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Snön lyser vit...
...utanför mitt fönster och solen ski-
ner. Precis som det ska vara när det är 
vinter.
Jag verkligen älskar den här årstiden! 
När det är snö vill säga, kanske borde jag 
bo någonstans längre norr ut, på ett mer 
snösäkert ställe. Men ingen plats är så 
vacker i vinterskrud som vår skärgård är.
Nu är en återhämtningens tid, för både 
människa och natur. Andas frisk och klar 
luft på dagen och mysa framför en brasa 
med tända ljus på kvällen. Återhämt-
ning skapar kreativitet och planer inför 
kommande säsong. Innan vi vet ordet 
av står vi där med midsommarfirande 
och Nämdödagsförberedelser. 

Så passa på att njuta av vinterlugnet.
I början av december tog vi farväl av en 
person som verkligen tyckte om vin-
tern och som alltid var först med att dra 
igång sin snöscoter så fort det kom lite 
snö. 
En person som betytt oändligt mycket 
för vår förening och för hembygdsgår-
den. 
Flera gånger har han suttit på posten 
som ordförande och drivit många pro-
jekt med entusiasm och glädje. Hans 
hembygd låg honom mycket varmt om 
hjärtat. 
Bosse Holmberg satt även denna gång 
ordförande i vår förening och styrelsear-

betet har varit tungt sedan han lämnade 
oss, det har känts overkligt och konstigt 
att han inte varit med. Men om man sät-
ter sig en stund i hembygdsgården kan 
man utan tvekan känna att han finns 
där, vi kan bara inte se honom. Och han 
skulle vilja att vi fortsätter att driva pub-
kvällar, herrmiddagar och Nämdödagen 
och håller vår bygd vid liv.

Bosse lever vidare i vårt minne.
I vinterlugnet får vi passa på att stanna 
till och uppskatta det vi har och varan-
dra. 
Carina Öhman
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Vi på Ladza Fastigheter AB har den 29 november 2017 förvärvat rörelserna Guns 
Livs/Nämdö Kök & Bar inklusive rörelsefastigheterna samt ett antal kringlig-
gande bostadsfastigheter. Vi är ett Ekeröbaserat fastighetsbolag med mål att 
förvärva, förädla och förvalta fastigheter på lång sikt. I dag äger och förvaltar 
vi Jungfrusunds Skärgårdsstad/Marina på Ekerö samt Säbyholm i Upplands Bro. 

Nya ägarna till Guns 
Livs/Nämdö Kök & Bar

På kort och lång sikt - i Ladzas värld
Under kommande år 2018 kommer vi 
naturligtvis hålla affären, krogen och 
bensinmacken öppna som vanligt. 
Men lite förändring kommer märkas 
redan nästa år – vi kommer städa, måla 
och fräscha upp. Vi vill lära känna Näm-
dö, dess förutsättningar, invånare och 
besökare.
Från 2019 och framåt vill vi ytterligare 
utveckla den befintliga mataffären med 

utökat sortiment samt bättre service 
och tillgänglighet. Krogen kommer få 
ett ansiktslyft – både interiört/exteriört. 
Här vill vi skapa en mötesplats i skärgår-
den där alla kan umgås och njuta av den 
fantastiska miljön, god mat och dryck. 
Vi vill även satsa på skärgårdsnära fri-
tidsaktiviteter och erbjuda ett modernt 
och intressant utbud. Tillsammans 
med kommunen vill vi fortsätta att ut-

veckla boende till fler åretruntboenden 
samt boenden för turister. Detta för att 
Nämdö ska bli en självklar mittpunkt i 
skärgården – en helt unik plats för såväl 
eftertanke och rekreation som nöje och 
äventyr.

För mer information –
kontakta Olle Nordberg, 070-862 88 00
olle.nordberg@ladza.se

(Informationen hämtad från 
Ladza Fastigheters hemsida)



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 
mantalsskriven i Nämdöskärgården blir 
stödjande medlem.

Ansvarig utgivare
Göran Görsson, ordförande
namdobygg@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 Öh-
man, Inga Winroth och Hans Magnus-
son.

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
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Vill du ha info 
via e-post?

Mejla då din e-postadress till: 
k.k.ladholm@gmail.com

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 Nämdöskärgår-
dens offiiciella representant i kontakter med myndigheter och liknande. 
Vi är medlemmar i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisa-
tion) och har därigenom ett nära samarbete med ö-föreningar både i Stock-
holms 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, fyra 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.

Nämdö Hembygdsförening

Innehåll detta nummer:

 2.  Affären, Ledare
 3.  Medlemsinfo
 4. Till Bosse
 5. Ny vandringsled
 6-7. Rysshärjningarna
 8-9. De 4 Elementen
 10-11. Knut på Östanvik
 12-13. Årsmötet 
 14. Smånyheter
 15. Fiberutbyggnaden
 16. Kalendarium mm 

Styrelsen Nämdö Hembygdsförening 2018  
Göran Görsson  ordförande gorsson@gmail.com
Christina Krook  v. ordf utterkobben@msn.com
Karin Kjellsson kassör k.k.ladholm@gmail.com
Jon Fjärdhäll ledamot jon.fjardhall@skargardsstiftelsen.se
Carina Öhman adj ledamot carinapanamdo@gmail.com
Stefan Walden ledamot stefan@waldenco.se
Conny Mattsson suppl conny@stromskar.se
Lasse Häggström  suppleant  lhpab@live.se
Doris Eriksson adj suppl doris.eriksson@hotmail.com 
Olivia Kjellgren adj/ungdoms repr oliviakjellgren@outlook.com
Folke Procopé revisor folke@procope.se
Uffe Haeggström revisor ulf.h@ugh.se

