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Välkommen som medlem 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 In-
tresseföreningars 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 ak-
tiviteter 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 Näm-
dö Nu, fyra nr per år - vilket är nytt, 
och infoutskick via e-post. 
Du kan hyra Nämdö Hembygdsgård för-
månligt och viktigast av allt: Du stödjer 
föreningens  arbete för Nämdöskärgår-
dens framtid.

Nämdö 
Hembygdsförening

APRIL
13 torsdag Vårturlistan börjar, Waxholmsbolaget
16 söndag kl 15.00 Påskdagsmässa, Nämdö kyrka
29 lördag kl 14.30 Årsstämma Nämdö Fiber, Nämdö hembygdsgård

MAJ
6 lördag Pub kl 18-23, Nämdö hembygdsgård

13 lördag Vårstädning inkl lunch, Nämdö hembygdsgård
14 söndag Vårstädning inkl lunch, Nämdö hembygdsgård
20 lördag kl 14.00 Gökotta

JUNI
3 lördag Pub kl 18-23, Nämdö hembygdsgård

11 söndag Grovsophämtning kl 10-12, Bunkviks brygga
Grovsophämtning kl 12.30-13.30, Sands brygga

17 lördag
Grovsophämtning kl 10-13, Aspö brygga
Grovsophämtning kl 13.30-14.30, Östanviks brygga
Grovsophämtning kl 15-16, Tjusviks brygga

18 söndag
Grovsophämtning kl 10-11, Uvön Waxholmsbryggan
Grovsophämtning kl 11.30-12.15, Sunnansund
Grovsophämtning kl 12.30-13.30, Södra Mörtö

JULI

1 lördag Öppet möte “stadgar” , Nämdö hembygdsgård
9 söndag Övandring
29 lördag Nämdödagen
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Öppet varje måndag kl 11-13, 
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Nämdö hembygdsförenings pubar 
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Nämdö kyrka våren 2017
16 april, Påskdagsmässa kl 15.00

3 juni, Försommarkonsert kl 14.00

Yoga 

Yoga med Clare
Torsdagar kl 10.15-12.30, 
Nämdö hembygdsgård
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Hej alla medlemmar! 
Först börjar jag med att hälsa Hans Mag-
nusson från Abborrudden, ny layoutare 
för Nämdö Nu, välkommen. 
Välkommen att läsa det nya numret av 
Nämdö Nu. Efter turbulens med utgi-
vandet av höstnumret så kommer nu 
ett fullspäckat vårnummer med både 
gamla och nya inlägg. 
Som ny ordförande och ansvarig utgi-
vare av tidningen så hoppas jag att ni 
som läsare ska gilla det ni läser och även 
gilla de som lägger ner sin själ för att 
fylla tidningen med gammalt och nytt. 

Carina Öhman slutar som vaktmästare 
och Doris Eriksson tar över.  
Nya pubansvariga är Stefan Walden och 
undertecknad.  Hör av er när ni vill hjäl-
pa till med en Pub.  Vill samtidigt upp-
mana alla till att skänka petflaskor och 
burkar till föreningens verksamhet. 
Årsmötesprotokollet kommer att skick-
as ut med mail. Årsavgiften är kvar 150kr 
enligt årsmötet och glöm inte att betala 
den, utan inbetalning ingen tidning. 

Bosse Holmberg / Ordförande 



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 för 
besökare och som anslutande  infartsparkering 
till W-trafiken.

Alla är välkomna som medlemmar, ej mantal-
sskriven i Nämdöskärgården blir stödjande 
medlem.

AnsvArig utgivAre

Bosse Holmberg, ordförande 
namdobygg@gmail.com

nämdö på nätet:

www.namdohbf.se
www.namdo.dinstudio.se 
www.facebook.com/NamdoHbf 
www.namdo.nu

i redAktionen:

Christina Krook, Nilla Söderqvist 
Carina Öhman, Inga Winroth

redigering & lAyout

Hans Magnusson,  hans@mrdab.se

tidningens postAdress

Nämdö Sand 155, Pl 16, 130 36 Nämdö

Föreningens kontonr

Pg: 495 89 99-7 • Bg: 351 2878  
Swish: 12 3527 8429

tryck: Pipeline

omslAgsbild: Sommarens ö-vandring, Bullerö
Foto: Nilla Söderqvist

Våren är kommen!
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Vill du ha info 
via e-post?

Mejla då din e-postadress till: 
nilla.soderqvist@telia.com

Och så äntligen ett nummer av Nämdö-
Nu, ett riktigt späckat nummer som jag 
hoppas att ni längtat efter lika mycket 
som jag och övriga redaktionen gjort. 
Den uppmärksamme har noterat att tid-
ningen har ändrat utseende lite grann 
vilket även redaktionen gjort i och med 
nytillskottet Hans Magnusson som nu 
är den ansvarige för tidningens layout. 
Vi hälsar honom varmt välkommen och 
passar samtidigt på att tacka Nilla Sö-
derqvist för det jobb hon utfört.

Som sagt våren har anlänt efter en minst 
sagt medioker vinter. Kalvar och lamm 
har gjort entré på Östanviks gård och 
snart är det de vilda djurens tur att be-
rika vår övärld med sin avkomma. 
Tänk på att du som hundägare måste ha 
din hund i koppel nu och hela somma-
ren, det handlar om ren respekt för an-
dra levande varelser och det kan omöj-
ligt vara så särskilt svårt att efterleva, 
eller hur! 
För den fågelintresserade kommer årets 
Gökotta gå av stapeln den 20/5 och till 
alla morgontröttas glädje är den förlagd 
till dagtid den här gången. 
Kallas det då ”gökmiddag”?, eller näe…

Det är hög tid att sjösätta de båtar som 
fått vila på land under vintern och ge sig 
ut på det gnistrande blå havet. 

Håll gärna utkik efter en verklig skönhet 
som heter ”Eva”, det är nog den vackras-
te båt jag nånsin mött och du kan läsa 
mer om hennes fantastiska historia inne 
i tidningen.

Höst och årsmöte har avlöpt och den 
tyngsta frågan som stötts och blötts är 
den om rösträtt för stödjande medlem-
mar, vad tycker du? Låt oss i styrelsen få 
veta hur era tankar går, vi kommer att 
kalla till ett öppet diskussionsmöte om 
saken där samtliga medlemmar bjuds in 
i början på juli. Se till att komma på det 
mötet och gör din röst hörd.

Men glöm inte att njuta av våren, tiden 
går så himla fort och man får påminna 
sig själv att ta en paus då och då och 
verkligen bara njuta av vår vackra skär-
gård.
Hoppas att ni får en trevlig stund med 
vår tidning och på återseende till som-
maren.

