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Nämdö 
Kyrka
Program
Lördag  3/11  kl 11 Minnesgudstjänst
Lördag  1/12  kl 15 Adventsgudstjänst
Lördag  15/12  kl 11 Julkonsert
Tisdag  25/12  kl 07 Julotta
Måndag  31/12  kl 13 Nyårsbön

Ordföranden 
har ordet...
Vilken magisk sommar och höst vi har haft som gjorde 
skärgårdslivet väldigt behagligt för många, inte minst mig själv! 

Sällan eller aldrig har jag väl njutit så 
mycket av att ha en öppen båt och lå-
tit fartvinden leka i kalufsen, så härligt 
och tack för den här sommaren!
Styrelsens första 8 månader har präg-
lats av ordet: Aktivitet! 
Vi har tillsammans lyckats genomföra:
Båtkurs för tjejer, 
Motionslopp, 
Nämdödag,
Motorsågskurser, 
7 stycken Pubkvällar, 
fått ordning på medlemsregistret, 
skapat nyhetsmail, 
och inte minst har vi hanterat pantflas-
kor och burkar…
Visserligen har det varit en extremt 
varm sommar men en sak är säker: 
Nämdöborna kan minsann konsten att 
förtära drycker!
Panten kom först som en liten extra 
belöning där föreningen tog på sig 
att samla in panten från öborna un-
der förutsättning att pengarna tillföll 
föreningen, vilket i praktiken inneburit 
att många kommit med sina pantbur-
kar och lämnat dom på dansbanan vid 
hembygdsgården. Vad vi glömde bort 
att säga innan vi tog på oss uppgiften 
var att: ”Det är bra om ni har sorterat 
flaskor och burkar, innan ni lämnar 
panten”. Den läxan har vi nu lärt oss 
den hårda vägen…

Föreningen har nu ställt ut två kärl 
med tydlig text om hur du kan läm-
na din pant vid sopskjulet nere vid 
Sand, burkar i den ena påsen och 
pet i den andra. Det kommer också 
att komma upp liknande kärl nere vid 
Solvik (eftersom affären inte hanterar 
pant ännu). Det går fortfarande bra 
att lämna din pant vid hembygdsgår-
den, men din pant ska vara sorterad.                                                                             
I dagarna skickade vi in inte mindre än 
97 stycken stora sopsäckar med pant, 
det blir fina kronor till föreningen. (Åter-
kommer med belopp i nästa nummer).

I de allra flesta föreningar finns det ofta 
ett gäng eldsjälar som väljer att bidra 
med mycket av sin tid och sina kunska-
per för att föreningens ska fungera, så 
är det också i vår förening, men vi be-
höver bli fler som kan bidra med mer!                                                                                                                        
Därför är det föreningens målsättning 
är att när så behövs, skapa projekt-
grupper med medlemmar som kan 
och vill bidra med sina erfarenheter 
och kunskaper i specifika frågor. 
Medlemmarna i dessa projektgrupper 
behöver inte vara med i styrelsen, dom 
behöver inte ens vara med i föreningen 
(även om vi självklart utgår ifrån det), 
utan kan enbart bidra med sina kun-
skaper och erfarenheter. 

Fördelen med projektgrupper är att 
fler kan delta på sina villkor, föreningen 
får ta del av fler människors kunskap, 
vi öppnar upp föreningen för fler som 
påverkar och det betyder med största 
sannolikhet att ännu fler bryr sig lite 
mer! Bra va? 
Vi har redan startat upp två nya pro-
jekt, det ena handlar om att undersöka 
möjligheterna för en gemensam upp-
fräschning av Nämdös ”vägskyltar” 
och det andra projektet som pågår är 
utformningen av den nya hemsidan.
Flertalet av de som är med i dessa 
bägge grupper är inte med styrelsen, 
utan rapporterar enbart sina förslag till 
styrelsen. 
Styrelsen har valt att påbörja arbetet 
med att försöka få bidrag till reparation 
av våra bryggor, föreningen äger och 
förvaltar alla bryggorna i Sand och den 
”gamla hamnens” bryggor behöver re-
noveras, och detta kommer att kosta 
en ansenlig summa pengar. 
En sån här uppgift är både svår och 
besvärlig att driva och om det finns 
någon bland föreningens medlemmar 
som kan hjälpa till med guida, sup-
porta och kanske till och med driva 
den här frågan, så är föreningen ytterst 
tacksam. 
Jag önskar dig och de dina en härlig 
höst. 
Göran Görsson, Sands Brygga                                                                                      



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 Öhman, Inga Winroth 
och Hans Magnusson.

