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nämdö nu

Städdag på Nämdö 12 maj:
Vi slog rekord i år med drygt 
trettio som oljade bord, krattade, 
gjöt plintar, sågade träd, fixade 
komposten, putsade fönster och 
lagade en toppenlunch.
”- att det är så trevligt det här...”
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Så var det sommar igen!...

Arbetet med att starta upp föreningen 
efter Bosse Holmbergs tragiska bort-
gång, var till en början lite tungt, men 
efter vårt första möte kändes det som 
att Bosse satt som en vakande ängel 
(nåja, ängel är väl kanske att ta i) över 
oss när vi satt i hembygdsgården, och 
han uppmanade mig: Kom igen nu 
Görsson och styrelsen, det är mycket 
som ska ordnas och det är bara att 
sätta igång! Stärkta av Bosses tidigare 
kraft har vi nu satt fart, tack Bosse. 
Styrelsen har valt att påbörjat arbetet 
med att försöka skapa lite fler aktivite-
ter som är kopplade till vårt uppdrag: 
Att bevara och främja ……… läs inne-
hållet i stadgarna!
Vi fick en suverän start när det dök inte 
mindre än 34 personer, som hjälpte till 
och vårstädade i och omkring hem-
bygdsgården! Tack alla som och bi-
drog, visst hade vi roligt och vad fint 
det blev!
En av många saker som åtgärdades 

Alldeles nyss var det vinter och det 
kändes som man hade hur mycket 
tid som helst att planera jobb och 
fritid inför sommaren. Men som van-
ligt går tiden så himla fort och nu är 
den här, med sol och glittrande vat-
ten.
Nya aktörer i Solvik och när jag skri-
ver detta vet jag att man planerar att 
öppna affär och mack till den 1/6, vi 
får hoppas att blev så. Lite om mö-
tet i Hembygdsgården med Ladza 
Fastigheter i våras kan ni läsa om i 
detta nummer.
Förberedelserna för Nämdödagen 
är i full gång och din hjälp behövs 
som alltid med både stort och smått 
så var inte blyg utan kontakta Näm-

dödagsgruppen.  Ni vet väl att den 
drivs helt ideellt precis som allt annat 
i vår förening, puben tex, och det be-
hövs alltid folk.
Vårens arbetshelg vid Hembygdsgår-
den var nog en av de mest välbesökta 
i vår historia! Drygt ett 30-tal personer 
deltog och vi är så glada och tack-
samma för er insats, allt blir så mycket 
lättare när man är många. Varmt tack!
I maj hade vi besök av lantbruksminis-
tern här på Nämdö, en redogörelse för 
besöket finns längre in i tidningen.
På Östanvik finns både lammungar 
och kalvar och en spännande lösning 
för hönsen. Årets tema på kalvnamn är 
barndomens barnprogram med namn 
som bla; Lilleskutt och Hedvig.

Och när vi nu är inne på ämnet djur-
barn kan vi passa på att påminna 
om hund och koppel, det finns ju 
nämligen djurbarn ute i naturen 
också. Jag vet att jag tjatar varje 
år men du som hundägare är fak-
tiskt skyldig att ha din hund i koppel 
fram till augusti. Det kan väl ändå 
inte vara så svårt att hålla koll på, 
eller hur!
Mycket är på gång i vår lilla del av 
skärgården och det blir spännande 
att se hur allt utvecklas. Så luta dig 
tillbaka, ta en kopp kaffe och ge vår 
tidning en stund av din uppmärk-
samhet.
Ha en riktigt skön och rolig sommar.

Carina Öhman

Tack för förtroendet att få bli ordförande i Nämdö 
Hembygdsförening, ett litet steg för mänskligheten, 
men ett stort steg för undertecknad.

denna dag var att vi installerat ett kod-
lås istället för det gamla med nyckel, 
detta för att underlätta för de som har 
bokat aktiviteter i hembygdsgården, så 
kom ihåg att höra av dig till någon ur 
styrelsen för att få en fungerande kod 
när du ska använda hembygdsgården!
Vi är glada över att kunna erbjuda två 
nya kurser i föreningens regi, en båt-
kurs för tjejer, av tjejer med tjejer, den 
andra kursen är motorsågsutbildning 
en för fällning och en enklare nybör-
jarkurs, se artiklar och anmälan i tid-
ningen.  
Förhoppningsvis kommer vi också 
hinna med att arrangera ett motions-
lopp innan sommaren har passerat, vi 
återkommer förhoppningsvis med info 
om detta.
Jag anar och misstänker att många av 
er saknat information som ni tidigare 
fick via mail, jag ber om lite tålamod, 
styrelsen håller som bäst på att se över 
föreningens IT-struktur vilket innebär 

Ordföranden har ordet.

att vi gör en ny hemsida och en upp-
daterad mailfunktion. Mailfunktionen 
är redan igång, men hemsidan kanske 
inte är klar när du läser detta. Vi åter-
kommer med information så snart vi är 
redo.
Arbetet med Nämdödagen är naturligt-
vis i full gång, boka upp lördagen den 
28 juli, i år firar vi 30-års jubileum med 
festligheter för alla åldrar på ”skärgår-
dens trivsammaste marknad”.
Till sist, välkommen du sköna sommar, 
som vi har längtat.

För Nämdö Hembygdsförening,
Göran Görsson

(TÄNK PÅ ELDNINGSFÖRBUDET...!)



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
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 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 Nämdöskär-
gårdens offiiciella representant i kontakter med myndigheter och liknan-
de. Vi är medlemmar i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt-
Organisation) 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, Nämdöda-
gen, 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
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

28/7 Nämdödagen  
Grovsophämtning  Augusti
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
Damlaget 
träffas sista lördagen varje månad kl. 13.00 i Hembygdsgården. Sista 
lördagen i juli är det Nämdödag,vi hoppar den dagen och träffas i augusti.

Kalendarium sommaren 2018Innehåll detta nummer:

 2.  Kyrkan, Ledare
 3.  Medlemsinfo
 4. Solvik
 5. Ministerbesök
 7. Kapten Kaj
 10-11. Lars Billing, stalldrängen
 12. Hemmablind
 13. Pubgänget
 14. Båt- och motorsågskrser
 15.
 16. Nord-Sydlinjen 2018 



Vad händer i Solvik?

Foto Anders Sellin
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Det är fredagen den 1 juni 2018. Ännu 
en dag i denna osannolika kedja av 
soldagar med sommartemperaturer. 
Jag sitter på gamla restaurangens 
veranda och talar med Robert som 
nu har ansvar för driften av affär och 
bensinmack. Bägge är igång från 
idag! Jag ställer först de viktiga frå-
gorna om öppettider och svaren finns 
i faktarutan.
Robert arbetar alltså för Ladza. Han 
berättar att han är 45 år och gillar 
när det händer saker. Han säger att 
han gått i livets skola och under åren 
träffat många människor med helt 
andra erfarenheter än han själv. Ro-
bert kommer från Hästö utanför As-
kersund och drar en liten historia från 
det han var i tolvårsåldern - det var då 
hans karriär i arbetslivet startade. Han 
gick runt bland de boende och fråga-
de om de behövde handla något från 
butiken. I så fall kunde Robert ordna 
det – men bara om han fick en bra lön 
i godis. Nu har Robert eget bolag sen 
10 år tillbaka.

Vi talar lite kort om Ladzas planer på 
längre sikt. Under kommande vinter 
är tanken att alla byggnader ska rivas 
och nya resas. Den nya restaurangen 
kommer att vändas mer mot syd för 
att öka möjlighet till kvällssol.
Robert berättar att krögaren Oskar 
Olsson kommer att ta över restau-
rangen. Han har tidigare drivit restau-
rangen vid Kryssarklubbens Malma 
Kvarn. Menyn kommer att sättas ihop 
av Robert och Oskar tillsammans. 