Carina Öhman

Bullerö Bulletin
Bullerö 2016 05 25

Tre damer (70+) bor på vårt vandrarhem.
Det vill bada bastu och tänder i allmänna bastuns kamin.
Därefter går de tillbaka till sitt boende för att hämta sina badsaker.
Under tiden kommer en båt full med ungdomar som förtöjer vid bas-
tun.
Nykterheten är på en besvärande låg nivå.
De hoppar direkt in i bastun eftersom den var varm.
Damerna återkommer och en ordentlig ordväxling uppstår. Ungdo-
marna vill inte lämna bastun till förmån för damerna. Jag hör bröst-
tonerna och går dit för att mäkla fred. Damerna hade kommit på en 
lysande taktik över hur de skulle återfå bastun.
De klär av sig helt nakna och tränger sig in i bastun där de trycker ner 
sig på lavarna hos ungdomarna.
Ungdomarna tappar kaxigheten och målföret totalt. 
De flyr fältet omgående efter detta överrasknings anfall. Damerna åter-
fick sin bastu och friden la sig över ön igen utan jag behövde höja ett 
finger.
Finns det något bättre än kraftfulla damer

Janne

Foto Nilla Söderqvist
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Det är en solig dag i juli och vattnet 
krusas av en svalkande vind. Jag sitter 
i min båt på väg mot Uvöskaten för att 
träffa Björn Melander. 
Jag ska också få träffa Eva för första 
gången. Eva är en fantastisk skönhet 
i mahogny och det här är berättelsen 
om hur hon förvandlades från vrak till 
den slående skapelse hon är idag. 
Björn och Christina köpte sitt ställe 
på Uvöskaten på våren år 2000 och 
Eva kom till dem på hösten samma år. 
Björn har jobbat med båtbyggeri i 
många år och ett antal träskönheter 
har passerat hans händer. Kvar hemma 
finns en liten snipa, och så Eva förstås. 
Ett, av Björn, omlagt däck på en annan 
båt utgjorde förresten betalningen för 
Eva. 
Eva är från begynnelsen en sk 
Plymdroska, byggd på Plyms varv till 
Stockholmsutställningen 1930. Carl 

Plym planerade att använda Eva och 
hennes systrar som taxibåtar i Stock-
holms hamn och som utflyktsbåtar i 
skärgården. 
Att skaffa en tomt på en ö och ett båt-
projekt av den här kalibern samtidigt 
innebär förstås att man måste priori-
tera lite. Man grovsanerade Eva och 
demonterade hytten och all inredning 
men sedan fick hon vänta lite på sin 
förvandling medan familjen byggde 
sin fina sjöstuga och brygga som-
maren 2001. Under hösten samma år 
tog man itu med den invändiga sa-
neringen med skrapning av friborden 
och demontering av de originaldelar 
som fanns kvar. Man började rikta upp 
skrovet som var lite skevt, en operation 
som bör ske långsamt och försiktigt 
och som tog stora delar av vintern. 
Så byggde familjen vidare på sitt Uvö 
under våren och sommaren 2002. 

Framåt hösten fortsatte den invän-
diga skrapningen och viss demon-
tering. Det var också dags att börja 
leta efter lämpligt virke till motorbäd-
darna eftersom de gamla inte skulle 
vara starka nog till den nya motorn. 
I januari 2004 hittade man det man 
sökte hos Fanérkompaniet, sibirisk 
lärk av bästa kvalitet, 6 meter långa. 
Demontering av den gamla botten 
inleddes och man hittade ett flertal re-
parationer som gjorts genom åren och 
på några ställen hade både ytter- och 
innerbotten bytts, förmodligen pga 
grundstötning. 
I slutet av mars var allt demonterat 
och nästa moment var att dra ihop 
alla sk laskar som glipade efter att man 
rensat ut allt gammalt skräp och färg. 
När det var klart och skrovet återtagit 
sina ursprungliga dimensioner var det 
uppriktning som gällde, botten och 
motorbädd skulle ligga absolut i våg 
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tvärskepps vid varje spantsektion. 
2004 byggde Björn en rejäl verkstad på 
Uvö. 2010 sålde familjen villan i stan 
och därefter gjordes all förtillverkning 
av delar till Eva i den nya verkstaden, 
framförallt till kupén. 
Vintern 2005-2006 bearbetades in-
köpt mahogny till bottenbordlägg-
ningen, den nya botten skulle byggas 
på samma sätt som den gamla, mellan 
inner- och ytterbotten användes glas-
fiberduk och epoxylim. På Negling-
evarvet hade man använt bomullsduk 
och asfalttjära mellan bottenlagren.  
Efter två lager impregnering, fyra lager 
epoxygrundfärg och bottenfärg var 
botten klar och det var dags att vända 
på Eva och lägga henne vågrätt i en 
vagga. 
2007-2008 tog man itu med däcket, 
tillverkade nya däcksbalkar och dubb-
lerade motorbädden, köpte in ett 

Sagan om Eva
Femton år av mödosamt och noggrant arbete har återbördat 
Plymdroskan Eva, en taxibåt från 30-talet, till sin forna skönhet.

backslag mm. 
Sedan fick Eva vila lite eftersom famil-
jen sommaren 2008 byggde vidare på 
sitt boningshus på Uvöskaten. Julen 
2008 firade man i sitt nya hus. 
Arbetet med däcket fortsatte och 
under våren 2010 var hela plywood-
däcket monterat och motorluckorna 
provmonterade. 
På Evas däck finns sk fotplattor som 
består av kromade ringar med en 
gummiplatta i. Enligt originalet var 
namnet Plym präglat i gummit och så 
ville man förstås ha det nu också. Det 
beställdes fyra kromade ringar från 
Råseglarhuset. Ett företag i Jönköping 
som nytillverkade gummielement till 
veteranmotorcyklar levererade själva 
gummiplattorna, med Plym-prägling 
och allt. 
Däck och fribord slipades med maskin 
och långkloss, vattenlinjen märktes ut 

med laserpass, det impregnerades och 
målades med epoxyprimer under den 
markerade vattenlinjen. Friborden bet-
sades och sedan lades ett lager rå lin-
olja på, när oljan härdat fick friborden 
de första lagren med fernissa. 
Däcket nåtades med epoxy med svart 
pigment, när det härdat slipades däck-
et igen med långkloss. 
Eva saknade nästan alla originalbeslag 
men man lånade beslag av en syster-
båt som heter Långa Lisa och kunde på 
så sätt gjuta av dem och smycka Eva på 
samma sätt. 
Vi är nu framme i år 2011 och Björn har 
börjat fundera över utformningen av 
själva kupén. Efter en bild av kupési-
dan kunde han göra mallar som mon-
terades på båten så att man kunde få 
en uppfattning om utseendet och ef-
ter lite justeringar kunde Björn tillverka 
detaljmallar till alla delarna. I verksta-