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: 
info@namdohbf.se

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 info@namdohbf.se
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

Valberedning
Bibi Walden   bibi@swalden.se
Annika Wallin   annika@namdoel.se
Per Fjärdhäll    per@ostanviksgard.se

Redaktionsgruppen Nämdö Nu:  
Göran Görsson ansvarig utgivare gorsson@gmail.com
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:  
Annika Nilsson  

3/11 lör   PUB
1/12 lör   PUB julbord
2/2   lör   Årsmöte med PUB
2/3   lör   PUB
6/4   lör   PUB
4/5   lör   PUB
1/6   lör   PUB

Kalendarium 2018 - 2019Innehåll detta nummer:

 2.  Kyrkan, Ledare
 3.  Medlemsinfo
 4. Båtkursen
 5. Tjärbränning
 6-7. Fiskvårdsprojektet
 8-9. Abborrforskning
 10-11. Kyrkspel, Motionslopp mm
 12. Motorsågskursen
 13. Pub och trafikdebatt
 14-15. Årsmötets protokoll
 16. Notiser

Nämdö Bibliotek 
har öppet 

måndagar kl 11-13
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Båtkurs för damer av damer 
sommaren 2018
Under ett par soliga dagar 
i juli tog fem modiga da-
mer tjuren vid hornen och 
lärde sig grunderna i att 
köra båt. Några hade aldrig 
kört båt tidigare och några 
hade kört men kände sig lite 
osäkra i vissa situationer.

Vi instruktörer har ingen särskild ut-
bildning i ämnet men väl en livslång 
erfarenhet av att köra båt och även vi 
minns hur det var att känna sig osä-
ker i början.
Två dagar hade vi och målet hos oss 
instruktörer var att deltagarna skulle 
känna sig tryggare och säkrare både 
med att köra och när det gäller de vä-
sentligaste reglerna till sjöss.
Första dagen ägnades åt teori och 
deltagarna fick berätta vad de kände 
sig osäkra på. Med diskussioner och 
lekfulla praktiska exempel kunde vi 
skingra några av mysterierna i båt-
körarvärlden rent teoretiskt. Vi hade 
övning på de vanligaste knoparna på 
hembygdsgårdens veranda och ex-
empel på olika situationer som kan 
uppstå till sjöss med hjälp av leksaks-
båtar i en liten barnpool.
Dag två ägnade vi helt åt att köra båt. 
Damerna hade med sig egna båtar att 
öva i. Det var framförallt det här med 
att lägga till som alla ville bli bättre på. 
Vädret var lugnt och förhållandena 
utmärkta för den sortens övningar, 

deltagarna gjorde stora framsteg i alla 
moment. Två jätteroliga dagar, och så 
fantastiskt att få se glädjen i någons 
ögon när hon just gjort en perfekt till-
läggning!
Som avslutning var det för-
stås diplomutdelning och fika. 

Inte helt omöjligt att kursen 
dyker upp igen nästa som-
mar, så håll utkik i NämdöNu! 
Väl kämpat alla damer och hoppas ni 
fortsätter att köra båt, för ni kan!

Deltagarna                 Instruktörerna

Carina Öhman, text 
Bild Petra Agehorn
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Hej
Jag ropade in en jättefin gammal vävstol på för-
ra årets Nämdödag. Jag plockade isär den och 
transporterade hem till Täby. 
Diverse tillbehör och mattrasor följde med.
Nu 14 månader senare har det resulterat i min 
första matta.
Jag ber att få tacka givaren. Jag har verkligen 
haft en rolig och lärorik resa.

Vänliga hälsningar
Bengt Malmström, Skärvassa holme.

Tjär lek på Uvön,Tjärbränning
Förr doftade alla bryggor och båtar av tjära, linolja och terpentin 
– blandningen som går under namnet Roslagsmahogny. 

Tjära är, som nog de flesta vet, en 
naturprodukt. Men inte många skär-
gårdsbor, eller sommargäster i skär-
gården, känner till hur man tillverkar 
den. 
Tjäran framställs ur tjärstubbar, dvs 
gamla tallstubbar eller ännu hellre 
törskatetallar. På törskatetallar har 
trädtoppen blivit angripen av törska-
tesvampen, vilket leder till att tallen 
försvarar sig genom att bilda tjära. 
Den bästa veden doftar av tjära och 
är vaxfärgad genom sitt stora innehåll 
av terpentener och hartsämnen.

