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Nämdö Kyrka  Program
Söndag  21/4  kl 15  Påskdagsgudstjänst med kör och trumpet
Lördag  8/6  kl 15  Jubileum med Nämdö  Kyrkokör som firar 20år

Ledaren
Ljuva Vintertid!

Den bästa tiden är nu, i alla fall i mitt 
tycke. Det är lugnt och skönt, land-
skapet är inbäddat i mjuk snö, luften 
är hög och klar. Den barnsliga lyckan 
i att få pulsa omkring i snö eller, som i 
mitt fall, få sig en slädtur bakom mina 
hundar.
Men vädret är nyckfullt i år, ena dagen 
15 minus och nästa 4 plus och regn, 
man vet aldrig riktigt vad man vaknar 
upp till. Man får helt enkelt ta noga 
vara på det som känns bäst.
Tidigare kastade sig Alfrida över oss 
med hull och hår och ställde till med 
trädras i massor och långa strömav-
brott. Ovädret väckte tankar på hur 
förberedda vi egentligen är på att leva 
med långa strömavbrott och att vara i 
stort sett avskurna från omvärlden pga 
dålig backup på mobilmaster. Idéer 
om att skapa förteckningar om var 
man bla kan hämta vatten, vilka som 
har VHS-radio eller elverk poppade 
upp när lugnet åter lägrade sig över 
oss. En värdefull idé som jag hoppas 
vi kan ta vara på och utveckla.
Som alltid i början av februari höll vi 
årsmöte i Hembygdsföreningen. En 
andra, och sista, röstning om stadge-
ändringen hölls och det uppstod även 
diskussioner om den nya hemsidan. 
Hela protokollet hittar du längre in i tid-
ningen.
Framför oss ligger bla arrangemang av 
pubkvällar, städhelg, fler tidningar och 
Nämdödagens 30-årsjubileum.  När 
man ser det rika utbudet av aktivite-

ter som vår förening faktiskt erbjuder, 
helt baserat på ideella insatser, inser 
man också värdet av samarbete och 
engagemang. Vi är många som enga-
gerar oss på olika sätt (även om det 
också finns både plats och behov av 
många fler). Är man många måste 
man ha en viss acceptans för att alla 
är olika och både tänker och känner 
olika. Det kräver att man är noga med 
kommunikationen och inte tar för givet 

att alla andra vet och förstår vad just 
jag tänker. Just mina idéer är kanske 
inte alltid de allra bästa för det stora 
hela, även om jag själv kanske tycker 
det.  Vi får inte glömma att vår förening 
inte handlar om enskilda individer, den 
är en helt egen individ som vi är me-
nade att vårda och värna om. Så låt 
oss hjälpas åt att göra just det, i både 
stort och smått.
Ta hand om varandra
                                    Carina Öhman

Vill DU att Nämdö Kyrka ska finnas kvar på den här ön?
Vill DU att den ska underhållas och bevaras för oss som lever nu, och för dom 
som kommer efter oss? Vad betyder det för DIG att Nämdö Kyrkogårds miljö 
bevaras och platsen hålls ansad och snygg? 
Kom då gärna till någon av de gudtjänster / musik-evenemang mm, som för-
samlingen står för, och fundera tillsammans med oss!

Hälsningar från Nämdös fyra kyrkvärdar: Annika Wallin, Barbro Bengtsson, 
Gunilla Hansen Bering och Inga Winroth.



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

Alla är välkomna som medlemmar.

Ansvarig utgivare
Göran Görsson, ordförande
gorsson@gmail.com
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Vill du ha info 
via e-post?

Mejla då din e-postadress till: 
info@namdohbf.se

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

Nämdö Hembygdsförening

6/4   lör   PUB
4/5   lör   PUB
11-12/5 Städhelg
1/6   lör   PUB

Grovsophämtning 

Aspön 10.00-13.00 Sön 16/6
Bunkvik 10.00-12.00 Lör 15/6
Sand  12.30-13.30 Lör 15/6
Sunnansund 11.15-12.00 Lör 13/7
Mörtö Södra 12.30-13.30 Lör 13/7
Tjusviks brygga 15.00-16.00 Sön 16/6
Uvön (Waxholmsbryggan) 10.00-11.00 Lör 13/7
Östanvik 13.30-14.30 Lör 16/6
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Stormen Alfrida 2-3-4 januari...

