hade hon
tagit upp det och tagit väl hand om det,
försäkrade hon, men eftersom barnet
var dödfött och sexualbrott, enligt henne, betraktades med särskild stränghet
i denna del av skärgården, hade hon av
blygsel och fruktan för vanära lämnat
kvar det döda barnet där på stranden.
Hon återvände till stugan och kröp ner i
sängen intill modern. I samma rum sov
också drängen och farbrodern, men

ingen märkte någonting. Nästa morgon
gick hon upp före de andra och la sitt
blodiga linne under sängen för att tvätta det vid lämpligt tillfälle, men fostret
blev liggande där på stranden ända tills
Sjöström från Långviksskär upptäckte
det en vecka senare.
Drängen Carl Ersson erkände faderskapet. Han var född i en torpstuga på
Nämdö och åtta år äldre än Lovisa. I
protokollet beskrevs han vara lång och
stark till växten med mörkt hår, rödlätt
ansikte och blå ögon.
Han hade inte förstått att Lovisa var
gravid eftersom hon inte hade sagt
något till honom och hennes utseende
inte heller hade förändrats. Tvärtom
hade hon varit sig lik på alla sätt och
arbetat precis som vanligt både före
och efter förlossningen. Dagen innan
hade hon burit vatten och sprungit efter fåren.
Modern Brita Eckerman och hennes
svåger Göran Eckerman berättade på
liknande sätt för rätten att de inte hade
märkt att Lovisa var gravid och att de
inte heller kunnat se någon förtrolighet
mellan henne och drängen. Modern
grät när hon frågades ut om saken.
Efter att även Sjöström och komminister Aspling hade vittnat tog rätten
lunchpaus och när den åter samlades
lämnade komministern in ett betyg till
domstolen ”angående kvinnspersonen
Lovisa Eckerman, som lagt foster å
lönn”. Ordet kvinnsperson är nedsättande och används just i sammanhang
som detta.
Aspling skrev att det sedan tidigare inte
fanns några anmärkningar mot Lovisa
Eckerman, som alltid fört ”en stilla och
tyst levnad.” Han bör ha känt henne väl
efter att ha haft henne i sin konfirmationsundervisning samma vår som hon
blev gravid.
Domen, som avkunnades samma dag,
tog hänsyn till att Lovisa bara varit femton år när hon blev gravid och hade
levt hela sitt liv på en avlägsen ö, som
sällan fick besök av utomstående. Häradsrätten menade att det visserligen
var omöjligt att veta hur allt hade gått
till, men eftersom ingen uppgift pekade
mot att hon hade tagit livet av sitt barn
kunde hon inte dömas för barnamord.
Istället dömdes hon för att ha dolt sin
graviditet, hemlighållit sin förlossning
och lagt sitt barn ”å lönn”. Straffet blev
28 dagars fängelse på vatten och bröd,
vilket är på gränsen vad en människa
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kan uthärda. Dessutom skulle hon i
kyrkan undergå ett straff, som kallades
enskild skrift.
Domstolen visade viss förståelse för
att Lovisas mor av kärlek till sin dotter velat dölja vad som hade hänt men
dömde ändå både henne, hennes svåger, drängen Carl Ersson och Sjöström
i Långviksskär att betala böter för att de
hade hemlighållit födseln. Böterna motsvarade värdet av en större guldring för
var och en av dem. Däremot dömdes
inte Carl Ersson för ”lägersmålen” med
Lovisa eftersom preskriptionstiden för
det brottet hade gått ut.
Efter att domen hade avkunnats avslutades det urtima tinget på Dalarö gästgivargård som hade sammankallats
just för detta mål. Lovisa Eckerman fördes under bevakning tillbaka till häktet
i Stockholm med ordinarie hästskjuts,
medan komminister Aspling och de
fyra bötfällda seglade hem i sina båtar.
När Svea hovrätt prövade domen sänktes straffet till 16 dagar på vatten och
bröd och enskild skrift i kyrkan. Lovisa Eckerman avtjänade sitt straff och
släpptes ut från Smedjegårdshäktet
i oktober månad 1817 efter att ha tillbringat tre månader där.
På nyårsaftonen samma år hölls dubbelbröllopp på Bullerö. Lovisa Eckerman gifte sig med Carl Ersson och
samtidigt gifte hennes mor om sig med
en änkeman och torpare från Jungfruskär.
Lovisa fick fyra barn med Carl Ersson
och ett långt liv på Bullerö. Skammen
att ha suttit inspärrad i Smedjegårdshäktet var säkert tung för henne att
bära, men uppvägdes kanske av stoltheten att vara ägare till halva Bullerö.
Hon behövde inte som alla torpare, statare och strandsittare i Nämdöskärgården slita för Östanviks herrgård utan
hon kunde skapa ett visst välstånd på
sin egen lilla gård, om än på en klippa
i havet.
Efter åttio år på Bullerö avled Lovisa
Eckerman åttio år gammal år 1880.
Kalle Kjellman
Lilla Marn

B
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PL 16, 130 36 NÄMDÖ

Nämdö Nu har nu en insändarspalt som vi döpt till ”BRYGGSNACK”
Vi på redaktionen hoppas att Ni skickar in bidrag.