Text: Carina Öhman 
Foto: Björn Melander och Ulf Schloss
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Han kunde beskriva hur en ”top of the 
line”-kupé skulle se ut både in- och ut-
vändigt. Björn insåg vilket jätteprojekt 
kupén i sig var och hade under två år 
regelbunden kontakt med Dave. Kupén 
hade inte sett ut som den gör idag om 
det inte vore för honom, säger Björn. 
Hösten 2013 tog Björn och Christina 
med sig alla beslag till Dala Krom i Bor-
länge för polering och kromning, det 
dröjde sedan lite med leveransen och 
beslagen kom inte förrän juni 2014. 
Bilsadelmakaren Lars Wedinger skapa-
de kupéns svarta vinyltak och han anli-
tades senare också när det gällde hela 
inredningen kupén.
Augusti 2014 hade Eva ett fungerande 
styrsystem, en ratt från en A-ford hitta-
des på blocket. I tidningen Nostalgia hit-
tade Björn ett företag som hade diverse 

delar till A-fordar och i början av novem-
ber beställdes det som behövdes till de 
vevbara rutorna och Björn kunde göra 
första provmontaget av de nytillverka-
de fönsterhissarna. För som det anstår 
en värdig plymdroska ska man förstås 
kunna veva upp och ner sidorutorna. En 
fin och tidsenlig kupélampa sitter dess-
utom i taket. 
I Torshälla hittade man Evas nya motor, 
en rak 8:a på 250 hk. Den fick dock mo-
difieras för att passa och när den lyftes 
ner i Eva var det nästan så man fick an-
vända skohorn. 
Nu brann det i knutarna eftersom pla-
nen var att få båten färdig till MYS ra-
cereskader den 3/7 2015 och sjösätt-
ning bokad till den 15/6. En massa fix 

den på Uvö byggde han kupésidorna 
i finaste hondurasmahogny och i april 
2012 kunde man provmontera sidorna 
på Eva. 
Hos Classic Instruments i USA hittade 
Björn instrument som passar till en 
30-talsinredning. En bekant hittade en 
annons på Blocket med ett antal kro-
made lister som möjligen kunde höra till 
en Plymdroska. Det gjorde de verkligen 
och otroligt nog kom de faktiskt från Eva 
från tidernas begynnelse, så nu kunde 
hon återförenas med sina lister. 
Sommaren 2012 fortsatte arbetet med 
att få kupén färdig. Björn behövde hjälp 
för att få till framförallt den eleganta tak-
linjen och tog kontakt med den ameri-
kanske proffsrenoveraren Dave Moore. 

Så här såg Eva ut när Björn hittade 
henne år 2000.

Däcksarbetet påbörjat

Tidstypisk inredning

återstod; tanken, avgasröret och inte 
minst, vindrutorna. Vindrutorna pas-
sade inte riktigt så Björn och sonen Olof 
fick plocka fram stämjärn och hyvel och 
försiktigt ”gnaga” i träet tills rutorna pas-
sade. 
Hela båten slipades och slutfernissades, 
beslagen monterades, bränslesystemet 
skruvades ihop, innerpanelerna som 
bilsadelmakaren Lars Wedinger skapat 
monterades och Lars satte upp inner-
taket i kupén. Nu återstod att måla vat-
tenlinjen och botten, riva ”båthuset” 
och provstarta motorn. Men hur man än 
försökte så startade den inte. Det visade 
sig att bränslepumpen var felkopplad. 
Eva var lite dammig efter sin tid i ”båt-
huset” och blev blankputsad inför sjö-
sättningen. En kranförsedd lastbil lyfte 
försiktigt båten i sjön, hon flöt exakt på 

originalvattenlinjen. Stolar och dynor 
lyftes i och så skålade alla förstås i cham-
pagne. 
Dagen före racereskadern fungerade 
motorn och den första provturen gick 
av stapeln. Allt verkade vara under kon-
troll. 
Den 3/7 2015 deltog Eva med besätt-
ning i MYS racereskader till Karlslund 
där man åt lunch. 
När Eva lämnade sällskapet fick hon stå-
ende ovationer och kunde stolt styra ko-
san hem, mot Uvö. 
Björns och hans söners fantastiska arbe-
te belönades senare med Allt för Sjöns 
hederspris. 
Jag är helt betagen av denna askung-
esaga och så glad att få ha mött Eva, bå-
tarnas drottning. 
Nu är det dags för sonen Olof och hans 
familj att dra iväg och njuta av hennes 
sällskap på lite dagsturer och ja, jag av-
undas dem verkligen!
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Lag Almagrundet - vinnare
Orrö Cupen 2016

Arrangörer i 35 år: 
Bo och Tomas Ekström samt 

domare Kjell Ekstrand

Tomas och Kjell avtackar varandra 
efter alla dessa fotbollsår.

Sönerna Ekströms lag, Orrö, kom 3:a

Vill du hjälpa till 
och ta över Cupen? 
Kontakta Tomas!

Orröcupen 2016



Ett skepp kommer lastat. Med kor 
- ett minne av sommaren 2016.

timme färjeturen tar. Men det är ingen 
tvekan om att det är själva resmålet 
som är dagens och kanske sommarens 
höjdpunkt. Glatt råmande, nåja iallafall 
råmande, travar de av kofärjan och upp 
på berghällarna och vidare in i skogen 
i riktning   mot det efterlängtade som-
marbetet. 
I drygt två månader varar sommarlovet 

– Hur många kor är det?
21 totalt, 16 kor och 5 tjurar, berättar Per 
där han står i fållan tillsammans med 
sina djur och väntar på Jeppe Skogsrydh 
och arbetsbåten Alias-Maj som idag ska 
tjäna som kofärja och transportera alla 
korna till sommarbetet på Jungfruskär. 
-Vad tycker de om att åka båt?
-De har ju varit med förr och vet vad 
som väntar så de är glada över att få åka 
iväg och beta färskt gräs ute i ytterskär-
gården.
När Alias-Maj lagt till vid strandkanten 
tar ledarkon Kajsa-Stina täten och tras-
kar snällt ombord. Årskalvarna som inte 
har samma sjövana tar det lite längre 
tid för men efter en stunds lirkande så 
vågar de sig också på. Alla passagerare 
får grimmor och binds fast vid relingen 
vilket stortjuren Röding försöker slippa 
i det längsta men inte kommer undan. 
Den levande lasten får helt enkelt finna 
sig i att begränsas i sin rörelsefrihet un-
der överfarten. 
Så bär det av. I sakta mak rundar vi 
Nämdö på norrsidan och passerar kor-
nas “hemmahamn” Östanviks gård. 
Solen skiner och det blåser måttligt. 
Förbi Orrö på utsidan  och vidare mot 
målet Jungfruskär. Kajsa-Stina och hen-
nes flock, eller lilla hjord, blickar lugnt 
ut över vattnet och ser ut att trivas på 
sjön. Åtminstone under den halvannan 

Klockan är tio på 
förmiddagen den 
1 juli och bonden på 
Östanviks gård, 
Per Fjärdhäll, 
har just hämtat 
östanvikskorna i 
kohagen och vallat 
in dem i den lilla 
fållan i Långvik. 

på Jungfruskär för Östanviks kor. I mit-
ten av september går resan över fjärdar-
na tillbaka till kohagen i Långvik. Inte en 
så pjåkig tillvaro för en ko det heller, inn-
an vintern faller på och det är dags att 
flytta in i ladugården. Men snart är det 
sommar igen med hagar och skär som 
står öppna för kor när de på nytt släpps 
ut på grönbete. 

