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Ledaren

Morgondimma…..
Frostvita stugtak i glödande
soluppgång. Klar luft som
girigt dras in i djupa andetag
under morgonpromenaden
med hundarna. Sprakande
färger i naturens höstskrud.
En höstmorgon kan också klä sig i
full storm och blötsnö på tvären, ett
scenario som kanske inte lika ofta beskrivs i lyriska ordalag.
Men visst är naturen fascinerande och
att leva alldeles intill den är ett privilegium.
Höst innebär höstmöte, och det har vi
haft. Där konstaterades att rutiner gällande kallelse till mötet inte hade fungerat så bra. Trots detta var tjugotalet
medlemmar samlade runt bordet med
fika och Doris goda fikabröd.
Styrelsen redogjorde för vad som hänt
under vår och sommar, läs gärna mer
om mötesinnehållet och alla andra aktiviteter längre in i tidningen.
Lade du också märke till den otroliga
växtkraften i somras? Det har liksom
varit som att växterna velat ta igen allt
med råge efter förra sommarens torka.
Fjärilar, humlor och bin har haft en
enorm buffé att ta för sig av.
Härligt för den biologiska mångfalden.
Numera kan man ju köpa eller tillverka
små insektshotell. Man kan också välja
att inte klippa hela gräsmattan, spara
en bit och låt ängsblommorna sprida
både lycka och nytta.
Jag har skrivit det tidigare men det tål
att upprepas, vi tar gärna emot material från er eller idéer om vad ni tycker
skulle vara roligt att läsa om, så var inte
blyga, hör av er till någon av oss i redaktionen.
Välkommen nu att hugga in på innehållet i höstens nummer av vår kära
tidning.                         Carina Öhman

Nämdö Kyrka
1:a advent
Adventsgudstjänst
30/11 kl.15.00
Julkonsert
14/12 kl 15.00
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Nämdö Hembygdsförening

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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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 offiiciella 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.

Kalendarium hösten/vintern 2019/20
Jul pub 7 december 2019
Årsmöte 1 februari 2020
Pub
1 februari
Pub
7 mars
Pub
4 april
Pub
2 maj

Nämdö Bibliotek
har öppet måndagar
kl 11-13
Hemsidan nämdöhbf.se
Nämdö Nu kommer ut med
tre nr per år
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Nämdödagsgruppen

Några veckor före Nämdödagen rycker gruppen ut. Tält ska resas,bord ut,
sortera till loppis, hämta grejer, beställa mat m.m. Hembygdsgården
blir ommöblerad, köket förbereds.
Planera,planera det är så mycket
som ska fungera. Nu är bodarna rensade och uppmärkta vilket gör att det
är lätt att hitta och det mesta går som
en dans.
När jag kommer dit några dagar före
Nämdödagen frågar jag de jag träffar

och de svarar samma, ”jag har varit
här minst två veckor”. Stämningen är
god och de berättar också om hur kul
det är t.ex. att klistra Nämdööls etiketter natten lång.
Några bilder tar jag på Clare som är
i sitt esse, Görsson som instruerar
och skriver på blädderblocket, Stefan
fixar ölpumpen, Petter tvättar toaletter, Danne plockar bland skänkt efter
saker till auktionen. Fler var med men
fastnade inte på bild.
Text och foto, Christina Krook
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Vill du vara med och hjälpa till i Nämdödagsteamet 2020,
vänligen hör av dig till: info@namdohbf.se