...kom till Nämdö lite sakta i början –Det var kanske bra för då kunde vi förbereda oss inför det 
strömavbrott som brukar inträda vid dylika tillfällen. Jag fyllde plastdunkar med vatten och 
såg till att bära in torr ved.

Dagen innan stormen…borde ha va-
rit nyårsdagen var det ganska lugnt. 
Men sen på natten till onsdagen så 
brakade det lös ordentligt, och på 
morgonen hade i alla fall vi på Väs-
teräng ingen el. Den försvann för gott 
vid 3-tiden på natten. 

Vattenfall var snabba med att skicka 
ut sms, har för mig att jag fick flera 
stycken den natten. 

Även på kvällen tidigare den natten så 
blinkade det till vid flera tillfällen och 
elen var väl då borta ca en halvtimme.
Vädret var ganska kyligt, så det första 
jag gjorde var att inventera färskva-
rorna och förvara dom utomhus. Sen 
var det bara att sätta fart på vedspi-
sen och hålla igång elden för att åt-
minstone få någorlunda varmt i köket. 

När vi kunde ta oss ut och skulle kolla 
vad stormen orsakat för skador blev 
vi förskräckta. Bara på sträckan Väs-
teräng - Hembygdsgården hade det 
trillat ett femtontal träd, somliga låg 
tvärs över vägen. Mest var det gran 
i alla storlekar. En del hade knäckts 
rakt av, de flesta låg med rötterna 
upp i luften. S.k. rotvältor.

Jag läser på SMHI´s hemsida att man 
under stormen Alfrida mätt rekordno-
teringar, tex på Örskär 38,5 m/s. Vin-
den kom från nordnordväst.
Onsdagen gick, torsdagen kom….nu 
var mobilens batteri helt dött. På fre-
dagen hörde jag att någon satt igång 
ett el-aggregat utanför teknikboden 
för fiber, alltid något. 
På fredagen brummade det friskt från 
området vid masterna. Alltid något.

Men min mobil var fortfarande död. 
Och några vattenfalls-gubbar syntes 
inte till ännu. Men konstigt nog, från 
skogen hördes det motorsågsbuller, 
och på vägen kördes det fyrhjulingar 
fullastade med motorsågar och man-
liga individer med sågarhjälmar. Ryk-
tet berättade att några av ”våra” egna 
gubbar tröttnat på att vänta på extern 
undsättning och tagit tag i problemen 
med träd på kraftledningarna på eget 
bevåg. När sen väl de ”rätta” linjear-
betarna kom på lördag / söndag antar 
jag att de blev ganska förvånade…. 

Vi fick tillbaka elen ca kl 4 på sön-
dagseftermiddagen. 
Elen är tillbaka, men alla träden då? 
Ja det får bli en senare fråga.

Inga Winroth
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Några ord om bortgångne Victors Englunds insatser för vår bygd.
Skaffat sponsorer till inköp av orgel.
Själv sålt sina egna prylar på Nämdödagen och 
skänkt pengarna till ny orgel i Nämdö kyrka.
Varit engagerad på Nämdödagen och bla sålt lotter.
Varit kyrkvärd och hjälpt Annika Wallin. Var med i 
Nämdö kyrkokör och inte bangat för att sjunga te-
norstämman. Var med i pub-gänget och fixat mar-
spuben…några år. Efterfrågat och introducerat 
kryddväxten ”koriander” som därefter blivit en be-
stående krydda i Västerängs trädgård.
Engagerat sig för att fisken i våra vatten ska trivas 
och finna lämpliga platser att leka i.
Villig att dela med sig av sina erfarenheter och kun-
skaper vad gällde tänder och livet i skärgården.
Var en god, varm, lyssnande och inkännande med-
människa. In i det sista vetgirig (låter illa med girig…
för det var han alls inte).
Tack Victor för allt du ville och delade med dig av 
till oss!

Inga W

Längs en stig 
som jag ofta vandrar med mina 
hundar ligger ett litet miniatyrhus 
på en bergsluttning. 