Hur går det då till att få ut tjäran ur 
den doftande veden? Man klyver 
tjärveden i fina stickor, torka den väl i 
solen, och banka sedan tätt ned den 
i tex ett kvartsfat. Sedan torrdestille-
ras veden, dvs värms upp i frånvaro 
av luft. Vänd alltså upp och ned på 
kvartsfatet, ställ det på en plåt med 
ett avrinningshål i mitten, och täta 
runt om med blålera. Ordentligt! 
Träd ett tvåhundraliters fat utan bot-
ten och lock över hela konstruktio-
nen, och lägg i vanlig ved. Stick in 
ett stuprör under plåten, och ställ en 
plåtburk där tjäran kan rinna ned. 

Förr doftade alla bryggor och båtar av tjära, linolja och terpentin 
– blandningen som går under namnet Roslagsmahogny.

Tänd sedan på och mata elden i ett par 
timmar. Efter en halvtimme börjar det 
rinna tjära rakt ned i burken. En sådan 
omgång kan ge tillräckligt med tjära för 
att stryka hela Dannes brygga. Trevligt 
samkväm med vänner, som vi hade i 
April i år, gör att kvällen blir ett minne 
för många.

Dan Månsson text. Bibi Walden foto
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Fiskvårdsprojekt 
Nämdö Skärgård
En solig dag i slutet av augusti i år fick Orrön ett celebert besök av 
länsfiskekonsulenten Henrik C. Andersson ( nedan HCA). 
Mötesplats var Fogelbergs gästfria Sjöstuga.

Inspirationen till till denna samman-
komst kommer från Länsstyrelsens 
”Ö för Ö” som vi hade på Rögrund för 
ett par år sedan, projektet heter Vasar 
och undertecknad är kontaktperson.

Inbjudna var fiskvårdsengagerade 
mark- och vattenägare och represen-
tanter för dessa samt fritidsfiskare. I 
dagsläget har vi inga yrkesfiskare.
HCA gav oss en föreläsning om fiskens 
betydelse och hälsa i då- och nutid.
Denna information kan Du inhämta ge-
nom att lyssna på Sveriges Radio P1: 
Klotet från 180912 och heter ”Hur mår 
fiskarna i Östersjön?”

I detta reportage går jag inte djupare 
in på sälens och skarvens fiskkonsum-
tion, men var så säker att den diskute-
rades livligt.

Vid tre av Orröborna utvalda och av 
HAC tillstyrkta lämpliga vikar, kommer 
några frivilliga under hösten och vin-
tern att anlägga Vasar. Dessa består 
av bottenförankrade granar, en urmin-

nes metod att skapa skyddade miljöer 
för fiskyngel. Läs mera: Rekofiske.se  
2012 / Vasen-en enkel och effektiv fis-
kevårdsåtgärd.
Efter teori och samspråk avnjöts en av 
mötesdeltagarna sammansatt lunch-
buffé, tillagad med lokalproducerade 
råvaror. Därefter gav vi oss iväg i ett 
par båtar för att inspektera platserna 
för vasarna. Det tar lite för mycket plats 
att här ange de exakta positionerna.

Ett annat ändamål för dagen var att 
hitta lämpliga vikar för fredning, dvs 
inget fiske alls perioden 1/4-15/6, en 
effektiv åtgärd att skydda många 
fiskarters lekperiod.
HCA ansåg att innersta delen av Or-
rösundet, som numera är en vik mel-
lan Hallonholmen och huvudön, är en 
utmärkt vik att freda. Detta tyckte han 
även om Sumpkrok, som är viken inn-
anför Minberget, tillhörande Västeräng. 
Sedan gick turen till Dalsundet  vid Uvö 
som likaledes ansågs perfekt för fred-
ning, berörda vattenägare kommer att 
överlägga.

Sista ändamålet för dagen var att be-
söka Västerbyträsket. Vi vandrade från 
bäckens utflöde i Södra viken ända 
upp till till en av det relativt nyinflyttade 
bävrarnas bon.
Syftet var att undersöka om fiskvand-
ring mellan insjö och hav kan återska-
pas och vilka åtgärder som kan krävas.

Detta var ett kortfattat reportage  av 
en mycket stimulerande dag, som vi 
hoppas ger många ringar på vattnet.

Rekommenderas: 
youtube / Silverskatten/ Sportfiskarna/ 
Henrik C. Andersson 
(detta avsnitt handlar om öring)

Till sist, bli medlem i 
”Nämdö Fiskvänner” på facebook.