Nämdödagens 30 års jubileum
blev en succé!
Den 27 juli i år var det så dax att för
30:e gången genomföra vår uppskattade Nämdödag. Många, många,
många människor har lagt ner åtskilliga timmar frivilligt under alla dessa
år för att detta event har blivit till vad
det är idag, Nämdöskärgårdens stora
festdag dit alla är hjärtligt välkomna,
gammal som ung.
Årets Nämdödag blev en fortsatt
succè, vi hade som vanligt ett antal
försäljare som gästade oss och sålde sina uppskattade varor, och som
också lämnade Nämdödagen med
ett leende på läpparna efter god försäljning.
Nämdödagen uppvisade även i år ett
finfint resultat och vi lyckades bräcka
fjolårets ekonomiska rekordresultat!
Vi sålde laxburgare, korv, ”diverse
drycker”, lotter, kaffe och hembakat
så det stod härliga till. Loppistälten
rensades och vår populära auktion
sålde återigen saker och prylar till
glada besökare och inte minst fantastiska tårtor till fantastiska priser, helt
underbart!
På kvällen gästades vi av det suveräna Coverbandet Jack Von Five som
levererade en riktig smällkaramell till
fest, det började med en trivsam och
kul Quiz där alla kunde delta, inte bara
musiknördar, mycket uppskattat.
Verkligen kul att så många kom och
besökte kvällen också, inte enbart
dagen! Detta borgar för att vi även i
framtiden ska ha ett liveband som
spelar och underhåller oss, toppen,
tack alla ni som kom!
Nämdödagens framgång beror på att
föreningen har varit konsekventa och
försökt att utveckla dagen ett steg i
taget, efter årets genomförande känner vi att arrangemanget kanske inte
kan bli så mycket större, om vi ska
lyckas ha en god kvalitet på det vi
genomför. Totalt på dagen uppskattar
vi att det var cirka 700-800 personer
som var där, dom flesta åt och drack
spenderade slantar och bidrog till
föreningen. Många, många kommer
med egen båt och nere vid bryggorna
var det härligt underbart vänligt kaos,

men jag undrar om vi kan få plats
med fler…Våra toafaciliteter jobbade
för högtryck och det var precis så vi
klarade oss för en extra tömningsutryckning denna gång! Nämdödagen
är nog precis just nu, vad vi klarar av
att hantera, helt enkelt perfekt!
En välbehövlig förändring till nästa år
är att vi kommer att ha ett gäng som
”enbart” fokuserar på att genomföra
kvällsevenemanget inte som nu där
samma gäng genomför hela dagen
(åldern börjar ta ut sin rätt på en del
håll, inte minst på undertecknad)!
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Nämdödagen är idag en viktig del för
föreningens ekonomi och hela överskottet går i första hand till att underhålla vår hembygdsgård och vi vill
tacka alla som var med och bidrog till
ett suveränt jubileumsår för Nämdödagen, och inte minst tack till Er alla
som besökte Nämdödagen utan Er
går det ju inte!
VI hoppas att ni redan nu planerar in
Nämdödagen 2020, alltid sista lördagen i Juli. Nämdödagsteamet 2019
Görsson                                                                                                                                              
             

Kolmilan
En solig och alldeles för varm dag i juli
samlades sex gubbar på Lillträsket på
norra Nämdö. Det var Ulf, Petter, Lennart,
Axel, Stefan (inte riktigt gubbe) och Dan.
Alla var utrustade med motorsåg, hjälm
med visir, och skyddskläder, för nu skulle
man påbörja projekt kolmila.

dén föddes efter att Dan hållit tre motorsågskurser på Skärgårdsstiftelsens
mark, i Skogsstyrelsens regi, vilket
resulterat i en hel massa nedsågade
träd. Trots att Anders hämtat mycket
och sågat upp till virke på Västanvik
kvarstod en massa oanvändbara trädtoppar, grenar m.m. – så varför inte
bygga en kolmila?
I en kolmila bränner man under kontrollerade former ved som begravts under ett täcke av granris och jord, för att
begränsa lufttillförseln.
För att trähögen alls ska kola krävs
ändå en liten mängd luft, och tillförseln
av den regleras nogsamt genom tunnlar under trähögen.

Stammar och grenar reses på ett trägolv, en rost, mot en central stående
stam, kungen. När milan sakta pyrt ett
par dagar stänger man lufttillförseln
helt och låter milan svalna. Träkolen
grävs sedan fram.
Träkol var en viktig inkomstkälla i det
gamla skogssverige och kolning i gropar har utförts i Sverige i över 2000 år.
Järnbruken i Sverige slukade enorma
mängder kol, och träkol användes
även i alla mindre smedjor runtom i
landet.
Ett normalstort järnbruk på 1700-talet
krävde tillgång till träkol vars framtagning kunde sysselsätta 200-300 tor-

pare under några sommar- och höstveckor. Så även om nämdögänget
bygger kolmina på Lillträsket för skojs
skull är det också ett sätt att bevara
en kulturell och ekonomiskt viktig kunskap.
Komilan på Lillträsket är i skrivande
stund rest, men ännu inte täckt. Det
återstår ett par lördagars arbete, och
tändningen planeras till mellandagarna. Axel har lovat ta med hängmatta
och sovsäck för att vakta branden hela
natten. Risken är att allt förvandlas till
aska, men då har vi i vilket fall lärt oss
hur man inte ska göra. Och kul har vi
haft!
Text och foto, Louise, Uvö