Målet är att komma igång vid mid-
sommar eller veckan efter. Det häng-
er på när utskänkningstillståndet blir 
klart.

Öppettider
Från 1/6 till 17/6:
Affär och mack öppna tre dagar i 
veckan måndag, onsdag och fredag 
kl 14 -19
Från 18/6 till 19/8:
Affär och mack öppna alla dagar i 
veckan kl 9 – 20
Från 20/8 till mitten september
Affär och mack öppna tre dagar i 
veckan måndag, onsdag och fredag 
kl 14 -19

Henrik Landing, Solvik

(Tack vare Jeppe har vi båtburna kunder redan fått tillbaks vår brygga efter vinterns törnrosasömn på botten.)
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Den 8 maj är EU-dagen och i veckan 
efter det fokuserar hela EU-området 
på att visa upp projekt som stöds 
med EU-pengar. På Nämdö stod Öst-
anviks gård på programmet (öppna 
landskap), samt Nämdö Fiber (bred-
band) och Krokviksvägen (upprust-
ning). Alla med EU-bidrag.
På Östanviks ångbåtsbrygga möt-
te Stina, Per och Jon för en snabb 
guidning genom gårdsbutiken och 
den stora ladugården, där några 
tackor fortfarande gick inomhus och 
väntade på att lamma. Bucht kom i 
sällskap med partikamraten och op-
positionsrådet i Värmdö kommun, 
Mikael Lindström. Dessutom gjorde 
Claes Palmström, Länsstyrelsens 
bredbandssamordnare, sitt första be-
sök i Nämdö skärgård. Han var glatt 
upptagen av att fotografera Nämdö 
Fibers skyltar i gröngräset. 

Hela sällskapet fick sen åka traktor-
släp från Östanvik längs väg 690. Det 
blev paus vid det mobila hönshuset 
och en fårhage med nyss utsläppta 
tackor och lamm (se bild). Längs vä-
gen kunde man följa Vattenfalls nya 
schakt med samförläggning av fiber 
och högspänningskabel. Bucht var 
mäkta imponerad av det stora pro-
jektet Stockholms Skärgårdsnät, där 
Nämdö Fiber ingår tillsammans med 
Ornö, Runmarö och Harö. Nära hälf-
ten av den nuvarande regeringens 
satsning på bredband är EU-finansie-
rad. Målet är att hela Sverige ska vara 
uppkopplat till 2025. 

Sven - Erik Bucht (s), Malcolm Dixelius, Mikael Lindström (s) Värmdö kommun, 
Claes Palmgren bredbandssamordnare Länstyrelsen.

Vi ligger långt framme!
Bucht gjorde en kort avstickare till fots 
på Mastvägen fram till avtaget mot 
Krokviksvägen, som nu rustas upp 
till grusväg fram till Tjusvik. Även den 
satsningen gjorde intryck.  Lands-
bygdsministern är själv öbo (på en 
liten ö i Torne älv på gränsen till Fin-
land) och undrade om han kunde ko-
piera vägföreningens bidragsansök-
ningar, eftersom han också vill rusta 
upp vägnätet på sin ö. 

Hembygdsföreningen bjöd som av-
slutning in till ett öppet möte med mi-
nistern och hans följe i hembygdsgår-
den. Ett femtiotal personer hade slutit 
upp och samtalet handlade om allt 
som en landsbygdsminister bör tänka 
på när det gäller framtiden för en av-
folkningsbygd i Stockholms skärgård: 
strandskydd, bygglov, brist på service 
och höga fastighetspriser. 
När det gäller bredbandet handlade 

diskussionen mycket om hur vårt nät 
ska skötas när det är färdigt. Att sälja 
det till en privat aktör ses som ett ris-
kabelt alternativ. Det kan bli onödiga 
fördyringar. Men att sköta det på ideell 
basis är inte heller realistiskt. Vi får för-
söka hitta en bra lösning tillsammans 
med de andra öarna i Stockholms 
Skärgårdsnät.

En glad och nöjd minister lämnade 
mötet med uppdraget att försöka se 
till att Nämdö skärgård kan dra nytta 
av statens nästa satsning – en natio-
nalpark med Bullerö och kringliggan-
de öar. När den blir verklighet krävs 
service till kommande besökare. Gär-
na med lite EU-stöd!

Sen ilade landsbygdsministern vidare 
för att hinna ett plan till Kina för att ef-
ter det åka hem och se det sista av 
islossningen i Torne älv. 

Malcolm Dixelius

Glad minister gästade Nämdös  EU-dag
Det var strålande sol den 11 maj när landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) kom till Näm-
dö för att bekanta sig med öns olika EU-anknutna projekt. 



NÄMDÖDAGEN
INSAMLING
TILL LOPPMARKNAD OCH AUKTION

LÖRDAG 21 JULI

OM DU HAR FRÅGOR  
ÄR DU VÄLKOMMEN ATT  
KONTAKTA GÖRSSON 076 119 91 19  
ELLER MAILA NAMDODAGEN@GMAIL.COM

VI HAR EN 
INSAMLINGSDAG...

...TILL LOPPMARKNAD 
OCH AUKTION VID 

SANDS BRYGGA OCH 
I HEMBYGDSGÅRDEN 
LÖRDAGEN DEN 21:E 

JULI, MELLAN  
KL 1100 OCH 1400.

DU KANSKE VILL BAKA EN 
FIN TÅRTA OCH SKÄNKA 
TILL VÅR TÅRTAUKTION 
ELLER RENT AV HYRA EN 

EGEN TORGSTÅNDSPLATS? 
KANSKE VET DU VAR MAN 
 KAN HITTA VINSTER TILL 
VÅRT LOTTERI? HÖR AV 
DIG TILL NEDANSTÅENDE 

INNAN DEN 24 JULI.

VILL DU 
DELTA PÅ 

NÄMDÖDAGEN?

28  
JULIDAGS ATT  

STÄDA  
STUGAN?

HAR DU 
PRYLAR ATT 

SKÄNKA 
TILL VÅR 

LOPPMARKNAD 
ELLER 

AUKTION? 
DET KAN 

TEX VARA: 
MÖBLER, GLAS 
OCH PORSLIN, 
KLÄDER MM.
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Kapten Kaj En tidig morgon i Stavsnäs Vinterhamn, solen 
lyser och det är varmt. Jag väntar på att få stiga 
ombord på Madam för vidare färd till Orrön.

Min plan var att få intervjua damen i 
kiosken,som gärna pratar och är så 
trevlig. Kiosken hade inte öppnat. 
Det blev en trevlig pratstund med Kaj 
istället. Kaj har jobbat på Madam som 
kapten sedan 2009 med ngt uppehåll.
Kaj och Johan turas om, men nu är Jo-
han tjänstledig en del och styr Skärgår-
den, men kommer tillbaka.
I dag har flottan utökats och båten är 
målad blå.
Kaj gillar sitt jobb det är fritt, utsikten är 
vacker och det är en lugn miljö i styr-
hytten. 

”Idag känner jag till de flesta som åker 
med Madam och när solskyddet är 
nerdraget är det jag som styr”.

Det finns en önskan att få en semafor 
i Björkvik. (Puh ska det ta lika lång tid 
att få en semafor som det tog att få en 
lampa i Björkvik undrar jag?)
Björkvik är hamnen som när det blåser 
mycket och sydost då ställer Madam in.
Ivar har varit praktikant i 5 veckor och 
trivs med jobbet. Han kommer att 
sommarjobba på en av  flottans båtar.