Redaktionsgruppen Nämdö Nu:  
Göran Görsson ansvarig utgivare
Christina Krook  utterkobben@msn.com
Carina Öhman  carinapanamdo@gmail.com
Inga Winroth  ingakw@gmail.com
Hans Magnusson layout hans@mrdab.se

Nämdödagsgruppen: namdodagen@gmail.com
Göran Görsson  gorsson@gmail.com
Clare och Axel Lindstrand jeffreypaorron@aol.com
Styrelsen 
Eva Eldebrink

Bokningsansvarig Hembygdsgården:  
Doris Eriksson  doris.eriksson@hotmail.com

Pubansvariga:  
Stefan Walden  stefan@waldenco.se

Församlingsdialog i  Nämdö Kyrka

Nämdö kyrka ska målas om nu till våren / sommaren 2018. Det 
ska även byggas en handikappsanpassad entré. 
Församlingen bjuder in alla intresserade till att medverka vid en planerad För-
samlingsdialog den 7:de april, kl 11.15 - 13.30 (mellan två reguljära båtturer). Ett 
ämne att diskutera är om kyrkan även i fortsättningen ska behålla den vita färgen 
eller om den ska målas i de färger som den hade vid nyuppförandet 1876; gula 
ytterväggar med bruna fönsterfoder.
Kaffe, samt kaka/ smörgås kommer att serveras. Välkomna !
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Minne av Bosse Holmberg 

   Vi hör fyrhjulingen redan långt borta vid Västanvik. 
Ljudet ökar långsamt men dränker inte sången från talgoxen i närheten. Det mås-
te vara Bosse på väg till ett av sina många uppdrag. När han kommer runt kurvan 
vid Prästgården ser vi att han inte är ensam på sin farkost. 
Det är våren 2017.Varje bygd har sin karaktär. På Nämdö betyder skärgårdsmiljön 
mycket men kanske spelar människorna en ännu större roll. 
Bosse var en sådan människa. Han stannade alltid och frågade hur det stod till 
innan han for vidare på vägen. Det kunde bli samtal om både det ena och det 
andra. Han fick oss att känna oss hemma på Nämdö redan när vi var nyinflyttade. 
Under de tjugo år som följde hjälpte Bosse oss med flera reparationer, vatten och 
avlopp. 
Den sista hjälpen fick fick vi på telefon, i oktober 2017, när varmvattenberedaren 
inte ville tömma sig. Vi skickade ett sms med tack och han svarade “bra karl reder 
sig själv”. 
Så kan det nog vara många gånger men när det gäller livet är det bättre om vi 
reder varandra. Och det var Bosse bra på. När fyrhjulingen närmar sig ser vi att 
Bosse har en liten flicka i knät. 
Det lyser om ekipaget. Bosse ler och nickar lyckligt åt oss. Morfar! Ett ögonblick 
passerar och sedan försvinner de bakom nästa vägkrök. 
Vi stod ännu en gång vid den gamla prästgården. Det var december 2017. Alldeles 
tyst förutom vindens sus.
Märta och Henrik Solvik
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Jag har alltsedan jag var barn 
tyckt att det på norra Nämdö
borde finnas en vandringsled 
som knyter ihop de befintliga 
syd-nordgående stigarna. 

Vandringsled 
Krokviksvägen - Långvik - Nämdö Böte 

Efter samråd med Skärgårdsstiftelsen har jag 
därför rekognoserat och med vit färg markerat 
en vandringsled enligt bifogad plan.

Leden startar vid Krokviksvägen strax nordost om Tjusvik A, går söder om Storträsket till Långvik B, 

vidare förbi bastun i Långvik och därifrån till södra änden av Stora Marsängen C

Trevligt promenerande önskar Peter Kjellman, Lilla Marn
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”Allt i aska lagt” 
Rysshärjningarna på Nämdö (andra delen)

När ryska trupper slog till mot Nämdö 
sommaren 1719 ägdes ön av grevinnan 
Gustava Gyllenstierna, som var en myck-
et förmögen dam. Efter att i unga år ha 
följt sin man på diplomatiska uppdrag 
i Europa följde ett långt liv som änka 
under vilket hon umgicks i de allra för-
nämsta kretsarna och höll litterär salong 
i sitt magnifika hem på Tyresö slott. Hon 
ägde fler slott än så och på Nämdö satte 
hon nog aldrig sin fot. 
Efter rysshärjningarna lät grevinnan 
upprätta en rapport över skadorna på 
Nämdö och sina andra egendomar i 
skärgården: ”Förtechning på den skada, 
som Fienden Ryssen igienom dess gruf-
weliga och förskräckelige Brännade och 
härjande … föröfwade på … Nämb-
döen...” Den undertecknades av henne i 
Stockholm den 8 januari 1720 och för-
varas på Riksarkivet (Stora Nordiska kri-
gen M 1470). 
Liknande skaderapporter sammanställ-
des också av andra godsägare med 
egendomar längs kusten och rapporter-
na lades sedan fram inför häradstingen 
för att de drabbade bönderna och tor-
parna skulle befrias från skatt till kronan 
under följande år. Grevinnans skaderap-
port, som ger detaljerade uppgifter om 
den materiella standarden på Nämdö 
sommaren 1719 genom att i detalj räk-
na upp vad som gick till spillo, samman-
ställdes troligen av hennes inspektor 
Anders Nordman. Han upphöjdes strax 
därpå i adligt stånd med namnet Anders 
Ehrenfeldt och blev några år senare själv 
ägare till Nämdö. 
Enligt rapporten brändes alla de nio 
gårdarna på Nämdö som fanns vid den-
na tid: Östanvik, Västanvik, två gårdar i 
Långvik, två i Rörstrand och tre i Väster-
by. Dessutom brändes Mörtö gård. Av 
de fyra torpen på Nämdö brändes tre: 
Bråten, Östra Maren och Västra Maren. 
Bara kyrkan och torpet Grönvik skona-
des, men lösöre gick förlorat där också. 
Skadorna redovisas utförligt i daler kop-
parmynt gård för gård, torp för torp, 
men för Västanviks lösöre anges bara en 