Tårtkalas!
Finns det något somrigare än
svalornas svirlande på julihimlen
eller syrsornas konsert i skymningen?
Jo, tårtkalas! De som ropade in
årets fyra tårtor i Nämdödagens
auktion kunde bjuda sina nära
och kära på fin fika med hembakat denna varma julilördag.
Dyrast (3000 kr) blev ”den hemliga tårtan”, som ingen annan
än den som ropade in bakverket fick se.
Stor tack för alla som bidrog!

Foto, Mirja Fröderberg

En grå liten fågel

En stilla sommardag vaknade vi från
eftermiddagsvilan av en hård duns. Vi
satte oss upp yrvakna i sängen och
undrade vad det var som hade hänt.
Jag smög iväg för att titta. Alla dörrar
var låsta, ingenting hade ramlat ner från
hyllorna...När jag öppnade altandörren
såg jag orsaken - en liten talgoxeunge
hade inte sett sig för och flugit in mot
fönstret. Den låg alldeles stilla på sidan
och såg ut att vara död.
Maken kom efter mig, lyfte upp fågelungen i sina händer och satte sig för att
vänta. Efter några minuter rörde fågeln
sina klor.   En stund senare öppnade
den sina svarta knappnålsstora ögon
och sin lilla näbb. Den låg fortfarande
på sidan och såg ut att flämta. Plötsligt reste den sig upp men brydde sig
inte om omgivningen, utan stirrade rakt
fram och fortsatte att andas häftigt.
Lika plötsligtbörjade maken recitera en

dikt av Nils Ferlin: ”Inte ens en grå liten fågel som sjunger på grönan kvist,
finns det på den andra sidan och det
tycker jag nog blir trist. Inte ens en grå
liten fågel och aldrig en björk som står
vit – men den vackraste dagen som
sommaren ger har det hänt att jag
längtat dit”.
Jag undrade hur det kom sig att han,
som jag aldrig sett läsa annat än trädgårdslitteratur, kunde en dikt utantill.
”Jo”, förklarade han, ”under gymnasietiden var vi tvungna att recitera dikter
på svenskundervisningen. Jag valde
den här för den var så pass kort att
jag med säkerhet kunde lära mig den
utantill.”
Nu hade fågelungen stängt näbben
och den tittade nyfiket på oss. Kort
därefter flög den iväg – återuppstånden!
Text och foto, Mirja Fröderberg

När adeln tog över Nämdö

De många krigen på 1600-talet gjorde
Sverige till en regional stormakt i norra
Europa. Samtidigt fick adeln strålande
möjligheter att stärka sina positioner
på snart sagt alla områden i det dåtida
svenska ståndssamhället. Adeln, som
inte ens utgjorde 1 % av befolkningen
fick t.ex. kontroll över två tredjedelar av
åkerjorden i landet. I Mälarlandskapen
och i skärgården övergick praktiskt taget all jord i adelns händer och Nämdö
var inget undantag.
År 1638 hade de svenska trupperna
i det då pågående trettioåriga kriget i
Tyskland tvingats till en brådstörtad reträtt från Sachsen norrut till tre städer
på den tyska Östersjökusten, där de
utan förråd förskansade sig i några illa
medfarna kustfästningar. Allt som vunnits under de tidigare åtta årens krig
hade med ens gått förlorat och det var
bara med stor möda som trupperna
alls kunde hålla sig kvar på tysk mark.
Omringade av överlägsna fiendetrupper kunde de inte heller som tidigare
försörja sig genom att plundra lokalbefolkningen, utan istället blev det helt
nödvändigt att från Sverige undsätta
dem med alla slags förnödenheter.
Den saken krävde mycket pengar, men
statskassan var tom, kronans kreditvärdighet var så låg att ytterligare lån
inte kunde uppbringas och allmogen
var redan så pressad av tunga skatter
att regeringen inte vågade införa fler.
I det mycket prekära läget blev Sverige, protestantismens banerförare,
tvunget att motvilligt binda upp sig till
det katolska Frankrike genom ett fördrag med det landet, som i gengäld
började pumpa in subsidier för att hålla
den svenska krigsmakten på fötter. De
franska pengarna räckte inte långt men
gav ändå en tillfällig respit.
Under sommaren 1638 skeppade
Sverige över stora förnödenheter och
ytterligare 30 000 soldater till Nordtyskland. Operationen, den enskilt
kraftigaste förstärkningen under hela
kriget, leddes av riks- och amiralitetsrådet Erik Ryning, som innan året var
slut skulle bli ägare till Östanvik på
Nämdö. Fiendestyrkorna decimerades
samtidigt mycket svårt av svält och
kunde till slut inte göra annat än att uthungrade stappla söderut. De svenska