Hur svårt kan det vara?
Vilken sommar vi har haft, fler människor än vanligt har stannat i Sverige
och många valde att upptäcka skärgården och inte minst Nämdöskärgården.
Undertecknad bor precis i anslutning
till Sands brygga och vi har fått tagit
del av många som varit i skärgården
för första gången. Missförstå mig
rätt, det är både bra och roligt att fler
kommer ut skärgården, men jag ställer mig frågan Hur svårt kan det vara
att bete sig som folk? Jag har vid
flertalet tillfällen känt mig som Rolf
Lassgård i rollen som: ”En man som
heter Ove”, ja jag vet, det har varit
självpåtagligt, och här kommer några
observationer ur detta perspektiv!
En morgon när jag precis tagit morgondoppet lägger det till en präktigt
fin segelbåt vid ångbåtsbryggan och
upp på bryggan studsar en käck dam
med röda fina seglarskor, randig tröja
och den mundering som visar att det
här med skärgård och friluftsliv det
har hon minsann koll på.
Maken börjar sen hiva upp ett antal
plastpåsar på bryggan och det blir
snart till en prydlig hög, jag undrar
vad dom pysslar med men tänker att
dom där har nog koll på läget och vet
vad dom gör, så jag går upp till huset
och funderar inte så mycket mer på
seglarna.
När jag senare kommer ner till bryggan ser jag vad ”sköningarna” pysslat med. Dom har helt enkelt tagit ut
alla sina sopor och staplat soppåsarna OVANPÅ soptunnan eftersom den

var full…dom har inte ens bemödat
sig med att öppna dörren till sophuset!
Jag menar, va faan, hur svårt kan det
vara?
Det bästa är naturligtvis att ta med
sig soporna tillbaka till hemmahamnen. Hur svårt kan det vara?
I anslutning till sophuset har vi ställt
ut returkärl för pantburkar och petflaskor, i det ena kärlet lägger man
burkar och i det andra…just det petflaskor, tror ni detta funkar? Varje
gång vi tömmer dessa kärl får vi börja
med att sortera eftersom det alltid är
nån ”sköning” som inte ser skillnad
på burk och pet! Jag menar va faan
hur svårt kan det vara?
Vid ett annat tillfälle sitter jag på vår
lilla strand och ser hur ett sällskap är
på väg ner till bryggan för att ta båten
till stan, mannen i familjen har stolt
en liten hundbajspåse vippandes i
ena handen och jag tänker, faan va
bra, han har plockat upp efter sin lilla
vän (önskar att det var fler som gjorde det, hur svårt kan det vara?). När
han närmar sig returkärlen för panten
öppnar locket och singlar läckert ner
hundbajspåsen ibland returburkarna!
Jag hoppar upp som en gammal
stridstupp och tänker, nu får det faan
i mig vara nog, stegar fram till den
stolta hussen och frågar om det var
han som just slängde hundbajspåsen
ibland pantburkarna? Jovisst, det var
han säger han uppriktigt, undertecknad försöker efter bästa förmåga få
honom att förstå hur olämpligt det

beslutet var och ber honom ta bort
påsen, han gör som jag ber honom
och står återigen med påsen lite
skamset vippande tittar frågande på
mig och säger: Var ska jag göra av
den här? Va faan, hur svårt kan det
vara?
En annan observation är att det råder någon villfarelse bland de flesta
hundägarna att när man kommer till
en skärgårdsö, då får man minsann
ha sin hund lös. Det dröjer inte mer
än 2 minuter efter ankomst på bryggan så är hunden lös och njuter skärgårdsliv utan koppel, va faan hur
svårt kan det vara att ha koppel på
sin hund?
På sensommaren fick vi besök av
den Crepesäljande båten Madame
Flod som la till vid hembygdsföreningens bryggor och sålde crepes, det
visade sig vara ett mycket uppskattat besök. Kommersen var mycket
god under de 10 timmar dom låg vid
bryggan.
Undertecknad tog nu på sig “hamnkaptensmössan” och stegade ner till
Madame Floods ägare och bad om
en blygsam hamnavgift på 200kr.
Ägaren till Madame Flood blev närmast bestört och tänkte minsann
inte betala, dom var ju ute i skärgården och gjorde livet lite roligare och
nästan en kulturinsats i skärgården...
Men va faan hur svårt kan det vara?
200 riksdaler…kommer den båten
tillbaka nästa år, är det undertecknad
som kapar trossarna, om inte hamnavagift erläggs!
Hur svårt kan det vara?
En man som heter Görsson.