Text och bild: Sofia Bering. Skärvassa
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Morgon i Långvik

Vid en lånad boj 

den sagolika sommaren 2016. 

När jag lämnar styrbordskojen

vaknar vinden i vår vik.

Båten vänder sig vid bojen

och morgonen är paradiset lik. 

Solen värmer redan däcket,

daggen dunstar ifrån toften.

Spindelväv på mantågsräcket

och från pentryt kaffedoften. 

Morgonen en julidag 

rymmer livets alla löften 

skapad blott till mitt behag. 

Bengt Lagerkvist



En vacker, varm (och blåsig) augustidag 
genomförde föreningen årets ö-vandring, 
i samarbete med Östanviks gård. 
Janne Olsén guidade, fåren var med ända ut på bryggan, se tidningens 
framsida, och tre medlemmar blev helt oförhappandes bröllopsvittnen 
(Alexandra och Sofia) och fotograf (Nilla) till ett par med sin lille son som 
valt att gifta sig på en bulleröklippa just den här dagen. 
Jonas Nilsson från Mörtö vigde och  Nämdö Nu blev påpassligt en fin min-
nesgåva.                                                                                               Nilla Söderqvist

Årets ö-vandring

jeffrey

jeffrey paorron@aol.com@
072 551 66 87

facebook.com/JeffreyOrronf

en hantverksservice
i Nämdö skärgård

Axel och Clare Lindstrand  
bor och arbeter året runt på 
Orrön där de tar hand om hus 
och tomter för de boende. 

Dette innebär att du kan få mer  
tid för dig själv på din semester.

Jeffrey Handelsbolag har F-skattsedel  
och är registrerade för Rut & Rot. 
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De gamla gårdarna på Nämdö, Del 1
Regalskeppet Scepter enligt Jacob Hägg. Nämdös ägare i äldre tider tillhörde Sveriges mäktigaste 
adelsfamiljer. En av dem hette Erik Ryning och förde från regalskeppet Scepter befälet över hela den 
svenska flottan. När den sommaren 1645 från Dalarö skulle avsegla mot Danmark blev den av ihål-
lande motvind försenad med en hel månad. Med en nordlig vind hade nog Skåne blivit svenskt redan 
då – inte 1658 vilket i stället blev fallet.

Det finns ett uråldrigt doku-
ment som visar att det redan på 
1200-talet fanns bondgårdar på 
Runmarö, vilket gör det troligt att 
sådana också fanns på Nämdö. 
Men det är först från 1540-talet 
som det finns konkreta belägg 
för saken. Då fanns åtta gårdar på 
Nämdö, som alla ägdes av kronan. 
De åtta kronobönderna bodde i 
Östanvik, Västanvik, Långvik, i Väs-
terbys fyra gårdar och i Rörstrand, 
som numera kallas Solhaga.
Gårdarna var alla taxerade till ett 
halvt mantal, vilket var ett mått 
på deras ekonomiska bärkraft el-
ler skattekraft, men måttet var 
minst sagt grovt och skillnaderna 
mellan gårdarna påfallande stora. 
Enligt en kartering från 1638 (geo-
metrisk jordebok) var Östanviks 
åkerareal nästan lika stor som de 
sju andra gårdarna tillsammans, 
medan särskilt gårdarna i Väs-
terby var mycket små. Östanvik 
utmärkte sig också på det sättet 
att gården i mitten av 1500-talet 
och i början av 1600-talet av kro-
nan med skattefrihet förlänades 
till några personer, som kronan 
ansåg förtjäna en sådan belöning. 
Den tanken ligger nära att det vid 
Östanvik från början har funnits 
flera gårdar som kronan slagit 
samman till en enda, som var stor 
nog att förläna till meriterade per-
soner. Man kan också tänka sig, 
men det är en ren spekulation, att Öst-
anviks särställning ytterst går tillbaka 
på att chefen för den vaktstyrka, som 
för säg sju hundra år sedan höll vakt vid 
vårdkasen på Nämdö Böte, bodde där.
Den kunskap vi har om de gamla gårdar-
na på Nämdö bygger i huvudsak på kro-
nans skattelängder. Från år 1624 t.ex., 
då kronan införde skatt på boskap för 
att betala för de kostsamma krigen på 
den europeiska kontinenten, finns upp-
gifter om antalet djur på ön (boskaps-
längder). Östanvik var befriat från skatt 
så där räknades inte djuren, men på de 
andra sju gårdarna fanns sammanlagt 
56 kor, 6 tjurar, 14 hästar, 122 får, 32 get-
ter och 4 svin. När kyrkoherden på Ornö 
fyra år senare infann sig på Nämdö för 

att på kronans uppdrag på nytt räkna 
djuren antecknade han att förläningsin-
nehavaren på Östanvik inte ville tillåta 
det utan istället själv ville ”förfäkta” sitt 
ärende hos skattemyndigheten. Ytterli-
gare nio år senare antecknades i en lik-
nande längd att alla bönderna på ön då 
var befriade från boskapsskatt eftersom 
de istället var skattskyldiga till kalkbru-
ket på Runmarö. De gjorde dagsverken 
där och högg ved till kalkugnarna, som 
slukade stora mängder bränsle. En bon-
de på Runmarö klagade vid denna tid 
över att kalkfogden hade huggit ner all 
skog (Mats Höglund 2008) och kanske 
fanns fog för samma missnöje också på 
Nämdö.
Efter lång tid i kronans ägo övergick 