trupperna, förstärkta med knektar och
vapen, ammunition, mat och pengar,
tågade efter i ett landskap så öde och
förött ”som om det sopats där med en
kvast”.
Svårt pressad av den fortgående finansiella krisen tog förmyndarregeringen
efter lång tvekan i november månad
samma år beslutet att till adeln sälja av
kronans gårdar och framtida skatteinkomster, så kallade frälseköp, för att
på det sättet få in pengar till kriget. ”Vi
hava nödgats gå och sälja gods från
kronan, på det icke allt måtte ramla”
var en förklaring som gavs. En av dem
som deltog i riksrådets överläggningar
inför beslutet var Erik Ryning. Liknande
försäljningar av kronans gårdar hade
gjorts redan tidigare, men då bara i
mycket liten skala jämfört med den
väldiga utförsäljning som nu inleddes.
Visserligen var inte heller de förväntade och högst tillfälliga inkomsterna
från denna försäljning alls tillräckliga
för att lösa kronans svåra ekonomiska
problem – snarare förvärrades läget ytterligare – men regeringen fick åtminstone möjligheten att skjuta problemen
på framtiden.
Bland de många kronohemman som
såldes redan i december 1638 fanns
Östanvik på Nämdö och köpare var
denne Erik Ryning, som hade lett
transporterna till Nordtyskland och deltagit i överläggningarna om frälseköpen. Flera andra medlemmar av både
riksrådet och förmyndarregeringen tog
liksom han tillfället i akt att köpa på
sig tidigare kronogårdar och ofta då i
mycket större skala än vad han gjorde. Köpen betraktades av dessa höga
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herrar som en patriotisk insats för fosterlandet men var nog snarare en god
affär för dem själva. Ett argument som
ofta hördes bland dem var att om jorden samlades i stora enheter i adelns
händer skulle avkastningen öka och
hela landet gagnas.       
Erik Ryning hade börjat sin framgångsrika karriär som kammarjunkare hos
Gustav II Adolf och behöll sedan en
nära anknytning till kungahuset. Han
var med när kungen reste på friarresa
till Tyskland år 1620, när Maria Eleonora hämtades till bröllopet i Sverige och
när kungens lik fördes hem efter slaget
vid Lützen. Han bevakade sedan änkedrottningen, som förmyndarregeringen
ansåg vara besvärlig, och när hon
hade rymt landet var det Ryning som
hämtade henne tillbaka.
Adelsprivilegier och personlig duglighet
gav Ryning en snabb och vacker karriär. Han deltog vid belägringen av Riga
1621, blev regementschef, men övergick 1629 tvärt till sjömilitär verksamhet och anpassade sig smidigt till sina
nya uppgifter. År 1632 erövrade han
med en flottstyrka staden Wismar och
tog fjorton tyska örlogsfartyg i beslag.
Ett av dem, lastdragaren Fenix, fick
han senare i gåva av drottning Kristina.  
Erik Ryning blev generalguvernör i Livland, kommenderande amiral över huvudflottan och friherre. Så Östanviks
ägare var en mycket betydande herre.
Gården, som då låg där Tyska kolonin nu ligger, besökte han knappast,
men en skymt av Nämdö fick han när
han vid flera tillfällen under krigen på
1630- och 1640-talen seglade ut från
Stockholm som befälhavare för stora
svenska flottstyrkor.
I maj 1645 avseglade en sådan flotta,
som hade rustats på Skeppsholmen
under Rynings överinseende. Först
seglade den till Dalarö, där drottning
Kristina hade infunnit sig för att ge Ryning hans instruktion och från en holme iaktta det ståtliga skådespelet, då
den svenska huvudflottan under hans
befäl seglade ut mot Danmark. Kristina
var arton år, hon hade just tillträtt som
drottning och kände Ryning väl. Han
var drygt femtio år och förde befälet
från regalskeppet Scepter med sextio kanoner och trehundrafemtio man