Christina Krook
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Kalvarna i år kommer i svart - eller grått. 
Kvigan Gullan kalvade i år för första gången. Det gick mycket bra och mamman sköter kalven exemplariskt. Den pigga lilla 
kvigkalven född 15 mars heter Syster Yster. 
Sista kalven ut i år är tjurkalven Linus-På-Linjen, som föddes i tidigt på morgonen den 16 mars. Mamman är vårt rutinerade 
flockankare - och grand-old-lady - Grynna.
Östanviks Gård

Linus-På-Linjen    Syster Yster
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Tack till Värmdö kommun 
som ger stöd till projektet! 

De Fyra 
Elementen

Vi hoppas du deltar i skapandet av Nämdös nya 
mötesplats. Kom gärna tillsammans med barn 
som får nya vänner och smutsiga händer när vi 
startar den här spännande resan som inspireras 
av Vatten, Vind, Jord och Eld.
Från skolor på fastlandet kommer 30 barn (och 
ledare) till Nämdö den 26 juni och 21 augusti 
för   att bygga den första etappen av De Fyra 
Elementen. Nämdöbor och sommarbesökare är 
också välkomna, och den 10 juli är en dag bara 
för nämdöbor - bosatta och besökare.
Under sommaren skapar vi en kullerstenscirkel, 
ett hasselgömsle, en redskapsbod, ett 
grönsaksland och kompostering. Vi kliver också 
in i fantasins värld - skapar troll och bygger 
vedskulpturer. Vi arbetar i små grupper som 
cirkulerar mellan de olika arbetsstationerna sä 
vi behöver vuxna volontärer.
Ta med egen lunch. Vi bjuder på fika innan vi 
startar och korv vid slutet på dagen när vi pustar 
ut efter ett gott dagsverke.

Sommaraktiviteter
Datum för  

ditt kom ihåg
26 
juni 

10 
juli 

21 
aug 

• Vi jobbar mellan kl. 10.00 - 
15.00 (du kommer och går när 
du vill)

• Låt oss veta att du kommer - 
minst en vecka innan

• Vi träffas vid hembygdsgården
• Ta med arbetshandskar och 

bra skor, lunch och dryck
• Om du vill, ta med en sten för 

cirkeln (cirka två händer)

Vad du  
behöver veta...

Clare 
0702 566 756   

Kajsa 
0739 971 788

Meddela oss på facebook @fyraelementen 

Ditt bidrag och stöd till projektet är välkommet 
Swish 123 170 4154    PG 2 98 25-7  

BG 5719-7188  Märk bidraget: Fyra Elementen
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KAFÉER & BARER   KIDS CORNER   LOPPIS    
BOK LOPPIS   MARKNADSSTÅND   AUKTION (KL 14)    

TÅRTAUKTION  LOTTERI   MUSIK OCH DANS

NÄMDÖHEMBYGDSFÖRENINGEN PRESENTERAR STOLT...

LÖRDAG 28 JULI 2018

NÄMDÖDAGEN

KAFÉER & BARER 
ÖPPET KL 11-16 & KL 20-1
HEMBYGDSGÅRD KAFÉ MED 
LAXBURGARE, BAKPOTATIS 
SALLADER & VARMKORV 
KAFFE OCH KAKA
BURGARE PÅ KVÄLLEN

UNDERHÅLLNING
BARNKUL MED SPEL,   

ANSIKTSMÅLNING, LOTTERI 
OCH CHOKLAD HJULET
HAPPY HOUR KL 20-21  

(I UTE BAREN)  
LIVE MUSIK & DANS KL 21

WANTED
VILL DU VETA MER OM  

NÄMDÖDAGEN ELLER HJÄLPA  
TILL, RING GÖRSSON 076 119 9119

PENGAR
DU KAN BETALA MED CASH  
ELLER SWISH MEN DET  
FINNS INGEN BANKOMAT
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Åren runt 1730 arbetade Lars Bil-
ling som stalldräng hos en adelsman 
på Drottninggatan i Stockholm och 
ingen kunde föreställa sig den svind-
lande karriär som låg framför honom. 
Allt började med att han 1734 gifte sig 
med Maria Goberg, som tjänstgjorde 
hos Hedvig Taube, som var älskarinna 
till kung Fredrik I. Att Lars Billings hus-
tru hade tjänst hos kungens älskarinna 
och rent av var amma åt hennes för-
sta barn med kungen ledde till att hans 
liv tog en ny och mycket fördelaktig 
vändning. Han fick ”en dryg släng av 
håvslefven”, enligt en samtida skribent.  
Först fick han anställning som lakej hos 
kung Fredrik och eftersom han på ett 
så smidigt sätt skötte sina uppgifter, 
t.ex. de ömtåliga kontakterna mellan 
kungen och Hedvig Taube, avance-
rade han till först livknekt och sedan 
hovkvartermästare. År 1748 fick han 
genom kunglig fullmakt hovintendents 
heder och värdighet och blev dessut-
om adlad. På fjorton år hade den fatti-
ge stalldrängen Lars Billing förvandlats 
till den förmögne adelsmannen Lorentz 
von Billing, men problemet var att alla 
visste hur det hade gått till.
Av gravtalet efter Lars Billings död 
framgår att han adlades av kung 
Fredrik för att han troget tjänade ho-
nom, i synnerhet då när det gällde den 
kungliga jakten på vilda djur och unga 
älskarinnor. Mätresserna nämns inte 
uttryckligen, men saken tystas inte hel-
ler ner: ”Tidernas skick och allmänna 
ärendernas lopp innom Riket, hade 
medfört händelser, för Konungen så 
mycket ömmare, som det allmänna 
kräfde enskildte offer och Thronens 
pligter stridde mot hjertats naturliga 
böjelser. Under fölgden däraf, hvilken 
Historien en dag icke lärer underlåta 
at omtala, behöfdes en Person af oför-
falskad trohet, skicklighet och klokhet, 
och det var til Herr von Billing, som 
Konungen vände sig med sitt dyra och 
vigtiga förtroende.”
Kung Fredrik älskade vackra, char-
merande flickor och han använde sig 
effektivt av alla de medel en kung för-
fogar över för att få dem i säng. Efter-

som han var en osedvanligt förmögen 
kung med rejäla inkomster också från 
sitt arvrike i Hessen-Kassel, kunde han 
betala furstligt både till flickorna och 
till de gunstlingar som han omgav sig 
med och som på ett praktiskt plan 
hjälpte honom med flickaffärerna. Hed-
vig Taube var så väldigt dyr i drift att en 
påtaglig klagan kunde höras från Hes-
sen-Kassel. Även hennes bröder och 
hennes far, som var ägare till Sundby 
säteri på Ornö, blev rikligt belönade. 
Hedvigs far var amiral, men han hade 
ruinerat sin familj vid spelbordet och 
kom på grön kvist först när han ställde 
sin undersköna dotter till den åldrige 
monarkens förfogande. I rask takt blev 
han sedan president för Amiralitetskol-
legium, riksråd och greve.
När Lars Billing köpte Nämdö 1747 an-
vände han sig av en kollega på hovet 
som bulvan vid köpet. Kollegan, som 
hette Erland Broman, ingick liksom Bil-
ling i kungens närmsta krets och står 
med titeln ”Herr Baron och Präsiden-
ten” uppsatt som ägare till Nämdö 
under de tre första åren. Erland Bro-
man är en ökänd figur i svensk histo-
ria. Han var en jovialisk rumlare och 
korrupt skojare, som ständigt hade 
massor av affärer på gång. Samtidigt 
var han kungens nära vän och rent av 
en sorts svåger till honom efter att ha 
gift sig med Hedvig Taubes syster och 
det redan innan hans tidigare hustru 
hade hunnit begravas. Liksom Billing 
var han kungen behjälplig med både 
flickor och annat, men Broman hade 
en mycket viktigare position än Billing. 
Broman hade t.ex. hand om kungens 
stora inkomster från Hessen-Kassel, 
medan Billing bara skötte hans hand-
kassa. En samtida källa kallar Billing 
”aldeles en miniature det som Broman 
var en gros.” En uppgift berättar t.ex. 
att Billing vid ett tillfälle i en affär häm-
tade juveler som kungen skulle ge bort 
i julklapp. Sådana petitesser skötte 
inte Erland Broman, som för egen del 
handlade med slott och herresäten 
och till sist efterlämnade ett så skan-
dalöst konkursbo att ingen hade sett 
dess like.