Nämdö omkring 1640 i adelns ägo och 
bönderna blev därmed landbönder 
under adliga herrar. Utvecklingen på 
många andra håll i landet var likartad 
och hängde samman med de långva-
riga krigen, som vid denna tid gjorde 
Sverige till en nordeuropeisk stormakt 
och samtidigt på ett genomgripande 
sätt påverkade landets interna förhål-
landen. För adeln var det en gyllene tid 
utan like. Under drygt tjugo år fram till 
1654 utvidgade den sitt innehav från en 
tredjedel av landets jord (mantal) till två 
tredjedelar. Särskilt höga militärer och 
riksråd belönade generöst med gods, 
titlar och pengar, och Nämdös två första 
adliga ägare, som ägde varsin del av ön, 
var just höga militärer och riksråd.
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Den ena ägaren, Fredrik Stenbock, köp-
te efter några få år ut den andra och 
omvandlade omkring 1650 Östanvik till 
ett säteri, vilket gav honom fördelen att 
han slapp betala skatt för egendomen. 
Bara adliga personer kunde äga säterier 
och kronans enda motkrav var att de 
var ståndsmässigt bebyggda. Skattefri-
heten gällde hela Nämdö men troligen 
inte Runmarö och Eknö, som också till-
hörde Fredrik Stenbock och löd under 
hans nybildade säteri. Det kallades Öst-
erviksgodsen och styrdes av en fogde 
som bodde på Östanvik. I Nämdö kyrka 
hänger ett epitafium 
från 1648, som sattes 
upp av en sådan fog-
de, troligen den första 
i en lång rad.
Ägarna till Österviks-
godsen från 1640 
fram till 1720-talet 
var mycket förmögna 
herrar med viktiga po-
sitioner i den svenska 
stormaktens centrala 
ledning. De var grevar 
och friherrar, riksråd 
och kungliga råd, fält-
marskalkar och gene-
ralguvernörer. Deras 
högadliga släkter, Ry-
ning, Stenbock, De la Gardie, Cronsköld, 
Fleming, Mörner och Gyllenstierna, var 
ingifta med varandra och markerade sin 
särställning genom överdådig prakt och 
furstliga manér. De hade de finaste tit-
larna, de största godsen och de viktigas-
te befattningarna. De ägde så många 
slott och palats, säterier och gårdar, att 
de knappast gav sig tid att ens hastigt 
besöka Nämdö. Inte heller de högför-
näma änkegrevinnor som under långa 
perioder var ägare till det karga och i 
havsbandet vitt utspridda säteriet, kan 
ha haft något annat intresse för det än 
inkomsten det ändå kunde ge. Några av 
ägarna hade stora gods även i Baltikum, 
där deras livegna bönder brutalt pryg-
lades av minsta anledning, och de hade 
säkert gärna sett att samma stränga dis-
ciplin hade gällt också på Nämdö.
Arbetet på Östanvik sköttes till en del av 
gårdens drängar och pigor men i första 
hand genom dagsverken av landbön-
derna på de underlydande Nämdögår-
darna eller av deras drängar. De infann 
sig på Östanvik med sina egna dragdjur 
och redskap under t.ex. skörd och slåt-

ter, och bedrev arbetet där med samma 
ålderdomliga metoder och samma låga 
avkastning som på sina ”egna” gårdar, 
vilket innebar att de skördade ungefär 
dubbelt mot vad de hade sått (Dagny 
Hedenstierna 1950). Råg var den helt 
dominerande grödan. Åkerarealen var 
förhållandevis liten, ängs- och hagmar-
ken motsvarande stor. Till det kom att 
halva åkermarken låg i träda varje år.
För bönderna på Nämdö var både fiske 
och boskapsskötsel mycket viktigare 
än åkerbruk och man kan nog säga att 
de stora skillnaderna mellan gårdarnas 

åkerareal på det sättet i viss mån kom-
penserades. Särskilt fisket var av stor 
betydelse och Nämdöbönderna borde 
nog snarare kallas för fiskare, men i ar-
kiven kallas de bönder och så ska göras 
här också. Ett fiske av särskilt stor be-
tydelse var det havsfiske med mycket 
gamla anor, som bedrevs under några 
veckor på vår och höst med Hallskär, 
Bytta och Norsten som bas. Då fiskades 
torsk men framför allt strömming, som 
lekte på grundhällarna flera kilometer 
utanför de yttersta skären på tio till tju-
go meters djup. 

Strömmingen saltades in och tjänade 
som basföda under vintern men byttes 
också på fastlandet mot säd, eftersom 
det egna åkerbruket inte täckte beho-
vet. Kronans skattelängder berättar 
att t.ex. under 1600-talets allra första 
år deltog Lasse i Rörstrand och Bengt i 
Västerby i detta rika fiske till havs (Bertil 
Hedenstierna 2000).
Bönderna på Nämdö, som i äldre tider 

hade betalat avrad (arrende) till kronan 
för jorden de brukade, betalade efter 
1640 istället avrad till sina adliga her-
rar. De betalade med varor, dagsverken 
och pengar. Om det blev billigare eller 
dyrare för dem jämfört med om kronan 
hade behållit gårdarna i sin ägo är svårt 
att veta; adelns intåg behöver inte nöd-
vändigtvis ha inneburit någon större 
förändring, i alla fall inte till en början. 
Sina ”egna” gårdar fortsatte Nämdöbön-
derna att bruka på samma sätt som tidi-
gare. De var visserligen utsatta för sina 
adliga ägares godtycke, eller snarare de-

ras fogdars, men det 
godtycket var kan-
ske inte värre än vad 
de tidigare hade fått 
utstå under kronans 
fogdar. Bönderna, 
kan man förmoda, 
svarade med trots, 
mygel och undergi-
ven motvillighet.
Efter 1680 begrän-
sades adelns makt i 
någon mån genom 
kungligt envälde 
och en reduktion, 
som tog ifrån adeln 
omkring häften av 
dess enorma jor-

dinnehav. Österviksgodsens dåvarande 
ägare drabbades hårt men behöll ändå 
Nämdö i sin ägo. Vid denna tid granska-
de också kronan om säterierna runt om 
i landet verkligen förtjänade sin skat-
tefrihet genom att ha en ståndsmässig 
bebyggelse, som klart avvek från om-
givande bondgårdar, för det var ingen 
hemlighet att det fuskades mycket med 
just den saken. Några inspektörer som 
besökte Nämdö i december månad 
1682 fann Östanvik förfallet och hittade 
inte heller någon som på ägarens väg-
nar kunde svara på frågor (säterirann-
sakningar), men trots det uppenbara 
skattefusket behöll säteriet ändå sin 
skattefrihet. Om det hade underkänts 
som säteri hade det som frälsegods 
ändå bara behövt betala halv skatt.

Boskapslängd år 1624. Mats Olsson i Västanvik betalar skatt för 3 spann 
utsäde, 7 kor, 1 tjur, 1 kviga, 2 hästar, 16 får och 6 getter.

Fortsättn. nästa nummer!
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Förbränningstoaletter 
för alla behov

Förbränningstoaletter örbränningstoaletter 
för alla behovför alla behov

örbränningstoaletter 
för alla behov

örbränningstoaletter örbränningstoaletter 
för alla behov

örbränningstoaletter 

Skitbra 
                 HELT ENKELT!

                              

Kapacitet 10-12 personer/dygn

Finns både för el- och gasoldrift

Restprodukten är aska

Inget vatten eller avlopp behövs

Waldenco AB Tel. 070-8283676
info@waldenco.se www.waldenco.se
 
NÄMDÖ BYGGSERVICE 070-210 71 26

Dags för nytt avlopp?
VI HJÄLPER DIG  FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG AVLOPPSANLÄGGNING MED 10-ÅRS FUNKTIONSGARANTI!