klumpsumma och för en av gårdarna i 
Västerby saknas alla uppgifter om lös-
öre.
Den totala förlusten på Nämdö och 
Mörtö ligger runt 140  000 daler kop-
parmynt. Av den summan stod bebyg-
gelsen, skogen och lösöret i runda tal 
för en tredjedel vardera. Skogen och 
bebyggelsen ägdes av grevinnan, med-
an lösöret ägdes av öborna. Så i daler 
kopparmynt räknat var det främst gre-
vinnan som drabbades av rysshärjning-
arna, men i umbäranden räknat var det 
öborna, som nog i många fall blev helt 
utblottade med undantag för kläderna 
de var klädda i när de flydde. Fattigast 
av alla var kyrkvaktaren Olof i Västerby, 
som förlorade allt han ägde liksom den 
fattiga änkan Kirstin i Grönvik.
Gårdarnas och torpens bebyggelse 
kommenteras i många fall på följande 
sätt: ”Alla husen äro upbrända, så i Man- 
som Ladugårdar.” ”Hela så Man- som 
Ladugården alldeles afbränd och i aska 
lagd.” Mangård betyder bostadshus och 
ladugård innefattar ekonomibyggnader 
av alla slag. På en av gårdarna i Västerby 
specificeras ett stort antal nerbrända 
hus och bodar, men stugor betyder tro-
ligen rum med eldstad, inte fristående 
hus: 5 stugor, 2 stall, 7 bodar, 2 nya fä-
hus, 2 fårhus, 3 hölador, 1 svinhus och 
2 lador med fina golv. På de fina golven 
tröskades säd med slaga.
Om man jämför den förstörda bebyg-
gelsens värde så ligger Östanvik klart 
i topp. Östanvik var ett säteri (herr-
gård), vilket innebar att det skulle ha en 
ståndsmässig bebyggelse passande en 
adelsman, i detta fall en grevinna, och av 
den märkliga anledningen ha fördelen 
av skattefrihet. Kanske förtjänade Öst-
anvik vid denna tid att kallas säteri, men 
säkert är det inte. I slutet av 1600-talet 
hade gården varit förfallen och inte alls 
förtjänat att kallas så, men likafullt inte 
betalat någon skatt till kronan.
Västanvik är en klar tvåa och Mörtö en 
klar trea när det gäller bebyggelsens 
värde. Därefter följer övriga gårdar. De 

tre torpen har mycket lägre värden än 
gårdarna, men en av gårdarna i Rör-
strand ligger rent av under torpen i 
värde. 
På Östanvik var värdet av det förlorade 
lösöret så lågt att ett ståndsmässigt 
herrgårdsliv där varit helt omöjligt. Ar-
ton stolar fanns visserligen och några 
kreatur av bättre ras, men i övrigt ing-
enting märkvärdigt alls. Under rubriken 
Östanvik är även kyrkans förlorade lös-
öre uppsatt så att t.ex. en skånsk oxe och 
sex tyska får på raden under följs av två 
mässärkar, vilket nog avspeglar att gre-
vinnan betraktade kyrkan som ett an-
nex till säteriet och kyrkans inventarier 
som sina egna. Kyrkan stod ju på hennes 
mark och hon hade ett avgörande infly-
tande över den. 
Om Östanviks lösöre var uppseende-
väckande påvert så gäller motsatsen 
för Västanvik, där kapellpredikant Lars 
Sandelius förlorade ägodelar som var 
lika mycket värda som summan av alla 
de övriga Nämdögårdarnas förlorade 
lösöre. Sandelius hade bara tjänstgjort 
några få år på Nämdö och måste ha varit 
förhållandevis förmögen redan när han 
kom till församlingen, men tyvärr spe-
cificeras inte föremålen. Man kan gissa 
att han förutom boskap och en del an-
nat hade fina möbler, husgeråd, textilier 
och böcker.
Förlusten av boskap var betydande. 
Omkring fem oxar, femtio kor, hundra 
får, tio getter och en gris gick förlorade 
på sju av Nämdös nio gårdar, men inte 
en enda häst. Förklaringen är troligen 
att det för ryssar, liksom för svenskar, var 
tabu att slakta hästar och att äta häst-
kött. Det var skördetid när rysarna slog 
till och hö och säd förstördes både på 
fälten och i ladorna. Råg var den domi-
nerande grödan. På Mörtö sägs åkrarna 
vara i grund fördärvade av fienden och 
skörden av råg, korn, ärtor blandsäd, lin 
och hampa uppbränd och förtrampad. 
Jordbruket förefaller ha varit mycket 
primitivt för på Nämdös gårdar (sju av 
nio) nämns inga jordbruksredskap alls 