Eftersom slottet Tre Kronor hade brun-
nit ner bodde kung Fredrik med sin 
drottning Ulrika Eleonora istället i det 
Wrangelska palatset på Riddarholmen. 
Sin älskarinna Hedvig Taube hade han 
av praktiska skäl installerat strax in-
till på samma lilla holme. Mellan dem 
sprang Billing ärenden och när kungen 
i sin täckta bärstol bars de få stegen 
förbi Riddarholmskyrkan för en visit 
hos sin mätress runt hörnet följde han 
tätt efter.
Efter Hedvig Taubes död i barnsäng 
1744, som kungen sörjde djupt men 
bara under en kort tid, skaffade gunst-
lingarna fram nya flickor åt honom, och 
arbetet leddes som tidigare av Broman 
och Billing. ”Ombyten till herrens nöje 
hade Broman och Billing försorg om”, 
de ”underhöllo konungens eld”, skriver 
en barndomsvän till Hedvig Taube med 
nära inblick i hovlivet. Broman och Bil-
ling, som båda var jovialiska och säll-
skapliga, hade förmågan att också 
med mat och vin, spel och jakt, hålla 
kungen på gott humör. Särskilt jakten 
förde samman Billing med kung Fred-
rik, som troligen är den svenska mo-
nark som skjutit flest björnar och annat 
storvilt. Billing samlade på vapen, som 
numera finns på Skokloster.
Efter kung Fredriks död 1751 ville Bil-
ling förändra sitt liv. Därefter ville han, 
enligt gravtalet efter sin egen död fyrtio 
år senare, undgå både allmänhetens 
uppmärksamhet och den misstro som 
vilade över dem som omgett kungen 
genom att lämna hovet, dölja sitt ad-
liga namn Lorentz von Billing och istäl-
let kalla sig Lars Billing. Anledningen 
var att kungens älskarinnor inte gått att 
hålla hemliga utan tvärtom var ett hett 
samtalsämne. Hedvig Taube hade ge-
nom kungens försorg visserligen blivit 
romersk riksgrevinna, men i mångas 
ögon var hon snarare en svensk riks-
förargelse, och på liknande sätt gällde 
för Billing att hans adelskap och stiliga 
titlar inte gav något skydd mot hånfulla 
skämt utan snarare gjorde honom mer 
utsatt för dem.
Billing drog sig enligt gravtalet tillbaka 
från hovets prakt för att tillsammans 

Lars Billing – stalldrängen 
som blev patron på Östanvik
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med sin familj i lugn och ro förvalta den 
förmögenhet, som kungen så frikostigt 
hade skänkt honom. Den nya inrikt-
ningen av sitt liv kunde han förverkliga 
i sin nybyggda herrgård på Östanvik, 
dit han flyttade med familj samma år 
som kungen dog. På murstocken i den 
ännu bevarade flygelbyggnaden finns 
byggherrens initialer och årtalet 1749. 
Huvudbyggnaden och den andra fly-
geln, som inte längre finns kvar, stod 
färdiga omkring 1755 enligt uppgifter i 
arkiven.
Men familjen Billing stannade enligt 
mantalslängden bara ett enda år på 
Östanvik och bodde under de följande 
åren istället i Länna i Uppland, där fa-
miljen ägde en annan vacker herrgård, 
som inköpts ungefär samtidigt med 
Nämdö. Av familjens fem barn hade 
två dött i späd ålder och i Länna dog 
ytterligare två, en elvaårig son och en 
nittonårig dotter. Det femte barnet, 
dottern Fredrika Ulrika, gifte sig med 
en köksmästare vid hovet.
Efter att ha sålt Länna säteri återvände 
makarna Billing år 1759 till Östanvik 
och stannade där i tolv år enligt man-
talslängden, men tidvis kan de ha bott 
på Grevgatan i Stockholm, där de ock-
så ägde en fastighet. Senare köpte Bil-
ling en mycket stor och ståndsmässig 
fastighet i hörnet av Riddargatan och 
Nybrogatan. Den rymde sextio rum 
med mängder av kakelugnar och en 
stall- och vagnshuslänga som sträckte 
sig långt uppåt Nybrogatan.
Under Billings tid på Östanvik var un-
gefär tjugo personer mantalsskrivna 
där. Förutom hovkvartermästare Lars 
Billing med hustru fanns fogde, skytt, 
fiskare, deja, drängar och pigor. Till 
tjänstefolket hörde också mademoisel-
le Anna Maja Mörk, som liksom fru Bil-
ling tidigare hade ingått i Hedvig Tau-
bes stab på Riddarholmen. Där blev 
de tydligen goda vänner, vilket framgår 
av att Anna Maja Mörk var dopvittne åt 
två av Billings barn, och senare arbeta-
de hon i många år som husförestånda-
rinna hos familjen. En uppgift berättar 
att när Hedvig Taube många år tidigare 
låg på sin dödsbädd tillät hon bara be-

sök av några få personer, bland dem 
Anna Maja Mörk och Lars Billing.
Billing sökte inte introduktion på Rid-
darhuset efter sin upphöjelse i det 
adliga ståndet, vilket ju också verkar 
logiskt för honom som ville undvika 
uppmärksamhet och rent av dölja sitt 
adelskap. Under de många år han 
står som ägare till Östanviks säteri an-
tecknas därför inte hans adliga namn i 
mantalslängderna utan istället det an-
språkslösare Lars Billing. En sarkastisk 
betraktare påstår ändå, att Billing se-
nare i sitt liv utan resultat ansökte om 
introduktion på Riddarhuset för att un-
der sitt namn få inta en vän som kunde 
”upprätthålla denna värdiga ätt, hvars 
Stamfar hade dragit sig upp ifrån dräng 
hos Baron Hårleman till Kopplare hos 
K. Fredrich.” 
Billing blev förmögen genom kungens 
generösa gåvor till honom, inte genom 
sin lön. Han hade visserligen titeln hov-
kvartermästare och hovintendents he-
der och värdighet, men hans lön var 
ändå bara en livknekts. Han tjänade 
inte mer än en trumpetare på hovet 
och de pengarna räckte inte långt. 
Förklaringen är kanske den, att den 
förmögne men maktlöse monarken 
kunde dela ut titlar till sina gunstlingar 
och ge dem frikostiga gåvor, men han 
kunde inte bestämma deras löner.
Även Billing gav gåvor. Till kyrkan på 
Nämdö donerade han bland annat en 
kyrkklocka med en inskrift, som be-
römmer honom för att ha odlat upp 
vanskött jord på ön, men den uppgif-
ten finns det anledning att tvivla på. Att 
även kyrkans så kallade lillklocka, som 
också den skänktes av Billing, vittnar 
om hans ”kiärlek för denna öns upod-
lande” förändar inte saken. Gåvorna 
och inskrifterna var snarare hans försök 
att förbättra sitt eftermäle, vilket också 
lyckades på så sätt att några författare 
långt senare utan minsta stöd tillskriver 
honom diverse goda egenskaper.
Efter tjugofem år sålde Billing Östan-
viks säteri år 1772 och byggde sig is-
tället en ny herrgård på Runmarö, men 
sålde snart den också. Billing började 
bli gammal. Han blev änkling och till-