Brittsommarhälsningar 
från Victor  

victor.englund.privat@gmail.com

Victor Englund text  Christina Krook foto
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Deltagarna:
Lennart Ström,  Mörtö                
Anna Edling,   Västerby
Petter Öhman,   Bunkvik
Calle Bergsman,   Orrön
Philip Heeroma,   Orrön
Inga Winroth,   Västeräng
Jon Fjärdhäll, 
Skärgårdsstiftelsen/ Östanvik
Lars Fogelberg,   Orrön
Christina Krook,   Orrön
Axel Lindstrand,  Orrön
Victor Englund,   Orrön
Eva Pontan,  Orrön
Claire Lindstrand,  Orrön
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Forskning i Västanvik 
om algers gifter och dess påverkan på 
hälsotillståndet hos abborrar

 I Östersjön syns flera tecken på att 
djurlivet inte mår bra, bland annat note-
ras kraftigt minskade bestånd av ejder 
samt dålig föryngring och försämrad 
hälsa för flera fiskarter. Hittills är orsa-
ken till dessa förändringar okänd men 
forskargruppen undersöker om natur-
ligt producerad ämnen innehållandes 
brom kan vara en del av förklaringen. 
En grupp av sådana naturligt produ-
cerade bromerade ämnen av särskilt 
intresse kallas hydroxylerade poly-
bromerade difenyletrar (OH-PBDEer). 
Dessa bromerade ämnen produceras 
av cyanobakterier och fintrådiga alger, 
såsom de alger man kan se på klippor 
under sommaren. 
Forskargruppen har tidigare studerat 
de naturligt producerade ämnena i la-
boratoriet. När de utsatte zebrafiskägg 
för ämnena slutade äggen att utveck-
las för att tillslut dö, effekterna märk-
tes dessutom redan vid väldigt låga 
koncentrationer. Problemet bör tas på 
allvar, inte minst med tanke på att den 
naturliga produktionen av ämnena tros 
ha ökat på grund av övergödningen i 
Östersjön. 
Provtagningen på Nämdö började i maj 
2018 och fortsatte till början på okto-
ber. Själva projektet har pågått i två år, 
och man samarbetar med universitet i 
Göteborg och Amsterdam som också 
gör analyser. När provtagningen är fär-
dig väntar ett stort jobb med att analy-
sera och utvärdera proverna. Hela det 
stora projektet beräknas vara klart och 
utvärderat om tre år.
Hur gick själva provtagningen till då 
undrar ni kanske? Jo det kan jag be-
rätta, för jag fick vara med och titta en 
varm dag i augusti. 
Hemma hos Sylvia och Sven Dahlgren 

i Västanvik hade deras vardagsrum för 
dagen omvandlats till ett laboratorium 
med olika brummande apparater. Mitt 
på golvet stod ett bord med glasrör, 
vågar och annat som hör till ett labb. 
(Refererar här till min gamla kemi-skol-
sal…vilket är den enda erfarenhet av 
en dylik lokal som jag har)
Henrik Dahlgren sprang och hämtade 
en abborre i taget. Fiskarna hade han 
fiskat upp tidigare i veckan och lagt i 
en sump i närheten. Abborrarna skulle 
vara ungefär lika stora, ca 20-25 cm 
långa och väga runt två hekto. Fisken 
bedövades innan man gjorde provtag-
ningen.
Lillemor tog blodproven. Blodet centri-
fugerades direkt för att skilja ut blod-
plasman. Man mätte också glukoshal-
ten direkt vid provtagningen. 
Henrik var sen flink med skalpell och 
pincett, hjärnan plockades ut och la-
des i flytande kväve. För att bestämma 
åldern fiskade han med pincetten ut 
otoliterna, de är två stycken på varje 
abborre och består av kalk, och de 
satt i huvudet på fisken.

Sedan klipptes fisken upp och galla 
och lever togs tillvara. Gallan utsönd-
rar bl.a. restprodukter av sånt som inte 
är bra för fisken, därför är den viktig att 
analysera.
Slutligen togs flera bitar av ryggmus-
kulaturen för att bland annat kunna 
mäta koncentrationen av alggifter där. 
Man noterade också om det var rom 
eller mjölke i fisken.
Alla proverna vägdes och man skrev 
upp noga på etiketterna vad som var 
vad. Vissa prover var mer känsliga än 
andra så de lades i flytande kväve. Där 
skulle man inte stoppa ner händerna!