I höstas när jag passerade fanns där också 
en liten Nämdöfiber-skylt som signalerade 
att husets folk väntar på att bli uppkopplade. 
Som sig bör finns också en tvättlina på plats.

Nu var jag lite nyfiken på hur småfolkets stuga 
klarat Alfridastormen. En solig dag i februari 
gick jag dit för att se efter och jo, där stod 
den och hade klarat sig från fallande träd och 
grenar. 
Mer anmärkningsvärt kanske det faktum att 
den inte blåst bort. Det var mörkt i fönstren så 
småfolket har antingen gått i ide eller rest till 
varmare breddgrader. Och tur är nog det för 
utanför stugdörren ligger snön i småfolksmått 
mätt gott och väl en manshög djup, tvättlinan 
slokar och av fiberskylten syns inte ett spår 
där den ligger djupt begravd under snön.

Vi får hoppas att småfolket återvänder till sin 
stuga till våren och får ordning på allt igen. 
Jag kommer i alla fall att gå förbi och se efter 

Carina Öhman



Det varder härmed kungjordt, at på 
Nemdö eller Östanviks Säterie, kom-
mer d. 11 nästk. April följande till de 
mästbjudande at säljas, neml.1) Hål-
ländske Skepparen Claes Ents förde 
Fleut-Skepp de Elisabeth & Theodora 
kalladt, bygt af Furu på Cravel, af un-
gefär 350 Lästers storlek, som under 
resan ifrån Riga till Amsterdam d. 24 
Nov. sistl. år strandat utanför Nemdö 
Skärgård imellan Dahlarö och Sand-
hamn. Skeppet är skadat i bottnen 
och ligger nu förtögt vid det så kallade 
Långviks Skär, hvarifrån Köparen det 
kommer med egen kostnad at bort-
föra eller på annat sätt efter behag at 
disponera. 2) Det deraf bergade Ta-
claget och all öfrig Skepps-Redskap, 
uti godt och behållit stånd, som nu är 
inlagt på Nemdö eller Östanviks Sä-
terie, hvarifrån Köparen det med egen 
kostnad kommer at bortföra; och 3) 
dess innehafde Laddning, bestående 
af 1618 st. Rigiske Bjelkar hvilka ligga 
vid Skeppet, och Köparen jämväl med 
egen kostnad sjelf kommer derifrån at 
bortföra. Utom det, att om detta, när-
mare underrättelse erhålles uti Norra 
Dykerie- och Bergnings-Compagniets 
Contoir här i Stockholm, kunna hu-
gade Köpare, altsammans imedlertid 
på stället alla dagar få bese. 
(Posttidningar 1774 02 10)

–
Krono-Skatte Hemmanet Gillinge et 
halft Mantal, med des ägor och til-
hörigheter, beläget i Stockholms Län, 
Sotholms Härad, Österhanninge Sokn 
och Nämdö Capell, kommer at genom 
öpen Auction försäljas den 26 i denna 
månad på Liljeholmen; närmare be-
skrifning om detta Hemman och des 
Ägor lämnas uti huset N:o 188 vid 
Köpmangatan det andra til höger från 
Stortorget tvänne trappor up.
(Inrikes Tidningar 1788 07 07)

–
Secreteraren Carl Elméns k. Maka, 
Sophia Augusta Amalia Blix, dotter af 
framlidne Häradshöfdingen Magnus 
Blix och dess aflidna k. Maka Sophia 
Ulrica Stjerneroos, död den 21 Jan., i 
dess 33 års ålder. Med henne utslock-
nade den Blixiska ätten äfven på Qvin-
nolinien. (Inrikes Tdningar 1809 02 01)

Sedan min Man Johan Ulric Öster-
berg begaf sig till sjöss år 1805, och 
alltsedan icke på det minsta sätt låtit 
höra av sig, således i ovisshet om han 
är lefvande eller död, föranlåtes jag 
härmed, derest han lefver, tillkännag-
ifva, att så framt han ej inom natt och 
år, ifrån den dag detta i Tidningarna 
för första gången kungjordt varder, 
låter höra af sig, anmäler jag mig på 
vederbörlig ort om ägtenskapets up-
plösande oss emellan; som andra gån-
gen kungöres. Dalarö och Nämdö den 
17 juni 1810. Monica Johansdotter. 
(Posttidningar 1810 11 03)