bringade sina sista år längst ner på 
Grevgatan med en tjänarstab på sju 
personer och porträtt av kung Fredrik 
i både förmaket och stora salen. Billing 
var en respektabel gammal man som 
flitigt besökte Hedvig Eleonora kyrka 
på Ladugårdslandet och även ingick i 
kyrkorådet där. På vintern kördes han 
komfortabelt till kyrkan av sin kusk i en 
gulmålad vis-à-vis täcksläde och under 
andra årstider i en grönmålad engelska 
coupé-vagn med fjädring, men bland 
dem som såg honom passera talades 
ännu om hur han en gång hade förtjä-
nat sin förmögenhet.
 När Billing upprättade sitt testamente 
visade han generositet mot sin piga 
Hedvig Löfgren, som var systerdot-
ter till Anna Maja Mörk. Hedvig hade 
genom sin mosters försorg kommit till 
Nämdö som liten flicka, adopterats av 
arrendatorn där och sedan börjat tjäna 
hos familjen Billing. Till henne testa-
menterade Billing motsvarande elva 
årslöner eller lika mycket som värdet 
av hans tre gulbruna vagnshästar.
Närmare åttio år gammal avled så Lars 
Billing år 1791 efter att dagen innan 
ha deltagit i både högmässa och af-
tonsång. Vid begravningen en vecka 
senare krossades hans adliga skölde-
märke, som hade tillverkats just för det 
tillfället. I både gravtalet och i dödsan-
nonsen i Inrikes Tidningar användes 
åter namnet Lorentz von Billing.

Källor: gravtal, mantalslängder, boupp-
teckning, hovstat, hovförsamlingens 
födelsebok, landsboksverifikationer, 
Alfred Jansson 1964, Walfrid Holst 
1953, C C Gjörwell 1874, Personhisto-
risk tidskrift 1924, C Tersmeden 1916, 
SSEÅ 1944, SBL.

Kalle Kjellman
Lilla Marn
 



– Jag vänder mig mot honom och jag 
måste ha sett frågande ut. Ja, men det 
måste du väl också tycka säger han i 
en ton som får mig att titta mig omkring 
lite extra noga.
Jo, visst är det fint. Tittar mot de tre vi-
karna i Klacknäset och plötsligt ser jag 
mig själv som barn  för 70 år sedan, sit-
tande i en uppblåst bilring, paddlande 
med armarna och benen utsträckta. 
Ler lite för mig själv då jag förnimmer 
den blöta baken som är i vattnet med-
an jag paddlar mig runt bland de lekan-
de barndomsvännerna. Frös gjorde vi 
aldrig, i timmar kunde vi leka, mycket 
plask, kullerbyttor och försök att stå på 
händerna under vattnet samt kasta en 
kubformad ”boll” med prickar på. Alltid  
under uppsikt av föräldrar, vilka hade 
det skönt på klipporna. 
Undrar om det fortfarande finns en ki-
osk i en av vikarna. Tåligt stod vi i kön 
för att köpa glass under det att tallkot-
tarna gjorde ont under fötterna. 

Kanske låg kiosken nedanför nuvaran-
de restauranten vid Björkviks brygga.
Här spenderade vi många dagar under 
sommarloven samt i mitt vuxna liv åkt 
ut från denna brygga till ön så ofantligt 
många gånger och kanske är det just 
därför som jag har tagit denna plats för 
given. Klart att det ska vara fint här, det 
har det ju alltid varit.

Går ombord på Madam, vinkar som 
vanligt till skepparn´ och som van-
ligt blir jag tillfrågad om vilken brygga 
jag skall gå av vid denna gång.  Fast  
denna gång känns det lite annorlunda. 
Bestämmer mig för att låtsas vara tu-
rist och går upp på soldäck. Solar lite 
innan avgång, sedan ska jag vara aktiv 
tittare! Jo, visst är det en vacker syn att 
gå in till Mörtö Södras brygga och se 
öarna utanför, visst är det vackra berg 
med ränder från istiden fram till själva 
Mörtö brygga. 
Färden utmed Mörtö är vacker. Minns 

stormen 1969, för visst var det den 
som gjorde en ”gata” över Mörtö, där 
vi efter 3 år kunde  gå och plocka stora 
fina murklor, fast nu ser man inget av 
detta längre. 
Färden fortsätter och jag blir lite ve-
modig då båten saktar in vid Stickans 
brygga sedan tittar jag in mot fina Al-
kläppen för att se om jag kan se någon 
där, snart passerar vi Bunkvik och där 
ser det ut som vanligt. Fast har det inte 
röjts en aning i alla fall, tittar en gång till, 
jo, ser faktiskt en liten tom fläck här och 
där. Hm, nåja. Efter Bunkvik vänder jag 
min blick mot Orrön, ser vimpeln på 
Hallonholmsudden och tänker att snart 
är jag där, vi ska bara hämta båten och 
svägerskan vid Sand, sedan….. ja se-
dan är jag hemma igen. För mig den 
vackraste platsen på jorden. 
Tänk att en fråga från en stadsbo kan 
få mig att se min vanliga båtfärd hem 
på ett mer spännande sätt. Visst är det 
fint !!!

Bibi på Udden

Efter att ha parkerat bilen i Björkvik, 
en varm och solig försommardag satte vi 
oss på klipporna vid bryggan. Så otroligt 
vackert det är här säger han till mig.

 

Man ska nog inte ta något för givet
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Vår kära och välbesökta pub den första lördagen i varje 
månad (utom juli & augusti)
I så många år har den funnits där till glädje för både 
bofasta och sommargäster.

 Visste du att den från början var en-
dast för bofasta och för att fungera 
som samlingsplats framförallt under 
den mörkare tiden av året. Det kom att 
ändra sig under resans gång och nu-
mera kan alla som vill titta in.
Jag minns inte vilket år den startades 
upp men jag minns att det var jag och 
Bosse Holmberg och Klas Horngren i 
början. Det var inte heller varje månad 
utan mer efter hur vi hade tid och lust 
att svänga ihop en pubkväll. Vi skrev 
ihop en lapp och satte upp i affären 
och på posten. Lite längre fram kom 
Lotten Hjelm och sedan även Urban 
Söderberg med i gänget. En lång tid 
var det bara vi som höll i hela kalaset 
men så kom man på att man kunde 
dela in sig i olika grupper som turades 
om att driva pubarna. 
Då permanentades också när pubarna 
skulle hållas och alkoholtillståndet gäll-
de för ett visst antal tillfällen.
Även om jag själv numera inte är ak-
tiv i pubgänget kan jag tala om att det 
är väldigt roligt och man får tillfälle att 
möta många människor som man an-
nars kanske inte skulle ha mött. Puben 
drivs, nu som då, helt på ideell basis 
och det tycker jag är viktigt att framhål-
la då alla kanske inte vet det. Där job-
bar helt vanliga människor utan ersätt-
ning för att vi andra ska ha någonstans 
att träffas och ha trevligt. Och trevligt 
är det alltid och god mat är det också!
Nu behöver vi rekrytera lite mer folk 
som kan hjälpa till att driva puben vi-
dare. För den uppmärksamme har 
kanske märkt att det ofta är samma 
personer som står i köket och serverar. 
Det finns alltid en risk när det blir så 
att man sliter på samma personer att 
de tillslut tröttnar och tappar lusten. De 
här personerna är ofta lite av en rygg-
rad för verksamheten och det vore trist 
att förlora deras engagemang. Som 

ny kommer du inte att lämnas i sticket 
utan någon med erfarenhet kan väg-
leda dig och dessutom är det tänkt att 
startas upp en ny pubkurs till hösten 
där du under trevliga former får lära dig 
hur man driver en pubkväll.
Så snälla du som vill vara med i gäng-

et, hör av dig till styrelsen, du kommer 
att vara så välkommen!
Och till dig som är gäst, tänk på att alla 
jobbar ideellt och att det ibland kan ta 
lite tid att få sin mat men då får du ha 
tålamod.