Produkter från FANN VA-teknik AB www.fann.se

FANN minireningsverk

FANN MINIRENINGSVERK - FÖR DIG SOM INTE HAR AVLOPP SOM HOBBY

Minireningsverket 

med marknadens lägsta

 driftskostnader - 

 se jämförelse på

www.minireningsverk.nu

PASSAR ÖVERALLT SÄKER FUNKTION

- Kan installeras i mark, på  
  berg, ovan mark etc.
- Godkänd i alla kommuner

 

- Konsumentanpassad drift - 
  servicebesök  behövs inte!
- Renar till badvattenkvalitet
- 10-års funktionsgaranti

- Marknadens lägsta driftskostnader
- Bygger på IN-DRÄN® teknik. 
- Erfarenhet av  50 000 installationer
  och 25 år i Sverige.

TRYGGT & EKONOMISKT

VI HJÄLPER DIG:

NÄMDÖ BYGGSERVICE
Bosse Holmberg
Tel: 070-210 71 26
namdobygg@gmail.com

Stefan Walden
Tel: 070-828 36 76
waldenco.se
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Körkort för motorsåg.
Måndag 7 november i år. Dagen vi inte 
glömmer i första taget. Blåst. Snön vrä-
ker ner.
Dagen då Dan Månsson  skall lära oss 
att använda motorsågen rätt. Kurs i fyra 
dagar i skogen vid Lillträsket. Teori i 
Hembygdsgården. Med tanke på vädret 
hade vi önskar oss mycket mera teori.
Men Dan, med sina inneboende peda-
gogiska egenskaper, lyckades vända 

denna vecka till en positiv erfarenhet.
Vi sågade och kvistade. Dan förklarade 
och visade hur vi skulle göra, och inte 
göra med detta vapen i våra händer. 
Vi lyssnade och förbättrade oss. 
Säkerheten satt i förarsätet.
Emellanåt tände han en brasa (med TVÅ 
tändstickor). Där satt i i snövädret
Och mumsade lunch, drack kaffe och 
grillade korv.  

Anders Dahlgren, med sin traktor, slä-
pade bort timret som vi hade produ-
cerat. Östanviks kor kom förbi, råmade 
och pulsade vidare i snön. Ett par hjortar 
undrade nog vad vi gjorde ute i snöväd-
ret.
En mycket lyckad vecka. Alla gick hem 
med godkända teoretiska och praktiska 
prov. Nu får Uvö-furorna akta sig! 

NämdöRegattan gick traditionsenligt 
av stapeln tredje måndagen i juli (18/7) 
med sju deltagare i dessvärre mycket 

Foto: Hans Kjellman

NämdöRegattan 2016
Peter Kjellman

Från vänster: i blå hatt Olle Kjellgren 
Bunkvik, i grön tröja Björn Kjellman Lilla 
Marn, 
i vit hatt Christian Svanfeldt Långvik. Sit-
tande: med macka Love Osslund Bråval-
la, applåderande Lars Rudling Krokvik. 
Stående till höger: applåderande Marga-
reta Sörstad Krokvik, i blå T-shirt Peter 
Kjellman, Lilla Marn.

Placeringar:
1. Christian Svanfeldt
2. Björn Kjellman
3. Lennart Grabe 
4. Lars Rudling
5. Olle Kjellgren
6. Love Osslund
7. Peter Abrahamsson

Efterföljande samling med picknick och 
prisutdelning på Lilla Marns brygga.

svaga vindar vilket missgynnade delta-
gande Laser-jolle och Hobie Cat-kata-
maran. 

Vidar Hjertö
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Protokoll från höstmötet 10/9 2016
Stina hade sett till att bullarna som blev 
över från Östanviksjubileet en vecka tidigare 
snabbt blivit infrysta och nu, gott uppvärm-
da av Carina Öhman, bjöds till kaffet. Tack för 
det. 
Styrelsens ordförande Christina Krook hälsar 
alla välkomna och öppnar mötet.
Christina Krook valdes till mötets ordföran-
de.
Röstlängd: 
26 medlemmar varav 12 mantalsskrivna 
och 14 stödjande (ej röstberättigade) med-
lemmar. 3 fullmakter hade lämnats in vilket 
resulterade i 15 röstande, enligt upprättad 
närvarolista. 

Ekonomi: 
Kassör Anders Gillinger har lämnat senaste 
balans- och resultatrapport där resultatet ser 
bra ut. Nämdödagsgruppen 2016, Görsson 
& Eva samt Axel & Clare, var på höstmötet 
representerad av Göran Görsson. Görsson 
informerade om en lyckad Nämdödag med 
mycket stor omsättning och bra resultat. In-
för nästa års Nämdödag (29/7-2017) undan-
bad sig dock Görsson att delta som ansvarig. 
Görsson avtackas med en varm applåd.

Medlemsavgift 2017: 
Ett förslag från delar av styrelsen har inkom-
mit gällande höjning av medlemsavgiften 
med 50 kr till 200 kr. Förslaget presenterades 
på mötet av Conny Mattsson och höjningen 
motiverades av att styrelsen vill avsätta mer 
pengar för oförutsedda utgifter av hem-
bygdsgårdens skötsel och underhåll. Efter 
diskussioner för och emot, föreningen har 
god ekonomi trots omfattande utlägg på se-
nare tid för avloppsrening, luftvärmepump, 
avfuktning i källaren samt anskaffning av be-
söksbryggor i Sand. En höjning ansågs till ex-
empel inte nödvändig enl Anders Gillinger, 
föreningens kassör, som meddelat detta på 
mejl och som presenterades på mötet. 
Mötet gick till röstning som fördelade sig 
sålunda: 6 röster emot och 9 för en höjning. 
Mötet beslutade om en medlemsavgift för 
2017 om 200 kr.

Stadgeändring
Conny redogör för de justeringsförslag som 
inkommit från medlemmarna, enl det senas-
te underlaget som finns utskrivet på mötet. 
Ingen omröstning sker då några av stadge-
ändringarna ännu behöver jobbas mer med, 
särskilt ”§ 4 Medlemsskap” rådde det viss oe-
nighet om. 
Stadgeändringarna tas upp igen på fören-
ingens årsmöte 4/2 2017.

Kommande funktionärsposter mm: 
Vidar Hjertö redogör för en påbörjad plan 
som bland annat innehåller arbetsbeskriv-
ning av styrelseledamöternas ansvarsområ-

de samt för funktionärer. Allt för att tydliggö-
ra styrelsens och övriga funktionärers roller 
och med syfte att i möjligaste mån fördela 
det ideella arbetet på fler medlemmar. 