–
Under 1788 års krig med Ryssland 
hitkom, såsom flygting, Ryska Sol-
daten Jan Thomasson, och har all-
tsedan härstädes i Nämdö Församling 
sig uppehållit, och åstundar nu att få 
träda i äktenskap med Pigan Anna 
Cath. Andersdotter; och, såsom utan 
Betyg stadd, gifves denna hans ås-
tundan härmed tillkänna, att den som 
dervid kan hafva något att påminna, 
ville sådant tillkännagifva hos Commin-
ister Aspling på Nämdö under adress 
till honom på Dalarö och Nämdö; som 
första gången kungöres. Nämdö d. 4 
Sept. 1815. 
(Inrikes Tidningar 1815 10 10)

–
Genom öppen frivillig Auktion, som an-
ställes å Värdshuset Tallkrogen utom 
Skans Tull, Onsdagen den 25 nästk. 
September, kl. 12 f. m., utbjudes till 
försäljning Östanviks Säteri med till-
hörande Frälse-Hemman och Lägen-
heter, tillsammans utgörande Tre och 
9/16:dels Mantal, belägne i Stock-
holms Län, Sotholms Härad, Öster-
hanninge Socken och Nämdö Kapell, 
6 mil från Stockholm genom södra 
Stäket, och 2 mil från Dalarön. Egen-
domen har den vackraste situation, 
god Åbyggnad, Manngården af Träd 
och Ladugården af Sten med Tegeltak, 
Husbehofs-Qvarn och Såg, samt stor 
Trägård af ypperlig Jordmån. Årliga 
Utsädet uppgår till 30 tunnor, till det 
mesta i ler- och svartmylla. Ängarne 
gifva circa 400 lass Hö. Löfbrott och 
förträffligt Bete finnes i öfverflöd. Fisket 
är ymnigt ej mindre i Saltsjön än 2:ne 

Insjöar, och Skog finnes både till hus-
behof och afsalu. I öfrigt är Egendomen 
försedd med 15 Torp, som till största 
delen utgöra 3 dagsverken i veckan. 
Om köpe- och tillträdes-vilkoren lem-
nas underrättelse vid Auktions-tillfället; 
och kunna emedlertid hugade Speku-
lanter, dels på stället, dels genom kor-
respondans med undertecknad, om 
denne Egendoms beskaffenhet och 
förmåner, inhemta närmare upplysn-
ing. G.A. Schierbeck, Assessor i Kgl. 
Kammar-Rätten. 
(Dagligt Allehanda 1816 09 17)

–
Förmedelst den åldrige Klockarens uti 
Nämndö CapellFörsamling afskedsta-
gande, med bibehållande på lifstid af 
circa halfva Lönen, blifver Klockaretjen-
sten derstädes ledig, och tillsättes efter 
3:ne månader ifrån nedanskrifne dag. 
Hugade Sökande till denna af ringa 
Lön åtföljda syssla böra, försedde 
med caution och bevis på erforderlig 
skicklighet, hos undertecknad sina an-
sökningar ingifva; som andra gången 
kungöres. Stockholm och Österhan-
inge d. 21 April 1820. Eric Bergfalk.
(Inrikes Tidningar 1820 05 16)

–
Diverse legala Annoncer. Uti händelse 
min Man, Torparen J.E. Lindström, 
som tillika med Pigan Anna Maja Ers-
dotter, i Sept. månad förl. år, i fiske på 
hafvet, blef öfverfallen af storm och 
oväder, hvarefter jag om ingendera af 
dem någon underrättelse haft, ännu 
skulle vara vid lif och drifven till för mig 
okänd ort, anmodas han att med det 
första och sist inom natt och år infinna 
sig, eller säker underrättelse om sig 
gifva, emedan jag i annat fall är sinnad 
på annat sätt inrätta min hushållning. 
Stockholm, Nämdö Capellförsamling 
och Grönskär d. 29 April 1824. Maja 
Stina Ersdotter. 
(Post & Inrikes Tidningar 1824 05 11)

–
Om Flickan Lovisa Ulrika Sjöblom, 
född i Vermdö Socken på Rundmarön, 
som nu för närvarande vistas i Stock-
holm, infinner sig i Nämdö Socken och 
Rågskärs By, så undfår hon i Sterbhu-
set del af sin aflidne Broders till hennes 
förmån lydande Testamente. Stock-