Carina Öhman 
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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



Nämdö Hembygdsförening arrangerar 
en båtkurs för damer av damer.
Sitter du alltid bredvid den som kör båten?!
Då är det dags att ändra på det!

Motorsågskurser 
i arrangemang 
av Nämdö 
Hembygdsförening
Motorsåg A:
• Säkerhet med sågen
• Filning av kedjan
• Säker fällning
• Kvistning och kapning, ingen fällning ingår

Kurslängd 1 dag, inga förkunskaper krävs, 
max 8 deltagare. Datum: 25 augusti 
Anmälan till: dan.mansson@skogsstyrelsen.se 
Pris: 1 873 kronor (varav moms 375 kronor) 

Motorsåg AB:
• Säkerhet med sågen
• Filning
• Säker kvistning
• Kapning
• Fällning i teori och praktik

Kurslängd 4 dagar, inga förkunskaper krävs, 
max 8 deltagare. Datum: 20-24 augusti 
Anmälan till: dan.mansson@skogsstyrelsen.se
Pris: 7 494 kronor (varav moms 1 499 kronor)

Kursledare är Dan Månsson, 
certifierad motorsågsutbildare vid Skogsstyrelsen.

Välkommen med din anmälan!
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Vi kommer ha en teoridel och en praktisk del. På teoride-
len får du lära dig grundläggande saker som tex hur man 
möter andra på sjön, vilken sida den gröna lanternan sit-
ter på osv. På den praktiska delen kör du din egen båt 
och övar på moment som att komma rätt in till bryggan 
och lägga till, vanligaste knoparna osv. 
Måndag och tisdag vecka 30, utförligare tider meddelas 
senare men räkna med ungefär en halvdag per gång. Vi 
tar emot max 6 deltagare så först till kvarn är det som 
gäller. Kursen är kostnadsfri men vi kan hjälpas åt med 
fika och fikabröd. 
Om du vill vara med skickar du ett mail till 
”carinapanamdo@gmail.com” så fort som möjligt.
Välkomna hälsar, Maria och Carina Öhman och Annika 
Wallin
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privatundervisning   
yoga för dig personligen eller i mindre grupp.  
hemma hos dig, på din altan eller i hembygdsgård. 
ring clare 0702 56 67 56

hatha yoga 
varje måndag kl. 10:00
30 apr - 13 aug (utom 16 juli)

i hembygdsgården
130 kr / gång
alla är välkomna

yogö

vinyasa flow  
under sommaren har vi en lite mer avancerad yoga. 
intresserad? ring eller sms clare 0702 56 67 56 

gå med i facebook 
gruppen:  
Yogö på Nämdö  

...Jag står och beundrar det vackra. Solen skiner men 
vad är det jag ser? Jo en kajak som hackar sig fram mot 
Brunskär (Tokstolle tänker jag). Ska Tokstollen sova där 
ute i natt?
Söndag förmiddag kommer kajaken tillbaka och Stollen 
har besvär att ta sig fram inte med paddlar utan med 
några ishackor.
Jag vet att Västanvik också hade span på kajaken och 
någon såg att kajaken slog följe efter en Waxholmsbåt 
mot fastlandet.
Vem är nu denna tuffa Stolle, är det någon som vet?

Christina Krook

Isen har lagt sig på fjärden, 
en lördag eftermiddag...

Nämdö 
Kyrka
ska få nya ”kläder” eller i alla fall nya lager 
med färg. En tid framöver döljs hon i ställningar 
från topp till tå. Kyrkans evenemang rullar dock 
på enligt utsatt schema.
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Nämdö kyrka 

8/7 16:00  Gudstjänst, 
musikprogram med sånger av Monica Z
15/7 16:00 Gudstjänst 
22/7 16:00 Gudstjänst med nattvard
24/7 19:00 Hela kyrkan sjunger Bellman
29/7 16:00 Gudstjänst
31/7 19:00 Musik i sommarkväll 
”Från jazz till Bach på klassisk gitarr”
7/8 19:00 Musik i sommarkväll 
”Orgel och fiol med Gunnel och Paula Testad”

Carina Öhman
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Avsändare:
Nämdö Hembygdsförening
PL 16, 130 36 NÄMDÖ

Tabell 40A Nord/Sydlinjen   Arholma-Furusund-Finnhamn-Sandhamn-Utö-Nynäshamn 
Gäller/Valid fr.o.m 25 juni 2018 - 19 augusti 2018
 Dag                   
  
  
  
  
 Fartyg 
  
  
  
 Turnummer  3603  4001 4003  3651 4051  4053  3673  4071  4073 
 Anmärkningar                   
 Från Arholma     09.40       09.25      09.25
  Simpnäs     09.50       09.35      09.35
 Från  Tekniska högsk, v676    07.05      I      I 
 Från Norrtälje bstn v 636    08.15      I      I 
  Östersjö    10.00       09.45      09.45
  Lidö     10.20       10.05      10.05
 Från Tekniska högsk, v676    08.05      07.50      07.40 
 Från  Norrtälje bstn v631    09.09      08.50      08.45 
 Från  Fejan båt 31B    09.05      08.50      08.40  
  Räfsnäs     10.30       10.15      10.15
 Från Strömkajen, båt 24A    08.30H      08.00      08.30G 
 Från Vaxholm, båt 24A    09.25H      08.55      09.25G 
  Furusund     11.10       10.55      10.55
  Stämmarsund (Blidö)    11.35       11.20      11.20
  Kolsvik (Yxlan)     11.37       11.22      11.22
  Glyxnäs (Bildö)    11.50      11.35      11.35
 Från Danderyds sjh, v 626  07.25  I      I      I 
 Från Åkersberga, v 626  08.00  I    09.00  I    09.00  I 
  Åsättra Brygga  08.50  I     10.30  I    10.30  I
  Nässlingen  09.05  I     10.45  I    10.45  I
  Norra Svartsö (b)  09.10  I     10.50  I    10.50  I
  Norra Ingmarsö  09.20  I     11.00  I    11.00  I
  Finnhamn  09.50  12.20     11.30  12.05    11.30  12.05
 Till Vaxholm, båt 12B  I  14.25    I  13.55    I  14.00 
 Till Strömkajen, båt 12B  I  15.30    I  15.00    I  14.55 
 Från Strömkajen, båt 12A  I  08.30     08.30  I    08.30  I 
 Från Vaxholm, båt 12A  I 09.30    09.30  I    09.25  I 
  Finnhamn  09.50 12.20     11.30  12.05    11.30  12.05
  Stora Kalholmen  09.55  12.25     11.35  12.10    11.35  12.10
  Långvik (Möja)  10.15  12.40     11.55  12.30    11.55  12.30
  Ramsmora (Möja)  10.25  12.50     12.05  12.40    12.05  12.40
  Berg (Möja)  10.35  13.05     12.15  12.55    12.15  12.55
 Till Sandhamn    13.55     13.45     13.45
 Från Sandhamn    14.00A     14.00     14.00A 
 Till Stavsnäs    14.35A      14.35      14.35A   
 Till  Slussen, v 433/434    15.40     15.37      15.37 
 Från  Slussen, v 433/434      14.00      14.15      14.15 
 Från Stavsnäs,      15.10B      15.10B      15.10 
 Till Sandhamn      15.45B      15.45B      15.45 
 Från Sandhamn        15.55      15.55      15.55
  Östanvik (Nämdö)        16.45      16.45      16.45
  Solvik (Nämdö)        16.55      16.55      16.55
  Rögrund        17.20      17.20      17.20
  Dalarö        17.50      17.50      17.50
 Till Haninge C, v 839      18.37      18.52      18.52 
 Från Haninge C, v 839      17.09       17.09      17.09 
  Dalarö        17.55      17.55      17.55
  Kymmendö        18.10      18.10      18.10
  Ornö Kyrka        18.35      18.35      18.35 
 Från Huvudskär, båt 19B      15.30T      I      14.00 
  Fjärdlång      18.50      18.50      18.50
 Till Gruvbryggan (Utö)        19.20      19.20      19.20
 Till Årsta Brygga v 846      21.20      20.50      20.50 
 Till Sthlm City, buss/tåg      22.29      21.59      21.59  
 Från Gruvbryggan (Utö)        19.25      19.25      19.25
 Till Nynäshamn        20.25      20.25      20.25 
 Från Nynäshamn, pendeltåg      20.40     20.40      20.40 
 Till Sthlm C, pendeltåg      21.44      21.44      21.44 