Henrik tog sedan på sig våtdräkt och 
gick ner till sjön för att samla in vissa 
arter av fintrådiga röd och brunalger 
samt blåmusslor. Algerna kommer att 
analyseras för dessa bromerade äm-
nen. Blåmusslor, som ju filtrerar fram 
sin föda, används ofta inom miljööver-
vakning och avspeglar förändringar i 
sin omgivning väl.

Marinbiologen Henrik Dahlgren bedriver tillsammans med doktoranden 
Johan Gustafsson och hans handledare Lillemor Asplund vid Institution för 
Miljövetenskap och Analytisk kemi (ACES) på Stockholms Universitet ett 
projekt för att studera giftiga ämnen som produceras av alger i Östersjön.

Lillenor Asplund, Henrik Dahlgren och Johan Gustafsson.

Bilder: Inga Winroth 

Inga Winroth. Medförfattare och textredigerare: 
Henrik Dahlgren och Johan Gustafsson.
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Bilder: Inga Winroth 

Hembygdsföreningen har just nu ett pantkärl för 
burkar och PET nere vid Sandsbrygga där det även 
går bra att lämna av sina säckar med pant om man 
samlar hemma.Finns även uppe vid hembygdsgår-
den där det också går bra att lämna säckar.

Hembygdsföreningen har just nu ett pantkärl för 

en god gärning!

Pantamera sponsrar vår förening med pantkärl och ger oss ersättning även för importerade 

och skadade burkar. Vi får alltså även ersättning för alla dryckesburkar som inte går att  

stoppa i automaten. Genom att lägga dina burkar och flaskor i kärlet bidrar du till en

ökad återvinning samtidigt som du stödjer vår verksamhet. Tack för ditt bidrag!

NÄMDÖ
HEMBYG

DSFÖRE
NING
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Den 30/9 2018 genomfördes en 
konsert i Nämdö kyrka. Verket 
hette "Förklädd Gud”. Texten 
och librettot är skrivet av Hjalmar 
Gullberg, Lars Erik Larsson har 
skrivit musiken.  Nämdö + Mö-
jas körledare; Dan Enberg före-
slog i vintras att bägge körerna 
skulle öva in det verket, det skul-
le främst framföras till Möja kyr-
kas 250-års jubilemum, vilken 
var den 29/9 2018. Det var roligt att få 
öva in sångerna och de olika rytmerna 
och variationerna. Somligt var lätt…an-
nat lite svårare att få in i huvudet. 
Vi hade övat med endast piano-ack-
ompangemang, men på premiärda-
gen hade Dan Enberg samlat ihop en 
13-manna-orkester. Många allehanda 

instrument var det, tom en harpa. 
Även två extra tenorer hade Dan lyck-
ats locka till att medverka på konser-
ten. Recitatör var Kicki Bramberg. Två 
solister framträdde också; John Kinell 
och Emilia Feldt hette dom. 
Vi från Nämdö åkte till Möja och sjöng 
där på lördagen. På söndagen var det 

Nämdö-bornas tur att få ta del 
i samma konsert, med samma 
medverkande som på Möja.
Vi åt mackor med goda Östanviks-
ägg till lunch. Efter konserten fick 
alla som ville ha kaffe och kakor 
som vi i kören hade bakat själva.
Jag tror att framförandet i Nämdö 
kyrka var ett snäpp bättre än den 
som vi presterade på Möja. Dels 
hade vi övat lite fler gånger nu, dels 

har Nämdö kyrka bättre akustik, något 
som vi som sjunger på Nämdö är väl-
digt glada och stolta över.
Vi vill också passa på att tacka alla som 
tog er tid och omaket att komma och 
lyssna på vår konsert! Tänk att nästan 
fylla en hel kyrka i kalla höst-tiden, det 
är stort.  Inga Winroth

Första motionsloppet!
Det var 11 stycken spänstiga 
entusiaster som anmälde sig 
till föreningens första mo-
tionslopp. 