7

och på Mörtö bara några spadar och två 
årder som kallas ”trä ståckar med bilar”. 
På bägge öarna brann gärsgårdar upp.
På många gårdar och torp förstördes 
tunnor med salt strömming, vilket var 
öbornas viktigaste föda. En full tunna 
hade samma värde som en ko. T.ex. 
förlorade båtsmannen Sven Norman i 
Grönvik och klockaren Jonas Hansson i 
Bråten vardera en tunna, men innehål-
let hade de till största delen redan ätit 
upp. Ryssarna som hade riklig tillgång 
på färskt kött åt knappast upp vad som 
fanns kvar i tunnorna utan hällde nog ut 
kvarvarande strömming på backen. En 
annan ofta återkommande post i skade-
rapporten är säng- och gångkläder som 
totalt uppgår till ett betydande värde. 
På tre ställen nämns gångkläder till hus-
trur och barn, medan männens kläder 
har undgått förstörelsen.
Det vanligaste fiskeredskapet var skö-
tar med strängar, vilket betyder ström-
mingsskötar med tillhörande linor, sän-
ken och flöten. Sådana skötar användes 
både vid fiske i hemmavattnen och vid 
det mycket viktiga fiske till havs, som 
bedrevs med Hallskär och Bytta som 
bas, när strömmingen vår och höst lekte 
några kilometer utanför de yttersta skä-
ren där. I Mörtö gård nämns en ”ny haf 
skiötan”, som tydligen bara användes 
till sådant fiske. Notar av olika slag som 
strömmingsnot och abborrnot var också 
vanliga. I Mörtö fanns en strömmings-
not som värderades lika mycket som en 
hel torpbebyggelse. Det är det dyraste 
föremålet som redovisas, en stekpanna 
det billigaste. Även fisknät fanns men 
inte så många.
På Mörtö gård fanns två nya sälnät, men 
på Nämdögårdarna (sju av nio) nämns 
varken sälnät eller säljärn, inte heller 
späck och tran av säl. Intrycket blir att 
säljakt inte hade någon särskild betydel-
se på Nämdö. Fågelnät nämns tre gång-
er. Sådana nät spändes upp över smala 
sund för att snärja flygande flockar av 
t.ex. alfågel. För de två torparna i Maren 
nära Nämdö Böte tycks sådan fågeljakt 

ha haft en särskild betydelse eftersom 
de ”fogell näth med linor” som gick för-
lorade hos dem var lika mycket värda 
som deras fiskeredskap. Sådan jakt var 
ett tvåmansjobb och förmodligen fo-
gade de två torparna samman sina nät 
till ett enda för att bättre kunna spärra 
av lämpliga ”foglesund”. Ett tredje men 
lågt värderat fågelnät fanns i Västerby.
Av de båtar som fanns användes de fles-
ta vid flykten men åtta lämnades kvar 
och förstördes av ryssarna, sju på Näm-
dö och en på Mörtö. Hälften av dem 
hade segel med ungefär samma värde 
som båtarna. I Långvik förlorade Tho-
mas Persson en förhållandevis stor och 
värdefull båt med kajuta och segel, men 
hans hustrus och barns kläder värdera-
des högre än den. I granngården i Lång-
vik gick två båthus, två sjöbodar och en 
ny brygga förlorade. Där fanns en piga 
vars kläder också värderades högre än 
båten med både kajuta och segel.
 Mörtö var en präktig gård när ryssarna 
kom, nästan i klass med Västanvik. En 
värdefull bebyggelse, många djur och 
en mängd redskap och andra ägodelar 
gick förlorade. Där fanns t.ex. kälkar, slä-
de, kärra och en ny vagn.  Där fanns yxor, 
slipstenar, lodbössa, bila, tennfat, dricks-
fat, torrt oxkött, smör, två stora kistor 
med lås, 30 alnar ullväv och en vävstol 
i vilken en väv var uppsatt. Ingenting 
av detta fanns på Nämdö (på sju av nio 
gårdar) där den materiella standarden 
tycks ha varit mycket torftig. Inte heller 
fanns vare sig där eller på Mörtö stolar, 
bord, sängar, skåp eller fållbänkar med 
undantag för Östanviks 18 stolar och 
med reservation för prästen på Västan-
vik, som nog hade en del möbler. Några 
få isbillar, järnstörar och handkvarnar 
fanns ändå.
På Mörtö Bunsö brann öns timmerskog 
upp och även handelsman Kulbergs 
där byggda hus. Man kan fråga sig vem 
denne handelsman var. Han var inte 
mantalsskriven på ön. Eftersom det på 
raden under i skaderapporten framgår 
att en stor mängd bryggved och 600 