H
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Måndag-Fredag

A Med Octava tis/tor/fre/sön båtbyte i Sandhamn, övriga dagar med Sunnan (inget båtbyte). 
B Med Sunnan mån/ons/lör båtbyte i Sandhamn, övriga dagar med Octava (inget båtbyte). 
G Anslutning med m/s Sjöbris från Strömkajen/Vaxholm till Glyxnäs (väntetid 30min) för vidare resa med tur 4071. 
 Furusund, Stämmarsund och Kolsvik nås ej med denna anslutning. 
H Fredagar sker anslutning med m/s Sjögull från Strömkajen 08.00, Vaxholm 08.55 (byte vid Furusund) 
T	 Anslutning	finns	endast	tisdag	och	fredag. 
 
NOTERA:
Linje 40 (Nord/Syd-linjen) trafikerar endast perioden 25 juni 2018 - 19 augusti 2018. 
Line 40 (North/South-line) operates between 25th of June 2018 - 19th of August 2018
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Lördag Söndag

Tabell 40B Nord/Sydlinjen   Nynäshamn-Utö-Sandhamn-Finnhamn-Furusund-Arholma
Gäller/Valid fr.o.m 25 juni 2018 - 19 augusti 2018
 Dag                       
  
  
  
  
 Fartyg 
  
  
  
 Turnummer  4002    3606  4004  4052    3652  4054  4072  3674  4074 
 Anmärkningar                       
 Från Sthlm C, pendeltåg  07.46          07.16           07.16       
 Till Nynäshamn, pendeltåg  08.50          08.20           08.20       
 Från Nynäshamn  09.00          09.00         09.00       
 Till Gruvbryggan (Utö)  09.55          09.55          09.55       
 Från Sthlm C, tåg (båt 21)  07.49          I           I       
 Från  Årsta Brygga, (båt 21)  08.45          I          I             
 Från Gruvbryggan (Utö)  10.00          10.00          10.00       
  Fjärdlång  10.30          10.30          10.30       
 Till Huvudskär, båt 19A  12.30T        I        12.30 
  Ornö Kyrka  10.45          10.45          10.45       
  Kymmendö  11.10          11.10          11.10       
 Till Dalarö  11.30          11.30          11.30       
 Till Haninge C, v 839  12.37         12.22        12.22 
 Från Haninge C, v 839  10.39        10.39        10.39 
 Från Dalarö  11.35          11.35          11.35       
  Rögrund  12.00          12.00          12.00       
  Solvik (Nämdö)  12.25          12.25          12.25       
  Östanvik (Nämdö)  12.33          12.33          12.33        
 Till Sandhamn  13.30          13.30          13.30        
 Från  Sandhamn    14.00A        14.00      14.00     
 Till Stavsnäs    14.35A          14.35       14.35       
 Till Slussen, v 433/434     15.40        15.37       15.37       
 Från Slussen, v 433/434          14.00          14.15       14.15 
 Från Stavsnäs          15.10B          15.10        15.10B  
 Till Sandhamn        15.45B        15.45      15.45B 
 Från Sandhamn         15.50          15.50       15.50 
  Berg (Möja)       14.00   16.35       14.50   16.35     14.50   16.35 
  Ramsmora (Möja)       14.10   16.45       15.00   16.45     15.00   16.45 
  Långvik (Möja)       14.20   16.55       15.15   16.55     15.15   16.55 
  Stora Kalholmen       14.35   17.10       15.30   17.10     15.30   17.10 
 Till Finnhamn       14.45   17.20       15.40   17.20     15.40   17.15 
 Till Vaxholm, (båt 12/13)       18.10   I       18.10   19.25     18.00   19.25 
 Till Strömkajen, (båt 12/13)       19.15   I       19.30   20.30     19.10   20.30 
 Från Strömkajen, (båt 12/13)      10.30   I      I  14.00    11.30  15.15 
 Från Vaxholm, (båt 12/13)      11.45  I      I  15.00    12.35  16.00 
 Från Finnhamn       14.50   17.25       15.40   17.25     15.40   17.25 
  Norra Ingmarsö       15.20   I       16.10   I     16.10   I 
 Till Norra Svartsö      15.35  I      16.25  I    16.25  I 
 Till Nässlingen      15.37  I      16.27  I    16.27  I 
 Till Åsättra Brygga      15.55  I      16.50  I    16.50  I 
 Till Åkersberga, v 626       16.55   I       18.55L   I     17.55   I 
 Till Danderyd sjh., v 626       17.30   I       19.30L   I     18.30   I  
  Glyxnäs (Blidö)        17.50        17.50      17.50 
 Till Vaxholm, (båt 24B)          20.00          19.45        19.45 
 Till Strömkajen, (båt 24B)          21.00          20.45        20.45 
  Kolsvik (Yxlan)          18.05          18.05        18.05 
  Stämmarsund (Blidö)          18.10          18.10        18.10 
  Furusund          18.35          18.35        18.35 
 Till Norrtälje, v 632/634          19.21          19.57        19.25 
 Till Räfsnäs          19.15          19.15        19.15 
 Till Norrtälje, v 631          20.37          I        I 
 Till Tekniska Högsk., v 676          21.25          I        I 
 Från Lidö          19.25          19.25        19.25 
  Östersjö         19.45        .  19.45        19.45
 TIll Norrtälje, v 636          21.15          I        I 
 Till Tekniska Högsk., v 676          22.23          I        I 
   Simpnäs        19.55        19.55      19.55 
 Till Arholma          20.05          20.05        20.05 
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Måndag-Fredag Lördag (Sat)

A Med Sunnan mån/ons/lör båtbyte i Sandhamn, övriga dagar med Octava. 
B Med Octava tis/tor/fre/sön båtbyte i Sandhamn, övriga dagar med Sunnan (inget båtbyte). 
T	 Anslutning	finns	endast	tisdag	och	fredag. 
L Bussanslutning via Linanäs