Sträckan var på knappt 8 km och 
startade vid Hembygdsgården upp till 
Tjusvik och tillbaka till hembygdsgår-
den via Västerby. I herrklassen vann 
Johan Lidström på tiden 27 minuter 56 
sek. Damklassen vanns av Johanna 
Elshult på 38 minuter och 8 sek. 
Här är namnen på alla deltagare 
som sprang det första motionsloppet 
arrangerat av Hembygdsföreningen: 

Leif Graaf
Anna Burman

Björn Lager
Johan Lidström

Antonia Malmgren
Magnus Tingne

Nicolas Diamantoglou
Kristoffer Elshult

Stefan Holmer
Martin Bläckberg

Johanna Elshult
Eva Eldebrink

Samtliga deltagare var mycket nöjda 
med banans sträckning och fören-
ingen ber att få skicka ett tack till 
markägarna som gjorde det möjligt att 
genomföra loppet. Vi har lovat att ar-
rangera ett nytt lopp nästa år och vi ber 
att få återkomma med inbjudan när det 
drar ihop sig.
Görsson
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Höst...
Just nu när jag sitter och skriver är det september. Det är fortfarande 
sommartemperaturer ute och det går fortfarande att ta sig ett dopp. 
Himlen är blå och Orröströmmen har nästan samma färg, ett lätt soldis 
gör utsikten från mitt fönster liksom lite mjuk och suddig i kanterna.

En båtkurs, för damer–av damer, har 
för första gången genomförts här på 
Nämdö, du kan läsa mer om den i det-
ta nummer. 
Kanske dyker den upp igen nästa 
sommar så håll utkik.
För den motorsågsintresserade har 
även en utbildning i det hållits.

På föreningens höstmöte hölls en för-
sta röstning om stadgeändringarna. 
Förslaget har tagit tid att ta fram, det 
har varit mycket att tänka på och jag 
tror att det varit bra och nödvändigt att 
vi låtit det ta den tid som behövts. 
Resultatet av omröstningen och allt an-
nat som diskuterades kan du läsa om i 
protokollet inne i tidningen.

Den första lördagen i varje månad har 
vi pub i hembygdsgården, det vet du 
säkert redan. Alla jobbar ideellt, precis 
som med Nämdödagen. För att det 
inte ska bli för tungt för några få att se 
till att det blir pub varje månad försö-
ker vi göra som så att olika grupper tar 
hand om en speciell lördag. Som jag 
skrev i det förra numret behövs lite fler 
frivilliga pubarbetare så om du vill vara 
med är du varmt välkommen.
Mycket har hänt och mycket står på 
programmet, slå dig ner någonstans i 
höstsolen med lite fika och ta del av vår 
kära tidning.
Önskar er en fantastisk höst

Carina Öhman

Hösten känns välkommen tycker jag 
efter den heta, torra sommaren. Vi har 
haft torka sedan i maj och det känns 
lite oroväckande. Tack och lov har vi 
förskonats ganska bra från bränder här 
i vår lilla del av landet, klarat oss bättre 
än andra.
Trots hettan lyckades vi genomföra en 
Nämdödag i år igen, tack alla ni under-
bara människor som hjälper till med 
stort som smått, utan er ingen Näm-
dödag. 
Nästa år är det 30-årsjubileum, det 
känns lite konstigt att tiden gått så fort, 
känns som det var igår vi hade den för-
sta. 
Vi var inte så många då och inte heller 
så många besökare, evenemanget har 
verkligen vuxit med tiden.
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Motorsågningskurs (A+) 
25 augusti 2018

Vi som hade anmält oss till kursen dök 
kl 9.00 upp på mötesplatsen, som var 
planen utanför hembygdsgården. Där 
mötte kursledaren Dan upp och kol-
lade vad vi hade med oss ifråga om 
skyddsutrustning och egna motorså-
gar. Undertecknades hjälm blev direkt 
kasserad, så jag fick låna en som var 
lite färskare. En skyddshjälm som är 
äldre än fem år kan inte skydda huvu-
det längre på grund av att plasten blir 
spröd då. Värt att lägga på minnet.
Så skulle vi ha skyddsbyxor på oss 
för att skydda benen. De, (byxorna) är 
stoppade med någon slags fibrer fram-
till som gör att kedjan trasslar in sig 
och stannar innan den hinner såga sig 
alltför långt in i köttet / benet. På föt-
terna skulle vi ha antingen sågarstövlar 
eller kängor med inbyggda skydd.
Dan delade ut neonfärgade tunna 
västar, och förklarade att om vi någon 
gång skulle hamna under ett nedfällt 
träd så skulle västen göra att vi hitta-
des snabbare. 
Sen körde vi i fyrhjulings-karavan ner 
till Lillträsket (som ju inte är något träsk 
men gammal sjöbotten). Där har under 
senare delen av 1900-talet dykt upp en 
massa snabbväxande stora granar på 
den gamla åkermarken. Nu ska dom 
bort för att åstadkomma en restaure-
ring av marken, till gagn för bland an-
dra, Östanviks gårds kreatur.