Några äldre tidningsnotiser om Nämdö (första delen)
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Några äldre tidningsnotiser om Nämdö (första delen)
holm den 9 Juli 1827. 
(Stockholms Dagbland 1827 07 19)

–
Jemlikt Kreditorernes uti Herr Kammar-
Rådet G. A. Schierbecks Konkurs fat-
tade beslut, samt Kuratorns derom 
gjorde anhållan, varder härigenom 
kungjordt, att Kreditorerne ämna, ig-
enom offentlig Auktion, som hålles 
här å Lands-Kansliet Lördagen den 
7:de instundande Febr. kl. 12 på da-
gen, låta uti uppslag och till hvad pris 
som helst, försälja Östanviks Säteri 1/2 
Mantal, med dertill hörande, under ett 
sambruk lagde följande Frälsehem-
man, enligt upprättad salu-värdering, 
och beskrifning af den 13:de Sept. 
1826, nemligen: Vestanvik 7/16:dels, 
Vesterby 1 7/8:dels, Långvik 1/4:dels 
och Rörstrand 1/2 Mantal, eller till-
samman 3 9/16:dels Mantal, belägne 
i Österhaninge Socken uti Nämdö 
Kapell och Sotholms Härad. Denna 
Egendom innefattar hela Nämdön til-
lika med en mängd öar, holmar och 
skär, åbyggnaden består af ett stort 
Karaktärs-hus, 2:ne Flygelbyggnader, 
särskilde Byggnader för Statfolk, och 
flere Uthus, hvaribland Smedja, Kölna, 
Brännhus och Brygghus m.m.: Ladug-
ården, som är af sten under tegeltak, 
och innesluter 2:ne logar, Stall för 10 
Hästar, 6 par Oxar, Fähus för 40 Kor 
samt Får- och Gethus, är i godt stånd; 
till Egendomen skall höra en Mjölqvarn, 
en Såg, 16 Torp och flere Backstugor, 
hvaraf nu varande åboer utgöra om-
kring 2000 dagsverken om året på 
egen kost, deraf 138 med häst, jemte 
andre skyldigheter, såsom tröskning, 
spånad, notbindning och bärploc-
kning: en större Trädgård med 200 
fruktbärande trän, fiske, särdeles af 
strömming mycket gifvande, Jagt och 
Skjälskytte. Skogen är vidsträckt och 
tillräcklig för gårdens behof och bety-
dande afsalu: mulbetet ypperligt: utsä-
det i ganska god jordmån anses kunna 
uppdrifvas vida öfver 30 tunnor årligen: 
ängsmarken är stor, och ehuru höfång-
sten uppgifves till minst 200 parlass, 
skall ofta bergats 300, helst deraf kun-
nat vinterfödas 35 mjölkkor, 60 får, 
getter, 4 a 5 par oxar och 5 a 6 par 
hästar. … Om inventarierne kan ser-

skildt öfverenskommelse med Syss-
lomannen få uppgöras. Stockholm å 
Lands-Kansliet den 7 Januari 1829. På 
Landshöfdinge-Embetets vägnar, A.R. 
v. Sydow. G.M. Gyllenhof.
(Stockholms Dagblad 1829 01 28)

–
Genom offentlig Auktion, som för-
rättats i upp- och afslag å Sotholms 
Härads Tingsställe vid Vesterhaninge 
Kyrka, Lördagen den 6 instund. Au-
gusti, kl. 12 på dagen, kommer till den 
mestbjudande att försäljas för skuld ut-
mätte Östanviks Frälse-Säteri … med 
dertill under ett sambruk lagde Frälse-
hemmanen … närmare underrättelse 
erhålles af det hos Herr Kronofogden 
Ploman på Hammar befindtlige Värder-
ings-Instrument. 
(Stockholms Dagblad 1836 06 29)

–
En liten Eköka, som är sönderslagen i 
botten, och som synes vara begagnad 
till julle efter någon större farkost, är 
tillvaratagen på en holme uti Nämndö 
Skärgård, och kan af rätta ägaren på 
beskrifning återfås hos Båtsmannen 
C.E. Krummelin på Nämndön. 
(Stockholms Dagblad 1843 01 17)