avverkade timmerstockar gått förlorade 
till ett sammanlagt mycket högt värde 
kan man anta att handelsman Kulberg 
var en trähandlare, som efter överens-
kommelse med grevinnans inspektor 
eller hennes arrendator på Östanvik 
byggt några provisoriska hus på Mörtö 
Bunsö för att göra en stor avverkning 
där. Handlare Kulberg bodde säkert i 
Stockholm för handelsmän på den tiden 
kunde bara bo i städer och även hans 
namn vittnar om att han var en borgare, 
som inte hörde hemma bland alla Mats-
son, Persson och Jönsson i skärgården.
De flesta öborna återvände snart till 
Nämdö för att på nytt bygga upp sina 
hem, men alla gjorde inte det. Kapellpre-
dikant Lars Sandelius flyttade till Kumla 
och David Danielsson, som under trettio 
års tid hade styrt och ställt över säteriets 
torpare och landbönder i egenskap av 
först fogde på Östanvik och sedan ar-
rendator där, flyttade till Roslagen. Någ-
ra av gårdarna och torpen byggdes tills 
vidare inte upp igen utan deras mark 
lades i stället in under Östanvik. Västan-
vik brukades på det sättet ända fram till 
1860-talet, och församlingens präster 
bodde till en början i stället i Grönvik. En 
av gårdarna i Västerby och ett av torpen 
i Maren lades på samma sätt in under 
Östanvik under åtta, tio år, medan de 
andra byggdes upp snabbare än så.
Det tycks som om både Nämdö och 
skärgården i stort återhämtade sig rela-
tivt snabbt efter rysshärjningarna 1719, 
delvis tack vare ett gynnsamt klimat un-
der en lång rad av de följande åren. Sa-
ken underlättades också av att grevin-
nan gav sina underlydande fritt arrende 
under sex år och av att kronan, efter be-
slut på häradstinget i Sotholm, befriade 
dem från skatt i fyra eller sex år. Kanske 
kan man räkna med att när grevinnans 
sex arrendefria år var förbi så började li-
vet i Nämdöskärgården långsamt återgå 
till det normala.

Kalle Kjellman
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Det var ett tag sen 25 frivilliga samlades nedanför bib-
lioteket i Sand för att hjälpa till – kick off för De Fyra 
Elementen.  STORT TACK till er alla som kom, kavlade 
upp ärmarna och hjälpte till med att röja området som 
ska bli en ny mötesplats i Sand!
 

Fyra Elementen - ny träff 
söndag den 1 april

På en och en halv timme förvandlades 
området. En massa rostiga staket, skräp, 
skrot och ogenomträngliga buskage ka-
pades, bars och lastades på fyrhjulingar. 
Ett stolt gäng torkade svetten och be-
undrade det vackra naturområdet som 
lyftes fram denna soliga julidag. Vi kun-
de alla föreställa oss stencirkeln som ska 
bli hjärtat i den nya mötesplatsen De 
Fyra Elementen.
 
Mötesplatsen kommer att ha flera delar 
som inspirerar och väcker lust. Det blir 
inte en traditionell lekplats för barn. Det 
ska bli en mötesplats som skapas i sam-
verkan mellan barn och vuxna de kom-
mande åren. Vi hoppas många familjer 
vill vara med i den skapande processen 
så att De Fyra Elementen känns som en 
plats vi skapat tillsammans. Här ska man 
kunna uppleva lokala traditioner och 
hantverk - hur man  kan ta  tillvara och 
leva i samklang med det naturen ger. 
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Vi vill återknyta till traditioner som fun-
nits i skärgården som också var samver-
kan mellan skärgårdsbor. 
Alla är välkomna att delta!  Barn och 
ungdomar  skall vara  med från början 
så  att  mötesplatsen fångar upp deras 
idéer, lust och funderingar - inspirerar 
att skapa både gammalt och nytt! 
 I påsk börjar vi det konkreta bygget; en 
stencirkel och ett naturens gömsle. 
Vi hoppas du vill vara med och hjälpa till 
några timmar söndagen den 1 april! 
Området är röjt så vi lägger de första 

stenarna som ska bli en stencirkel och vi 
skapar grunden för ett gömsle. 
Första april blir starten - sen fortsätter vi 
under sommaren! 
Program söndag den 1 april
11.00  Fika i biblioteket  
11.15 Vi jobbar tillsammans med 
stencirkeln och ett gömsle (Rejäla skor/
stövlar och arbetshandskar!)
13.30  Lunch och öl
 
Hör av dig till Clare eller Kajsa så vi vet 
hur mycket mat vi ska laga! 
Om du inte kan komma 1 april men vill 
få info om kommande träffar – hör av 
dig!
Clare: clarelindstrand@aol.co.uk
eller 070 256 67 56 
Kajsa: kajsa@globetree.org 
eller sms 073 997 17 88
 Du kan också följa oss på Facebook
@fyraelementen

- Max 80 personer
- Professionellt kök 
- Stor uteplats med dansbana

- Hyrs ut hela året
- Ni kan även hyra hjälp
- Ingen övernattning

Pris 
Folkbokförd som betalt 
medlemsavgift 
Halvdag    400 kr
Heldag   800 kr 
Dygn mån-fred 1000 kr
Dygn helg  2500 kr 

Ej folkbokförd

Halvdag    600 kr
Heldag   1200 kr 
Dygn mån-fred 1500 kr
Dygn helg  5000 kr

Hyr Nämdö
Hembygdsgård till
fest, bröllop, dop
eller konferens

Damlaget! 
Nu har vi träffats ett flertal gånger med olika innehåll i Nämdö Hembygdsgård. Da-
mer från alla våra öar, prat och skratt och ibland ett särskilt tema för dagen. Det är 
så härligt att vara tillsammans.Vi träffas den sista lördagen i varje månad, mellan kl 
13-17 med en lättare förtäring
Vill du vara med? Kontakta Eva Eldebrink och se till att komma med på maillistan.