Väl på platsen för vårt sågpraktise-
rande fick vi veta vad sågkedjans alla 
delar hette, och vilken funktion dom 
hade, samt fick vi av Dan höra den ena 
hiskeliga historien värre än den andra, 
om olyckor som hade inträffat i verklig-
heten, för att man inte hade följt säker-
hetsföreskrifterna.
Sen fick vi lära oss att fila upp våra 
eventuellt slöa kedjor, och efter det var 
det dags för oss att försöka dra igång 
våra medhavda sågar. Även i det mo-
mentet fick några av oss tips och hjälp 
från Dan. Några fick öva på att såga 
fyrkantiga hål i en granstam som Dan 
fällt och kvistat med blixtens hastighet 
(och tillika ljud).
En del fick gå upp till änden av den 
gamla åkern och börja fälla granar där, 
under överinseende av Dan som höll 
koll på att vi alla jobbade enligt de sä-
kerhetsregler som finns.
Vi var en härlig samling ”sågarsugna” 
i åldrarna ca 20 upp till 70+ med helt 
olika erfarenheter med oss. För några 
var det typ nästan första gången som 
de höll i en bensindriven motorsåg, 
andra har väl hållit på lite då och då 
och sågat vid behov, men behövde få 
en uppdatering av kunskaperna. Vissa 
tenderar att bli lite slarviga med åren…
och glömska också, för den delen.

Sen hade vi Gustav då, den yngste 
och som jag tyckte den mest kunnige 
av oss….
Han prövades och fick godkänt för 
motorsågskörkort A och B. Grattis 
Gustav!
Alla  deltagare fick öva oss i det som 
behövdes för att vi skulle känna oss 
säkra och bekväma med våra motor-
sågar. Själv hörde jag visserligen att 
Dan sa att vi skulle gå motsols när vi 
skulle kvista trädet innan fällningen….
men lik förbannat så gick jag medsols 
när det var dags för mig att praktisera 
kunskapen. En annan viktig säkerhets-
grej var att man ALLTID ska fälla ner 
kastskyddet / kedjebromsen när man 
förflyttar sig med sågen i handen och 
motorn igång. 
Och så ska man helst inte vara ensam 
i skogen, första förbandet ska finnas i 
ens ficka och numera också förstås en 
mobiltelefon. 
Jag tror att vi alla var nöjda med kur-
sen, samt med vår kursledares peda-
gogiska förmåga, tillika med hans såg-
spånssprutande entusiasm.

Inga Winroth, text och foto

Vi elever: 
Inga och Ru Winroth, Doris Eriksson, 
Anna Horngren/ Carlsson, 
Ulf Häggström, Ulf Kjellson, 
Stefan Walden och Gustav Hjelm
Kursledare: Dan Månsson 
(certifierad motorsågsutbildare 
vid Skogsstyrelsen)



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.

– Vad det innebär vet jag inte riktigt än 
men det verkar ganska roligt. Bland 
annat är det jag som ska se till att 
det finns folk till de olika pubtillfällena.  
Jag började med att bjuda in till en 
”Pubkurs ”. 
Det vill säga att vi var ett gäng som 
träffades i Hembygdsgården och gick 
igenom hur man ungefär går tillväga 
när man genomför en pub. Varför jag 
skriver ungefär är att det inte finns 
några givna regler utan det är upp till 
varje gäng hur de vill göra det. 

Om behovet finns så kör jag gärna en 
kurs till i vår. Att vi genomför det är 
bland annat att det skall locka lite fler 
personer att vilja genomföra en pub. 
För det är faktiskt ganska roligt även 
fast det krävs lite planering. 
Så om någon mer känner sig su-
gen på att prova på att genom-
föra en pub så hör gärna av er 
för vi behöver fler folk som vill.  
Alla är hjärtligt välkomna att komma 
med och hjälpa till när några andra har 
en pub, om de känner för att testa på.

Den här säsongen har jag fått det ärofyllda uppdraget 
att vara ansvarig för puben.

Vi har flera datum i vår som inte är bo-
kade än. Den 1/12 kommer det årliga 
Julbordet att gå av stapeln. Alla som 
vill är välkomna att bidra med det den 
vill, då vi har ett stort knytisjulbord. 
Man bidrar helt enkelt med det man 
vill. Det kan hända att man får en di-
rekt fråga av någon som är med och 
arrangerar det hela då det ibland fattas 
något. I år har Bibi Walden och Ulf tagit 
på sig ansvaret att planera och arrang-
era det. Det tackar vi särskilt för.
Hoppas vi ses!  
Annica Nilsson 

Våga agera
Häromdagen – vid Nämdö kyrka - svor jag åt en kvinna som 
kom körande från affären på fyrhjuling. Jag går med käpp och 
hade ställt mig i vägen för henne.