–
Auktioner. Genom offentlig Auktion, 
som förrättas å Värdshuset Blå Porten 
å Kgl. Djurgården, Onsdagen den 11 
instundande Mars, kl. 12 på dagen, 
försäljes för aflidne Inspektor Asplings 
Sterbhusdelägares räkning: ÖSTAN-
VIKS Säteri …med underlydande gods 
och inventarier … 
(Aftonbladet 1846 03 03)

–
I går afton anlände till Skeppsbron, 
utanför packhuset två tulljakter, las-
tade med olofligen insändt gods, som 
blifvit taget i beslag på tullförvaltarens 
vid Furusund ordres af jaktuppsyn-
ingsman Sjöblom och tvenne jakt-
båtsmän. Godset, som består af 131 
collys varor och lärer vara af betydligt 
värde, hade förts till skärgården i en 
dansk jakt, som lossade detsamma vid 
Långviksskär, mellan Sandhamn och 
Dalarö. En båtlast af varorna skall blifvit 
af lurendrejarne kastad i sjön då de 
upptäcktes. – Såsom närmare detaljer 
vid beslagstillfället hafva vi inhemtat, 

att natten mellan sistlidne måndag och 
tisdag tulluppsyningsmannen Sjöb-
lom varit ute i en slup för att efterspeja 
lurendrejare. Klockan inemot 2 hade 
ett fartyg synts kryssa af och an i mån-
skenet; slupen höll sig i skuggan, och 
det kryssande fartyget kastade ankar 
då ingen seglare syntes. Slupen lade 
sig nu stilla och väntade. Straxt kom 
en liten roddbåt från land ut till fartyget, 
dröjde der en stund och återvände till 
en udde, der den urlastade åtskilliga 
varor, samt gick derpå åter till fartyget, 
intog nya, hvilket fortsattes i sex ser-
skilda repriser. Då båten sjette gången 
lemnade fartyget, lyftade detta ankar 
och seglade utåt sjön. Båten återvände 
till udden och skulle urlasta, då besla-
garen, i mening att få fatt på de per-
soner som transporterat varorna i land, 
styrer till stället. Helt nära de okända 
karlarne observeras tullbåten af desse, 
hvilka genast kapa linan och sätta ut 
ifrån land, med den last båten då inne-
hade. De okända kunde icke anträffas. 
På udden befunnos de i beslag tagne 
sakerna urlastade. 
(Aftonbadet 1846 10 08)

–
Man har i dag uti packhuset börjat 
med öppnandet och värderandet af 
de förlidne vecka vid Långviksskär i 
beslag tagna varupackorna, hvika be-
funnits innehålla finare äfvensom gröfre 
kläden, shirting, bomullsdukar, silkes-
dukar, möbelkattuner, flaneller, väfda 
bomullskalisonger, tröjor etc. Ehuru 
man vid middagstiden endast med-
hunnit att genomgå ungefär hälften af 
de i beslag tagna varorna uppgå likväl 
dessa till ett värde af måhända 20,000 
rdr eller derutöfver. 
(Aftonbladet 1846 10 13)

–
Förteckning öfver outtagne, med Lösen 
belagde Bref, ankomne till Stockholms 
General-Postkontor under loppet af 
November och December månader in-
nevar. år. … Sundström, Joh. Rosalia, 
Jungfru (Nämndö et Grönvik) 5 skilling 
…(Aftonbladet 1846 12 15)

Källa: Kb.tidningar.se
Kalle Kjellman, Lilla Marn
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Den här tallen står längst ut på Hallonholmsudden. 
Emmy från Långviksskär berättade för mig att den 
tallen har sätt likadan ut alltsedan hon var barn på 
Ekholmen och gick förbi den på isen på väg till sko-
lan på Nämdö. Måste vara för hundra år sedan och 
den har inte förändrats så mycket  under min tid hel-
ler! Martall kallade Emmy den.

Bibi Walden
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Riksidrottsförbundet (RF) 
har beslutat att tilldela Bibi Walden 

idrottens högsta 
utmärkelse, RF´s 
förtjänsttecken 
i guld, 

för mångåriga och utmärkta insatser 
för den svenska idrottsrölelsen. 
Vi gratulerar Bibi, som är Orröbo 
och ordförande i valberedningen 
för Nämdö Hembygdsförening.