Pubarna: 
Oktoberpuben tar Annica Nilsson, tillsam-
mans med några till, hand om. Annica har 
också ordnat med ett liveband som spelar 
efter maten, vilket mötet tycker låter spän-
nande. Även novemberpuben tar Annica 
hand om tillsammans med Görsson & Eva 
och ev någon mer. Julbordspuben i decem-
ber, organiserat knytis likt åren innan, har 
ännu ingen bemanning. Stina Molander, 
som även är föreningens pubansvarige, är 
kontaktperson för knytiset. Victor Englund 
meddelade på mötet att hans pupgäng An-
nika Wallin, Christina och Magnus Krook m fl 
gärna tar marspuben (2017). En önskan om 
att genomföra en ny pubkurs framfördes 
på mötet och förmedlas till Stina Molander 
som tyvärr inte kunde delta på höstmötet. 
Januaripub har föreningen inte haft på flera 
år mycket på grund av svårigheter med be-
manning och att det ligger nära nyår. Ingen 
januaripub 2017 alltså. 

Höststädning 8-9/10 
Styrelsens husetgrupp, med Bosse Holm-
berg i spetsen, presenterade en åtgärdslista. 
Det finns mycket att göra, stort som smått. 
Föreningen bjuder på lunch båda dagarna, 
som Doris och Wilma Winroth ansvarar för.

Extern föreningsverksamhet. 
Organisationer som hembygdsförening är 
medlem/innehar  styrelseplats/deltar i: 
SIKO/SRF – Nilla informerar om att SIKO bju-
der in till en bussresa, istället för höstmöte, 
sön-tis 9-11/10. Resan går till Vinön, Torsö 
och Statens Jordbruksverk i Jönköping på 
tema skola och stödpengar (EU). Öppet för 
intresserade att delta. Nilla kommer att delta 
som v ordf i SIKO. Mer info på www.siko.org.
se 
Värmdö kommunala skärgårdsråd: Nilla in-
formerar om frågor som föreningen tar upp i 
kommande kommunala skärgårdsråd: ”Lam-
pan i Björkvik” som nu verkar vara på gång, 
ta reda på kommunens policy gällande bi-
drag för allmänna bryggor, informera om 
den rejält försämrade skärgårdsfrakten (med 
fraktbåtarna Olliver och Nämdö) i Näm-
döskärgården under sommarperioden som 
var. Den försämrade frakten har även, via 
SIKO, tagits upp i Regionala skärgårdsrådet 
samt framförts till Waxholmsbolagets trafik-
avdelning.

Info om projekt i Nämdöskärgården ef-
ter Länsstyrelsens Ö för Ö på Nämdö den 
5-6/11 2015: 
Nämdö Fiber och Vandrarhemsgruppen 

hade, efter Ö för Ö, var och en för sig tagit 
kontakt med Susanne Ortmanns, verksam-
hetsledare för Leader Stockholmsbygd för 
frågor kring stödansökningar, www.leader-
stockholmsbygd.se . Yngve Hässler (Nämdö 
Fiber) bjöd in Susanne till Nämdö den 10/5 
2016 särskilt med frågor kring stöd för Krok-
viksvägen, se nedan och tipsade samtidigt 
hembygdsföreningen att ha ett öppet möte 
med Susanne efteråt. Även filmkonsulent Ulf 
Slotte deltog på detta möte. 

Nedan de projekt som informerades om 
på höstmötet: 
Projektetet Vandrarhem i Lärarbostaden: 
Christina Krook berättade att den ansökan 
som lämnats in till Leader Stockholmsbygd 
gällande förstudie av vandrarhem i Lärar-
bostaden är återtagen då man bland annat 
missat att ta kontakt med Värmdö Bostäder 
- som äger Lärarbostaden. Christina har va-
rit i kontakt med Värmdö Bostäders VD som 
meddelar att huset nu ska underhållas (ta-
ket till att börja med). VD:n förstår nyttan av 
att ändra användningsområde för huset till 
vandrarhem men som det är nu är huset av-
sett för en enfamiljsbostad. 

Projekt Krokviksvägen: 
Christina Krook, som är Nämdö hembygds-
förenings representant i den nybildade för-
eningen som jobbar med en förbättring av 
stigen till Tjusvik/Krokvik i samband med 
Vattenfalls och Nämdö Fibers linjearbete, 
berättade om det påbörjade projektarbetet.

Projekt fiskenäring: 
Victor Englund redogör för ett planerat arbe-
te som kallas Fiskevårdsprojektet Vasen, som 
syftar till att på sikt förbättra fisket i Nämdö 
skärgård.

Projekt rodelstartramp: 
Nilla berättar att Skärgårdens Rodel och 
Kälkklubb har drivit ett projekt att, med stöd 
från kommun och Länsstyrelse, bygga en 
startramp på Rögrund. Tyvärr blev det för 
komplicerat att få stöd för bygget. Resultatet 
blev att rampen byggdes ändå, finansierad 
av Grundets Vandrarhem & Konferens samt 
delfinansierat av Skärgårdsstiftelsen med  
arbetstimmar.

Projekt volleybollplan vid kyrkan: 
Annika Wallin berättar om projektet som Ur-
ban Söderberg tittat på. Intresse från kom-
munen om man kan hitta medfinansiering 
för driften. Annika frågade mötet om Nämdö 
hembygdsförening kan ställa sig bakom för-
slaget. Mötet beslutade att stötta projektet 
men kan inte bidra ekonomiskt.
Höstmötet avslutas av Christina Krook som 
tackar alla som deltagit och hälsar alla tillba-
ka till föreningens årsmöte lördag 4/2 2017.
Sekreterare: Nilla Söderqvist   
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Den 1 oktober 2016 samlades cirka 20 
personer i gårdsbutiken på Östanviks 
gård för att diskutera dovhjortstam-
mens utveckling och framtida förvalt-
ning på Nämdö. Med på mötet fanns 
markägare, jakträttsinnehavare samt 
jägare representerade. 

Jon Fjärdhäll, Skärgårdsstiftelsens till-
synsman Nämdö/Uvö, hälsade alla väl-
komna och presenterade syftet med 
mötet: Att lägga grunden till en gemen-
sam förvaltning av öns dovhjortstam 
samt att utveckla kontakter och strate-
gier för en utökad jakt. 

Alla runt bordet, drygt 20 personer, pre-
senterade sig själva och var alla eniga 
om att det är väldigt mycket hjort på ön. 

Dan Månsson, Uvö, tog därefter till orda 
och berättade om sina kontakter med 
Per Zackrisson på Jägarförbundet samt 
Mats Nolander på Skogsstyrelsen.
Enligt expertisen räknar man med att 
det i skogslandskap, tillsammans med 
annat vilt, är rimligt med omkring 50 
hjort per 1000 hektar. Detta i ett brutet 
skogslandskap med hyggen av olika ål-
der som producerar viltfoder i form av 
sly etc.
För Nämdös del, där vi inte har några 
hyggen som producerar mat till hjor-
tarna, blir trycket på vallodlingarna 
oerhört högt med dagens stam på 250 - 
300 djur. Dan Månsson rekomenderade 
att en vinterstam på 100 djur vore rimlig 
i framtiden.