evaeldebrink@gmail.com
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Knut Sandström på Östanvik i Namdö 
gick bort 23 april,1984. Han var den 
äldsta i Nämdö och skulle blivit 9o år i 
juli samma år.
Jag hade glädjen att få lära känna Knut 
genom våra möten, då han berättade 
om sitt liv - minnen från det hårda livet 
i skärgården, då seklet var ung och fram 
till nuvarande tid.
Han gav en närmast hisnande upple-
velse av den snabba förändring som 
Stockholms skärgård genomgått under 
detta sekel.
Den nya tiden var han stundom tviv-
lande inför, men hoppades att skärkarls-
livet skulle återuppstå, om inte som i 
forna dar, så dock så att skärgårdsborna 
skulle kunna få leva kvar på sina öar och 
få nya arbetsuppgifter.
Han var född på Rågskär - en av tolv sys-
kon.  För sina föräldrar kunde han göra 
vad som helst för att underlätta och 
göra livet ljusare.
”Jag var kolossalt kär i mamma! Ja, i far 
också men mest i mamma, naturligtvis! 
Jag vet vad hon arbeta, vad hon slet.
Aldrig tänkte hon på att hon skulle ha 
först. Nej, vi skulle ha först - hon sist. 

om Knut på 
Östanvik 

Det där minns man. Den som har något 
förstånd och ser nånting, den kommer 
ihåg sånt där”
Det var självhushåll på Rågskär och ont 
om kontanter.
”Farsgubben gnodde för att göra inteck-
ning och köpa loss Rågskär från herr-
gårn, från Östanvik. Det nämnde han till 
direktör Pott på Idöborg, som då köpte 
upp Rågskär.
Jag har jobbat nos Pott, sen jag kunde 
hålla i en spade. Tio kronor fick jag ihop 
för två veckor. Jag högg i ordentligt och 
fick ordning och reda där borta på Idö-
borg. 
När jag vart anställd direkt, då var jag 24 
år.
Potten hade ett sånt oerhört humör. 
Men han fick lov att lugna ner sig, för 
han kunde inte reda sig utan mig.
Att jag stannade där alla år? Det hade 
jag inte gjort, om jag inte haft far och 
mor på Rågskär sen di var 22 år. Inte ska 
jag vara orsaken, sa jag till mig själv, att 
far ocn mor kastas från Rågskär. Den för-
sta maj 1918 skulle di iväg, om jag inte 
stannade på Idöborg. Jag kunde inte 
annat.

Nu för tiden är det en helt annan anda. 
Jösses, chef och arbetare på många stäl-
len är ju nu. Det är mera kamratskap - 
det är en väldig skillnad mot förr. Då var 
arbetare ett verktyg att tjäna pengar på.”
Berättelserna om allt arbete på Idö-
borg verkar nästan otroliga i böckerna 
om Knut. Som t ex brobyggena mellan 
Rågskärs kobbarna och i Brunskär och 
Ormskär - ett arbete utan några som 
helst hjälpmedel .
”Potts broar mellan kobbarna - det var 
arbete, det! Såna vintrar, då det inte 
fanns is, utan vi måste flotta hem tim-
mer från Brunskär och Ramskobben - 
göra flottar, lägga flera varv stock och 
segla och ro hem. Och bygga bockarna 
och fylla dom med sten - tolv ton i var 
bock. Man plocka sten, så fingrarna var 
slitna, så blon rann. 
Det var far och vi tre bröder och från 
Aspö en Pettersonare och Anton och Jo-
han Norberg - sju stycken var vi.
Vilka tyngder! Varje bockben var som 
en telefonstolpe på dom där djupa plat-
serna. Det var knappt för handkraft att 
kunna klara med såna primitiva grejer. 
En bock och så fyra ben och så stenkista. 

En intervju med Knut Sandström på 
gamla Östanvik, av Maj Britt Eriksson



Den var drygt tre och en halv meter stor 
i botten och två meter djup.
Visst var det ett jobb.  Bruno Liljefors 
fråga far, vilken ingenjör som gjort rit-
ningarna och utfört arbetet.
Dom där broarna, di sitter i våra huven 
och i våra händer, sa far.” 

Knut blev småningom ägare till den 
gamla /herrgården Östanvik. Där anlade 
han en mönsterträdgård, biodynamiskt 
odlad. Östanvikspotatisen är berömd 
och kunderna många snart sagt från 
hela skärgårn.
Knut hade som man säger ” gröna fing-
rar”. Ännu sista sommarn låg han i lan-
den och rensade så fint.

I allt Knut berättade fanns kärleken till 
naturen och en livserfarenhet, som man 
ville kalla vishet och en ständig humor.
Våra möten var glada möten med 
många stora skratt.
Knut älskade barn och vad han berät-
tade om Kalle Norberg i Aspö, som gick 
bort 1911, stämmer väl in på Knut själv.
”Och tänkt! Vilket litet barn han än tog 
i knäet, så skratta di och var glada och 
inte blyga för´n alls. Han hade något så 
glatt och gott över ansiktet. Jag tror att 
småbarn är mästare till att kunna se det. 
Och alltid hade di roligt hos Kalle Nor-
berg, di där små.”

Knuts verklighet var kärleken till sin sto-
ra familj och till naturen, som man skulle 
vårda sig om och vara försiktig med.
Knut var glad, han hade livsglädje. Man 
känner tacksamhet att han fick sluta 
sina dagar på sitt kära Östanvik.

Att ha ett arbete som man älskar.
Att vara en del av alltsammans 
– att ha en tillhörighet 
– att höra till 
– förvisso är det lycka.