Gruppen 
#Nämdöfamiljerna

...Jag och min man har velat flytta ut på lan-
det sedan vi träffades. Men det var inte så 
lätt. Henrik har sina rötter på Nämdö och 
skulle aldrig sluta åka ut till ön regelbundet 
för att ta hand om hus och mark på släkt-
gården Västanvik. Att köpa ett hus på landet 
i en annan del I Sverige, som skulle kräva 
ännu mer tid, kändes inte rimligt. Att flytta 
med tre barn till en ö där inga andra barn bor 
tog också emot.  

Men, så förra sommaren lärde vi känna en 
fyrabarnsfamilj som just flyttat ut till Nämdö 
permanent. Det gav oss den motivation som 
vi behövde. Det har tagit oss ett tag, men till 
sommaren ger vi oss ut för att testa året runt 
boende på Nämdö.

Det är mycket spännande som händer på 
Nämdö nu. Nya ägare till affären och  pla-
ner kring   bildandet av Nämdöskärgårdens 
nationalpark mm. Tänk så roligt om dessa 
nya satsningar, kan gå hand i hand med en 
utflytt av barnfamiljer. För att inte unga och 
barnfamiljer ska välja bort Nämdö för att det 
saknas barnomsorg, skola eller lekkamrater, 
vill jag skapa ett kontaktnät för oss som pla-
nerar eller drömmer om att flytta ut till ön. 
Tillsammans kan vi skapa de förutsättningar 
som vi tycker är viktiga för våra barn. Jag 
lade ut en kontaktannons på facebook och 
vi har skapat gruppen #Nämdöfamiljerna. 
Till sommaren bor sju barn på Nämdö. Jag 
hoppas att vi blir fler!

Elin Boalt

Kontaktannons, 
Barnfamiljer 
till Nämdö!
Jag vill gärna ha kontakt 
med familjer som plane-
rar/drömmer om att flytta 
ut till ön. Skulle vara tack-
sam om ni vill hjälpa mig! 
Tanken är att få igång en 
grupp där vi kan stötta 
varandra i frågor som bo-
ende, dagis, skola, sociala 
aktiviteter och annat.

EU valet
Hembygdsgården 
är öppen för röstning 

söndagen 
den 26/5
Välkomna att rösta!
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Jesper skulle gå ner och ta årets sista dopp på 
nyårsafton, sagt och gjort han tar på sig utrustning 
därefter, badrock, foppatofflor och ett par badbrallor. 

På vägen ner till bryggan ser han en 
riktigt fin hjort som står och betar på 
sin mark. 
Som den sanne jägaren han är smyger 
han tillbaka till stugan, hämtar geväret 
och ger sig ut på hjortjakt! 

Hjorten känner sig förmodligen lugn 
och avslappnad när Jesper kommer 
tillbaka i badutstyrsel och gevär på 
ryggen…Ni ser ju på bilden utgången 
av den tankevurpan från hjorten!

Vad kan man då dra för lärdomar av 
detta, jo ett vinterdopp förgyller livet för 
en del och förkortar livet för andra…

foppatofflor av, 
för bättre smyg i snön...
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Fin liten skylt på Vindöga,
fångad av Inga Winroth

Vattenreservoarerna 
i träsken är åter välfyllda 

efter all snö och regn, 
skönt att se.
Bild: Carina Öhman

I förra årets vinternummer 
skrev jag några rader om en 
tuff äventyrare som hackade 
sig fram på isen i en kajak.

Nu är äventyraren avslöjad och heter 
Kristina Palte’n. Vi var flera som hade 
span på kajaken en lördag och söndag 
i mars förra året.
Nedan följer ett kortare referat från 
Kristinas tur via Björkvik mot Brunskär. 