NOTERA:
Linje 40 (Nord/Syd-linjen) trafikerar endast perioden 25 juni 2018 - 19 augusti 2018. 
Line 40 (North/South-line) operates between 25th of June 2018 - 19th of August 2018
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Tabell 40A Nord/Sydlinjen   Arholma-Furusund-Finnhamn-Sandhamn-Utö-Nynäshamn 
Gäller/Valid fr.o.m 25 juni 2018 - 19 augusti 2018
 Dag                   
  
  
  
  
 Fartyg 
  
  
  
 Turnummer  3603  4001 4003  3651 4051  4053  3673  4071  4073 
 Anmärkningar                   
 Från Arholma     09.40       09.25      09.25
  Simpnäs     09.50       09.35      09.35
 Från  Tekniska högsk, v676    07.05      I      I 
 Från Norrtälje bstn v 636    08.15      I      I 
  Östersjö    10.00       09.45      09.45
  Lidö     10.20       10.05      10.05
 Från Tekniska högsk, v676    08.05      07.50      07.40 
 Från  Norrtälje bstn v631    09.09      08.50      08.45 
 Från  Fejan båt 31B    09.05      08.50      08.40  
  Räfsnäs     10.30       10.15      10.15
 Från Strömkajen, båt 24A    08.30H      08.00      08.30G 
 Från Vaxholm, båt 24A    09.25H      08.55      09.25G 
  Furusund     11.10       10.55      10.55
  Stämmarsund (Blidö)    11.35       11.20      11.20
  Kolsvik (Yxlan)     11.37       11.22      11.22
  Glyxnäs (Bildö)    11.50      11.35      11.35
 Från Danderyds sjh, v 626  07.25  I      I      I 
 Från Åkersberga, v 626  08.00  I    09.00  I    09.00  I 
  Åsättra Brygga  08.50  I     10.30  I    10.30  I
  Nässlingen  09.05  I     10.45  I    10.45  I
  Norra Svartsö (b)  09.10  I     10.50  I    10.50  I
  Norra Ingmarsö  09.20  I     11.00  I    11.00  I
  Finnhamn  09.50  12.20     11.30  12.05    11.30  12.05
 Till Vaxholm, båt 12B  I  14.25    I  13.55    I  14.00 
 Till Strömkajen, båt 12B  I  15.30    I  15.00    I  14.55 
 Från Strömkajen, båt 12A  I  08.30     08.30  I    08.30  I 
 Från Vaxholm, båt 12A  I 09.30    09.30  I    09.25  I 
  Finnhamn  09.50 12.20     11.30  12.05    11.30  12.05
  Stora Kalholmen  09.55  12.25     11.35  12.10    11.35  12.10
  Långvik (Möja)  10.15  12.40     11.55  12.30    11.55  12.30
  Ramsmora (Möja)  10.25  12.50     12.05  12.40    12.05  12.40
  Berg (Möja)  10.35  13.05     12.15  12.55    12.15  12.55
 Till Sandhamn    13.55     13.45     13.45
 Från Sandhamn    14.00A     14.00     14.00A 
 Till Stavsnäs    14.35A      14.35      14.35A   
 Till  Slussen, v 433/434    15.40     15.37      15.37 
 Från  Slussen, v 433/434      14.00      14.15      14.15 
 Från Stavsnäs,      15.10B      15.10B      15.10 
 Till Sandhamn      15.45B      15.45B      15.45 
 Från Sandhamn        15.55      15.55      15.55
  Östanvik (Nämdö)        16.45      16.45      16.45
  Solvik (Nämdö)        16.55      16.55      16.55
  Rögrund        17.20      17.20      17.20
  Dalarö        17.50      17.50      17.50
 Till Haninge C, v 839      18.37      18.52      18.52 
 Från Haninge C, v 839      17.09       17.09      17.09 
  Dalarö        17.55      17.55      17.55
  Kymmendö        18.10      18.10      18.10
  Ornö Kyrka        18.35      18.35      18.35 
 Från Huvudskär, båt 19B      15.30T      I      14.00 
  Fjärdlång      18.50      18.50      18.50
 Till Gruvbryggan (Utö)        19.20      19.20      19.20
 Till Årsta Brygga v 846      21.20      20.50      20.50 
 Till Sthlm City, buss/tåg      22.29      21.59      21.59  
 Från Gruvbryggan (Utö)        19.25      19.25      19.25
 Till Nynäshamn        20.25      20.25      20.25 
 Från Nynäshamn, pendeltåg      20.40     20.40      20.40 
 Till Sthlm C, pendeltåg      21.44      21.44      21.44 
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Måndag-Fredag

A Med Octava tis/tor/fre/sön båtbyte i Sandhamn, övriga dagar med Sunnan (inget båtbyte). 
B Med Sunnan mån/ons/lör båtbyte i Sandhamn, övriga dagar med Octava (inget båtbyte). 
G Anslutning med m/s Sjöbris från Strömkajen/Vaxholm till Glyxnäs (väntetid 30min) för vidare resa med tur 4071. 
 Furusund, Stämmarsund och Kolsvik nås ej med denna anslutning. 
H Fredagar sker anslutning med m/s Sjögull från Strömkajen 08.00, Vaxholm 08.55 (byte vid Furusund) 
T	 Anslutning	finns	endast	tisdag	och	fredag. 
 
NOTERA:
Linje 40 (Nord/Syd-linjen) trafikerar endast perioden 25 juni 2018 - 19 augusti 2018. 
Line 40 (North/South-line) operates between 25th of June 2018 - 19th of August 2018
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Sommarens tidtabell Nord-Sydlinjen

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN, Bakgrund: 
General Data Protection Regula-
tion, eller GDPR, heter den förord-
ning som EU-parlamentet antog 
den 27 april 2016. Den börjar gälla 
för alla EU:s medlemsländer den 25 
maj 2018. I Sverige kallas denna för-
ordning Dataskyddsförordningen.                                                                                     
Syftet med förordningen är att skydda 
fysiska personer i behandlingen av de-
ras personuppgifter.
Vem behandlar Era personuppgif-
ter: Nämdö Hembygdsförening med 
styrelse och valberedning bestående 
av: Se namn och kontaktuppgifter på 
hemsida  www.namdohbf.se
Vilka personuppgifter behandlar vi: 
Namn, adress, telefonnummer och e-
postadress.

Var finns uppgifterna: 
I föreningens Medlemsregister.
Hur behandlas uppgifterna: I pärmar 
och på datorer som styrelsen ansva-
rar för. Styrelsen ser fortlöpande till att 
uppgifterna är uppdaterade. Uppgif-
terna i registret används enbart för in-
ternt bruk. Styrelsen använder uppgif-
terna i registret för intern information ut 
till föreningens medlemmar och vidare 
för fakturering av medlemsavgifter. Sty-
relsen har säkerhetsställt att person-
uppgifterna i föreningens register inte 
sprids till obehöriga.
Hur länge sparas uppgifterna: 
Personuppgifter om medlemmarna ska 
sparas så länge personerna är anslutna 
till föreningens gemensamhetsanlägg-
ning och är medlemmar i föreningen.                                                                             

Så länge samtycke föreligger kommer 
personuppgifter som behandlas med 
samtycke som grund behandlas av 
föreningen. Om samtycke återkallas 
tas dessa uppgifter bort.
Hembygdsföreningen fortsätter att 
göra utskick per E-mail till dig, men 
vill du inte att vi sparar dina uppgifter, 
vänligen ta kontakt med styrelsen på: 
info@namdohbf.se

Vill du veta mer om hur styrelsen ar-
betar med GDPR, kontakta styrelsen: 
info@namdohbf.se
Med Vänlig Hälsning
Styrelsen