Broarna som Knut var med och byggde
• Mellan Idöborg och Idö    30 meter
• Idö och Lilla Kovila    70 meter
• Lilla Kovila och Stora Kovila    30 meter
•  Stora Kovila och Långskär  100 meter, 
       och 22 fot på de djupaste ställena
• Långskär och Bötesholmen 100 meter
• Bötesholmen och Långskärskobb    60 meter
• Kalvholmen och Rågskärsgrund  140 meter
• Aspdalsgrundet och Rågskär    25 meter
• Rågskärsgrund och Finnholmen    40 meter
• Gumskobben och Brunskär    20 meter
• Brunskär och Ormskär    40 meter
• Skogsskär och Skogavik    20 meter
•  Braka och Björkskär     20 meter

11
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Årsmöte 10 februari 2018 kl. 14.00, Nämdö hembygdsgård.

1 Ordförande Christina Krook förklarade mötet öppnat.

2 Den föreslagna föredragningslistan godkändes.

3 Till mötesordförande valdes Christina Krook

4  Till sekreterare på mötet valdes Vidar Hjertö

5  Till att justera mötesprotokollet samt fungera som rösträknare valdes Victor Englund och Lars Fogel-
berg.

6 Deltagarförteckning upprättades och röstlängd fastställdes.

7 Det fastställdes att årsmötet hade utlysts i enlighet med föreningsstadgarna.

8 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning godkändes och lades till handlingarna.

Det kunde konstateras att föreningens ekonomi är synnerligen god. Såväl Nämdödagen som pubarna 
har inneburit bra inkomster.

Det diskuterades om huruvida årets Nämdödag hade slagit ekonomiskt rekord med sitt netto på drygt 
104.000:-.

 Det informerades om kyrkoval i Hembygdsgården. 

 Likaså informerades om att en medlem, Gunilla Söderqvist, sitter i SIKO´s styrelse. Detta innebär att 
föreningen får nödvändig information från SIKO.

 Även Damlaget, motsvarighet till herrmiddagarna, har haft träffar i Hembygdsgården.

9 Karin Kjellsson kommenterade föreningens resultat- och balansräkning. Konstaterades att många inte 
hade betalat medlemsavgiften för 2018. Många hade dessutom inte meddelat ny mailadress, varför 
medlemsregistret inte är fullständigt.Folke Prokopé lade fram revisorernas berättelse. 

10 Mötet fastställde årets resultat- och balansräkning.

11 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

12 Årets vinst beslöts föras i ny räkning.

13 Styrelsens förslag till ny verksamhetsplan och budget godkändes. En tryckfelsnisse hade gjort att fel-
aktigt datum hade smugit sig in i verksamhetsplanen. Utredning om färgsättning och belysning i hem-
bygdsgården skall genomföras. Dessutom ålades styrelsen att utöka informationen till medlemmarna, 
för att öka engagemang och samhörighet.

I budgetdiskussionerna framgick att styrelsen avser att byta sparkonto till konto i bank med sparränta.

14 Val av funktionärer

Till ordförande valdes Göran Görsson på 2 år 

Till ledamot valdes Karin Kjellsson på 2 år

Till ledamot valdes Jon Fjärdhäll på 2 år

Till suppleant valdes Conny Mattsson på 1 år

 Till suppleant valdes Lars Haeggström på 1 år

 Till suppleant valdes Doris Eriksson på 1 år, adjungerad

 Till ledamot valdes Carina Öhman på 1 år, adjungerad

Till revisorer omvaldes Folke Prokopé och Ulf Haeggström på 1 år

Till revisorssuppleant omvaldes Urban Söderberg på 1 år

Till valberedning valdes Bibbi Walden, Per Fjärdhäll och Annika Wallin. Bibbi Walden som sammankal-
lande.

  Till ombud för att bevaka möten i föreningar där Nämdö Hembygdsförening är medlem i valdes Chris-
tina Krook och Malkolm Dixelius.
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15  Orförande tackade valberedningen för utfört arbete.

16  Motion hade inkommit om att lägga ut Nämdö Nu digitalt. Mötet beslöt att tidningen skall läggas 
ut på hemsidan med viss fördröjning. Styrelsen och redaktionen verkställer med lämplig fördröj-
ning. Tidningen skall dessutom skickas till andra föreningar för informationsutbyte.

 Frågan om förändring av föreningens stadgar togs upp. Calle Bergsman reserverade sig mot att 
detta behandlades i avsikt att ta första beslut på mötet, utan att detta hade införts i mötets dag-
ordning. Mötet beslöt att återremittera stadgarna till styrelsen för justeringar. Styrelsen kallar till 
nytt möte. Datum som diskuterades var 2018-03-03, före marspuben.

17          Det rapporterades att Nord-Sydliga linjen har permanentats.

 Likaså meddelades att Nämdö Skärgårds Intresseförening har lagts ner. En person som hade 
varit medlem i NSI sa sig känna sig välkommen i Nämdö Hembygdsförening.

 Bibbi Walden föreslog förändringar i valberedningens arbetssätt. Styrelsen tar till sig synpunk-
terna.

 Yngve Hässler informerade om Nämdö Fibers framsteg med etapp 2. Det mesta kommer att bli 
klart under 2018.

 Krokviksvägen har beslutats och finansierats. 

 Lasse Höglund meddelade att brandskyddet i hembygdsgården är bristfälligt. Lasse kallas till 
styrelsemöte för vidare bearbetning.

 Solviks nya ägare avser att komma till marspuben 3/3 för att presentera sig. Affär, krog och ben-
sinmack kommer att finnas till sommaren.

 

  Kyrkan kommer att stängas för renovering under tiden 1 maj till sista september.

 

  Mötet ansåg att mer information om föreningen och vad som pågår i Nämdöskärgården borde 
läggas ut på hemsidan.