”– Snöklädd skärgård. Ljusblå himmel. 
Tystnad som är så dov att den nästan 
hörs i öronen. Inga båtar, bara jag och 
den oändliga skönheten. Det är så bra 
som livet kan vara.  Jag åt lunch, en 
uppvärmd matlåda, på ön där jag sov 
i januari. 
Nu i mars är det så lyxigt att solen 
är uppe ända till klockan sex och jag 
kan paddla några timmar längre än för 
två månader sedan.Jag lekte, padd-
lade och njöt tills det var dags att hitta 
sängplats för natten. 
Ett kanske femtio meter brett istäcke 
omgärdade en ö där jag spanat in en 
plats. Solen hade börjat sänka sig, så 
det var dags. De första fyrtio metrarna 
gick bra att hacka mig igenom med 
paddeln, sen blev det bara tjock sörja. 
Jag kunde varken paddla mig genom 
eller staka med de avkapade skidsta-
varna, gjorda enkom för att föra fram 
en kajak på is med. 
Jag fick vicka och gunga med kroppen 
samtidigt som jag plaskade på så gott 
jag kunde. 
När jag äntligen nådde land var det 

med spetsen på kajaken, rakt mot 
isen på stranden, det var omöjligt att 
få kajaken att ligga längs med. I ett 
konststycke lyckades jag balansera i 
de omönstrade paddelskorna över ka-
jakens istäckta för och ta mig i land på 
de glashala isformationerna. Sen var 
det sedvanligt samlande av ved, upp-
sättning av tält och därefter såg jag 
stjärna efter stjärna tändas medan jag 
matade elden och torkade mina pad-
delhandskar.”

(sök på Facebook och ”Kristina”.)
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SIKO fyller 50 i år!

Skärgårdarnas intresseföreningars 
kontaktorganisation, SIKO, länkar 
samman så gott som alla lokala 
föreningar i Stockholms skärgård. 

Nämdö hembygdsförening är medlem och förutom Nilla 
Söderqvist (v. ordf.), ingår nu även Malcolm Dixelius från 
Tjusvik i SIKO:s styrelse. SIKO bildades till en början för 
att protestera mot politiska beslut som ansågs missgyn-
na skärgårdsbefolkningen, bland annat det fria fritidsfis-
ket och fastighetsskatten. Med tiden har organisationen 
vuxit i styrka och blivit en viktig remissinstans och pådri-
vare i olika samrådsorgan där skärgårdens framtid be-
handlas. Nu står frågor som bredbandsutbyggnad och 
lättnader i strandskyddet högt på dagordningen. Den 19 
september kommer SIKO att anordna en stor jubileums-
sammankomst för politiker och andra beslutsfattare, där 
man presenterar framtidsinriktade idéer för utvecklingen 
i skärgården.
(se mer på www.siko.org)

Foto vänster, överst och höger överst, Gösta Jansson för Norrtelje tidning.
Nere till höger Nilla Söderqvist
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B
Avsändare:
Nämdö Hembygdsförening
PL 16, 130 36 NÄMDÖ

Visste Ni att det går att prata mobil över Wifi? 
Detta betyder att om det blir strömavbrott och mobilmasterna 
inte är igång men fibern är upp så går det att använda mobilen. 

Lösningen fungerar klockrent och vi som inte har mobiltäckning men har fiber kan ändå 
använda mobilen. Lösningen funkar för Telia, 3 Tele2 och Halebop. 
(Det fungerar inte med alla typer av mobiler, men de flesta)

https://www.telia.se/privat/telefoni/wifi-samtal
https://www.tele2.se/tackning-nat/wifi-samtal
https://www.tre.se/privat/varfor-3/vart-nat/WiFi-samtal/
https://www.halebop.se/wifi-samtal-volte

Pubaftnar
Nämdö Hembygdsförening tillsam-
mans med Pub ansvarig Annika Nils-
son söker med ljus och lykta efter 
kamrater och vänner som kan hjälpa 
till att arrangera en Pubafton.
Idag saknas hjälp i köket vilket gör att 
det blir tungt för en del.

Finns det några som kan tänka sig 
att hjälpa till eller arrangera en Pub är 
det bara att höra av sig, tex behöver vi 
hjälp den 4/5.                           Annica

Lästips:

                                                                                          
Victor

Projektgruppen 
”Hemsidan” 
startade Höstmötet 2018 och 
består av Clare Lindstrand, Karin 
Kjellson, Karin Johansson och 
Christina Krook. Vi har planerat att 
Hemsidan i sin första version ska 
vara klar till påsk.