Vi kom i samtal och jag undrade varför 
hon var ute och körde fyrhjuling. Hon 
berättade att hon åkt från andra sidan 
ön för att köpa kaffe och höll upp på-
sen för att verkligen verifiera det. Jag 
hade över huvud taget inget att göra 
med varför hon körde och ingen rätt 
att stoppa henne. Jag gjorde det ändå. 

Och det blev en högljudd konflikt.
Vi kommer i beråd av olika skäl. Kvin-
nan tycker det är hennes självklara rätt 
att köra på vägen. Fordonet är brett 
och tungt och tvingar gående och 
cyklister ut i vägkanterna. Ljudet från 
motorn är mycket högt och avgasrö-
ken kännbar. De breda däcken rör upp 
dammoln. Vägen mellan kyrkan och 
affären är ursprungligen en smal gång- 
och cykelväg som inte klarar trafiken 
från fyrhjulingarna och slits ner i förtid. 
Väggruset pressas ut i dikena och hjul-
spåren blottar jord, stenar och rötter. 

Cykelvägen eroderar snabbt bort. 
Kostnaden för fyrhjulingarnas skador 
måste bäras av en liten privat vägför-
ening. 
Självklar rätt att köra på vägen? 
Det kan verkligen diskuteras.
Inspiration till en sådan diskussion hit-
tar jag hos en regissör som heter Ca-
rolina Frände. Hon har just satt upp 
en pjäs på Stadsteatern som bygger 
på Eyvind Johnssons trilogi om Sve-
rige under andra världskriget: Krilon. 
Hon säger att det som driver henne 
är ”bokens idé om att våga agera när 
man tycker att en etisk gräns passe-
rats. Många av oss är väldigt otränade 
på det. Det är svårt att säga ifrån el-
ler göra motstånd på ett balanserat 
sätt. Vi hamnar ofta i i affekt och slutar 
lyssna”.
De flesta på Nämdö finner det nog 
alldeles nödvändigt att vara försiktiga 
med miljön och respektera alla som 

man möter. Därför är det märkligt att 
fyrhjulingarna ofta körs i sammanhang 
där alternativa färdsätt kan vara lika 
bra eller bättre. Bättre för den fysiska, 
träningen, bättre för ljudet av fågelkvit-
ter, bättre för luften vi andas, bättre för 
det mänskliga mötet på vägen – kort 
sagt bättre för naturen och den under-
bara ö där vi vistas. Cyklar med cykel-
väskor, cykelkärror eller elcyklar erbju-
der sådana alternativa färdsätt. Att gå 
är också möjligt. 
Fyrhjulingar bör användas när de inte 
kan ersättas av något bättre. De pas-
sar exempelvis vid transporter av 
tunga varor och byggmaterial. Jag tror 
inte att någon har svårigheter med att 
förstå att hantverkare och yrkesarbe-
tande kör fyrhjulingar. Däremot har jag 
betydande svårigheter att förstå varför 
man transporterar en påse kaffe med 
en sådan.
Märta Zingmark, Solvik
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Avsändare:
Nämdö Hembygdsförening
PL 16, 130 36 NÄMDÖ

Ö till Ö 2018
Stortävlingen som själva kallar sig 
för världsmästerskap i swimrun
13:e upplagan i år. 
Det blev rekord i det vackra vädret 
med 7 tim, 39 min och 25 sek, 
– 19 minuter snabbare än förra året.

160 lag, damer och herrar, 
startade i Sandhamn och 
gick i mål på Utö.

I Stavsnäs grillkiosk
har Mahinur Deniz i 32 år försett oss 
hungriga med varmkorv, grillat och an-
nat. En lösning som är toppen när ma-
gen kurrar och vi är på väg från eller till 
vår ö. Mahinur passar på att tacka alla 
kunder för den här säsongen som varit 
lång och varm.

Städdag 
på Nämdö 
Hembygdsgård
Vi arbetar, skrattar och har det bra 
utan ngt schema. Alla vet vad som be-
höver göras och hjälps åt.
I köket trollar Stina och Annika otroligt 
nog fram en jätte god lunch.
Tack alla som kom och tack alla ni som 
kom på söndagen.

Christina Krook text o foto