  Likaså ansågs att Hembygdsgården borde utnyttjas mera.

  Pubkurs efterfrågades.

  Till vaktmästare valdes Petter Öhman, Karin Kjellsson Ladholm och Christina Krook.

  Vidar Hjertö avtackades när han avgick som sekreterare.

19  Ordförande avslutade mötet.

 

  Vid protokollet: Vidar Hjertö
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en hantverksservice
i Nämdö skärgård

Jeffrey Handelsbolag 
har F-skattsedel och  
är registrerade för  
Rot & Rut Avdrag

- nybyggnad, tillbyggnad och reparation -
- planering och byggande av trappor och altan -

- fönster reparation och renovering - 
- trädgårdar, ängar och trädfällning -  

- handgjorda utemöbler -
- matlagning och fester - 

Axel och Clare Lindstrand bor och arbeter 
året runt på Orrön där de tar hand om hus, 

altan, trädgård och tomte för de boende. 
jeffrey

jeff
rey

jeffreypaorron@aol.com

072 551 66 87
070 256 67 56

facebook - JeffreyOrron

Jon Fjärdhäll 
är på plogrunda!

Eva har 
”fiskelycka 
varje morgon”
 – tidningen 
i håven.
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Arbetet med att dra fiber på och om-
kring Nämdö fortsätter enligt plan. Vat-
tenfall – som vi samförlägger fiber med 
– gräver nu i Tjusvik och Krokvik sedan 
ett par veckor. Nästa vecka kommer de 
dessutom att börja gräva på östra Näm-
dö. Ny elkabel ska grävas ner hela vägen 
från korsningen vid kyrkan och ända 
upp till Sandviken vid Nämdö Böte. Li-
kaså från kyrkan och ner förbi affären i 
Solvik och ända fram till Bråtvalla. Och 
överallt där Vattenfall gräver, kommer vi 
att lägga ner fiber. 
I mars börjar så förberedelserna för att 
bygga Krokviksvägen. I april, efter påsk, 
kommer själva vägbygget igång och 
detta beräknas klart i god tid till mid-
sommar. Även här är Nämdö Fiber med 
i en samförläggning. Vägen kommer 
alltså att vara försedd med fiber när allt 
är klart. Sista biten utmed vägen fram till 
vår teknikbod gräver vi med egen entre-
prenör. 

Under nästa vecka kommer även för-
läggning av sjökabel att komma igång. 
Över 40 km sjökabel ska läggas ut och 
dras upp på 46 olika platser. Vi börjar 
uppe runt norra Nämdö, men räknar 
med att inom två veckor ha kunnat 
lägga sjökabel även i de södra och syd-
västra delarna. Enda frågetecknet här är 
isläget. Isen har redan lagt sig i de grun-
dare, mindre vikarna och väderrappor-
terna hotar med flera kalla dagar. De öar 
som vi inte kan nå med fiber nu, får vi 
återkomma till i september. Det ju inte 
är tillåtet att lägga sjökabel från april till 
och med augusti. 
Vi bedömer dock att vi ändå ska kunna 
hålla den ursprungliga tidplanen inne-
bärande fiber till alla utom Aspön, Lad-
holmen, Högholmen och Söderholmen 
under 2018. Dessa öar kan inte få fiber 
förrän 2019, då vi är beroende av Vatten-
falls nya projektering av dessa områden. 

Fiberutbyggnaden är nu 
i full gång i Nämdöskärgården

Den goda nyheten här är emellertid att 
Vattenfall avser att schakta ner betydligt 
mer (kanske all) elkabel på Aspön och 
dessutom byta ut samtliga stolpar på 
Ladholmen. 
Har Du inte hunnit med eller kommit 
Dig för med att anmäla Dig för att få fi-
ber? Så länge grävskopan inte gått förbi 
Ditt hus eller sjökabelbåten gått förbi 
Din ö, kan det finnas en chans att haka 
på. Hör av Dig till oss omedelbart om Du 
har minsta intresse.

Ordförande Nämdö Fiber Ekonomisk 
förening
Yngve Hässler

För mer information:  
Gå in på  www.namdofiber.se
eller maila till  info@ namdofiber.se
eller ring mig 0707 588 789
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Avsändare:
Nämdö Hembygdsförening
PL 16, 130 36 NÄMDÖ

Nämdö kyrka 

Städhelg Nämdö Hembygdsförening  12-13/5

Pubkvällar 7/4, 5/5, 3/6

Nämdödagen  28/7

Grovsophämtning Juni, Augusti
10/6 sön   Bunkvik Grovsophämtning 12.30-14.30
10/6 sön   Sand  Grovsophämtning 12.30-13.30 
16/6 lör     Aspön Grovsophämtning 10.00-13.00 
16/6 lörd  Östanvik Grovsophämtning 13.30-14.30 
17/6 sön  Sunnansund Grovsophämtning 11.15-12.00
17/6 sön  Södra Mörtö Grovsophämtning 12.30-13.30
17/6 sön  Uvön Waxhbr. Grovsophämtning 10.00-11.00 
12/8 sön   Bunkvik    12.30-14.30
12/8 sön   Sand     10.00-12.00 
18/8 lör     Aspön    12.30-13.30
18/8 lörd   Östanvik    10.00-12.00

Kulturvandring söndag 15/7 
Till Tjusvik och Krokvik med Per Fjärdhäll

Kalendarium 2018

1/4  15.00 
Påskmässa 
med Nämdökören 
och trumpetsolister
Kyrkan är stängd 
1/5-30/9 för ommålning