Rapport från viltvårdsmöte på Nämdö
Stina Molander och Per Fjärdhäll, som 
arrenderar Östanviks Gård, redogjorde 
för årets vallskörd som ska räcka till går-
dens djur (9 kor, 8 ungnöt och 60 tackor) 
den kommande vintern. 
Hö finns inne på logen så att djuren kla-
rar sig om det inte blir en lång och kall 
vinter, ca 20 ton. 
Ensilage, ”koägg” behöver man ha 100 - 
120 balar av. Innevarande år, 2016, har 
man bärgat 85 bal. Gården behöver 
alltså redan nu köpa ca 20 bal från fast-
landet till hög kostnad eftersom man 
inte nu i början av oktober vet hur tidigt 
våren kommer.
Ytterligare en effekt av hjortarnas fram-
fart är att nöt och får inte kan släppas på 
efterbete på vissa vallar. De är redan be-
tade av hjortarna när nöt och får kom-
mer hem till Nämdö efter sommarbete 
på ute på öarna.
En förutsättning för ett fungerande lant-
bruk med boskap på Nämdö är alltså en 
mindre, rimligt hållbar hjortstam.

Diskussion vidtog angående klena 
(magra) hjortar (betet räcker uppenbar-
ligen inte till även för hjortarna), hårt 
bete även i privata trädgårdar samt att 
hjortarna tränger undan annat vilt. 

Resultatet av diskussionen blev följande 
beslut:
- Vinterstam på cirka 100 djur på några 
års sikt.
- Ökad årlig avskjutning från tidigare ca 
60 djur/år till minst 100 djur/år, vilket 
motsvarar tillväxten räknat på dagens 
hjortstam.
- Genomföra den årliga hjorträkningen 
några veckor tidigare,  dvs i mitten av 
april nästa år (2017).
- Jägare rapporterar avskjutning konti-
nuerligt till Jon Fjärdhäll,   under jaktsä-
songen - dock senast vid säsongens slut.
- Jaktmöte liknande detta bör hållas 
minst en gång om året, helst före jaktsä-
songen (slutet av augusti), men kanske 
också strax efter (början av mars).

 När jagas dovhjort?
För alla som rör sig i naturen kan det vara bra att 
känna till när och hur hjortjakten går till.

Jakttid på dovhjort:
1 sept – 20 okt och 16 nov - 28 (29) feb.
Hur går hjortjakten till?
Smygjakt/vakjakt är den vanligaste metoden på 
Nämdö. Det innebär att jägaren (utan hund) sakta 
går/smyger för att hitta lämpligt djur, eller att jäga-
ren helt enkelt sätter sig någonstans där man kan 
förvänta sig att hjorten kommer gående. Denna 
metod är en lugn och säker metod, om jägaren har 
god kännedom om var hjortarna brukar uppehålla 
sig.
Mellan 1 okt - 31 jan är även drivande hund tillåten.

(Bilden på  hjortarna är från Biskopsön).  Fotograf: Mats Lindfors / Skärgårdsstiftelsen

Använder jägaren drivande hund kan chanserna öka 
att träffa på hjorten. 
Vid all jakt är det upp till jägaren att bedömma vilken 
metod som skall användas, beroende på väder, antal 
djur i området och övriga naturliga förutsättningar.
Hund för ev eftersök av påskjutet, skadat vilt skall alltid 
finnas tillgänglig.

Svampplockare och andra som vill ut i skogen på norra 
delen av Nämdö (Skärgårdsstiftelsens egendom) och 
är osäkra på om det förekommer jakt under tidsperio-
derna ovan kan alltid ringa undertecknad. 

För det mesta känner jag till om det är några jägare ute. 
Jon Fjärdhäll 070 377 92 40.
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B
Avsändare:
Nämdö Hembygdsförening
PL 16, 130 36 NÄMDÖ

Fiskevårdsprojektet Vasen drar igång!

Projektet är en del av Länsstyrelsens 
initiativ Ö för Ö som utöver Nämdöskär-
gården också innefattar Utö och Möja.
Fiskevårdsgruppen kommer ägna hös-
ten åt inventering av platser som läm-
par sig för anläggning av risvasar samt 
materialinsamling (granar och ris). Här 
tar gruppen hjälp av marinbiologer och 
fiskeexperter från Länsstyrelsen, Stock-
holm Stad, Skärgårdsstiftelsen samt 
föreningen Sportfiskarna som markerat 
ut tänkbara platser. En ytterligare möj-
lighet som fiskevårdsgruppen vill un-
dersöka är vattendragen in till Nämdös 
insjöar från havet för att försäkra sig om 
fiskar har fri vandringsväg in till dessa 
lekplatser. 
Anläggning av risvasar är en mycket ef-
fektiv och beprövad metod som går ut 
på sänka en hög med ris i närheten av 
lekområden som abborrar och gäddor 
använder till att fästa romkornen på.  
Rishögen erbjuder sedan välbehövligt 
skydd åt de annars hårt utsatta fiskyng-
len.  Liknande satsningar har gjorts i 
Riddarfjärden och Saltsjöbaden och re-
sultaten har varit väldigt positiva för de 
lokala gädd- och abborrbestånden.  
Vill ni vara med och hjälpa till? Det kan 
ni genom att skänka ris, granar eller var-
för inte era julgranar till fiskevårdsgrup-
pen som kommer återkomma med mer 
information kring insamlingsplatser 
inom kort. 

Team Vasen 

Ett exempel på konstruktion av risvase där 
träpålar håller ihop risen som tyngs ner av 
stenar. 
Bild: Rekofiske

Gäddan växer snabbt och blir under 
det första året vanligen 8-15 cm.
Bild: Philip Heeroma

Vasen, ett initiativ 
som syftar till att på 
sikt förbättra fisket i 
Nämdö skärgård, 
har nu dragit 
igång på allvar.

Från vänster: Jon Fjärdhäll-Boskapsö, Philip Heeroma-Orrön, Inga Winroth-Wäster-
ängs gård, Victor Englund-Orrön. Foto: Doris Eriksson-Wästerängs gård
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Rapport  från höstmötet

nederBörd 2015, i mm 2016, i mm
jan 85 (regn/snö) 37 (regn/snö)

feB 24 (regn/snö) 25,5 (regn/snö)

mars 67 (regn/snö) 30 (regn)

aPril 22 33

maj 103,5 16,5

juni 70 113

juli 81,5 22,5

augusti 19 65

sePtemBer 121,5 22,5

OKtOBer 3 28

nOvemBer 104 (regn) 101 (regn/snö)

deCemBer 30,5 (regn/snö) 19 (regn)

summa 731 513

Jakt & slakt

Väder- och Observationsrutan

Nederbörden något under normal årsnederbörd,  
som är ca 550 mm för Nämdö. // Ewa Dahlgren, Västanviks gård

nederBörd 2015, i mm 2016, i mm

Väder- och observationsrutan

Nederbörden något under normal 
årsnederbörd, som är ca 550mm 
för Nämdö.  Eva Dahlgren, Västanviks gård