ombord. Fartyget var mycket likt regalskeppet Wasa och bara åtta år yngre
än det.
Flottan seglade ut för nordliga vindar
från Dalarö den 22 maj, men vinden
slog strax om till syd och flottan tvingade tillbaka till skärgården. Samma sak
upprepades sedan gång på gång. Situationen måste ha varit mycket enerverande, men i ett brev till riksamiralen
visade Ryning gott tålamod: ”Dock såsom man sig Guds nådiga disposition
gärna underkastar, alltså måste man
afbida den tiden, uppå hvilken hans
gudomliga godhet oss förhjälpe täckes
och dessförinnan hafva patience uti
det man icke kan förändra.”
Först vid det sjätte försöket efter en
hel månads försening kom flottan slutgiltigt iväg och kunde vid Bornholm
förena sig med en annan svensk flottstyrka. Ryning förde nu befälet över
sammanlagt 34 örlogsskepp med mer
än 1000 kanoner och närmare 6000
man ombord.
Riksrådets förhoppning var att Ryning
nu slutgiltigt skulle krossa den danska
flottan, som föregående år hade lidit ett
svårt nederlag, och att han från sjösidan skulle blockera Malmö, så att staden kunde erövras av de svenska trupper som trängt in i Skåne. Den svenska
befälhavaren där manade på Ryning,
men han var en försiktig amiral, som
först ville proviantera i Tyskland och sedan undersöka sjökortens tillförlitlighet.
Följden blev att när Rynings flotta till
slut hade intagit sina positioner utanför
Malmö hade freden i Brömsebro redan
slutits. I den tvingades Danmark till
betydande landavträdelser, som nog
hade blivit ännu större om inte den
svenska flottan hade blivit så försenad. Bland annat avträddes Gotland till
Sverige, och Erik Ryning fick uppgiften
att ta ön i besittning. Han steg iland i
Kappelshamn i slutet av oktober och
beordrade myndigt gotlänningarna att
en vecka senare infinna sig i Visby för
att med sina eder betyga drottning
Kristina sin ”huldhet, trohet, hörsamhet
och tjänst … såframt i denne provincie
Gotland vele boendes bliva.”
Erik Ryning ingick i riksrådet. Han var
en ledande kraft i Amiralitetskollegium
och en duglig administrativ chef för
flottan. Han drog inte jämt med riksamiralen, men stod i nära förbund med
Axel Oxenstierna, som han också var

släkt med. Interna trätor och drottning
Kristinas gunstlingsvälde förhindrade
hans förväntade utnämning till riksamiral, vilket fick honom att istället dra sig
tillbaka. Han avled år 1654.
Erik Ryning ägde många vidsträckta
jordegendomar som ständigt utökades genom köp, donationer och förläningar. Han ägde t.ex. Lagmansö och
Sjösa i Södermanland, Lämshaga på
Värmdö och Beatelund på Ingarö. Han
tilldelades gods i Preussen, Mecklenburg, Ingermanland och Livland, som
Sverige hade erövrat under krigen. Han
var delägare i fartyg och även i ett varv i
Västervik, som på spekulation byggde
örlogsfartyg, och han kunde sedan påverka kronans beslut att köpa in dem.
Ryning kunde också använda kronans
båtsmän för sina privata byggprojekt,
år 1646 gjordes närmare tvåtusen sådana dagsverken åt honom  
Mitt framför det då ännu ofärdiga Riddarhuset i Gamla Stan byggde Erik
Ryning ett påkostat palats ”staden till
heder och prydnad”. Det ligger där än
idag med adress Stora Nygatan 2, men
den forna prakten har sedan länge gått
helt förlorad genom en rad ovarsamma
ombyggnader, från början var t.ex. de
putsade ytterväggarna prydda med
målningar av riddare med lansar. Tomten hade Ryning bytt till sig vid en gatureglering efter en storbrand i Gamla
Stan, men sitt palats byggde han till en
del utanför tomten. Herremän kunde
lugnt göra det eftersom ståt och överdåd ansågs hedra inte bara byggherren, hans ätt, adelståndet och staden,
utan också hela landet.
Inför Gustav II Adolfs begravning 1634
hade riksrådet beslutat att inte bjuda in
några utländska gäster för att på det
sättet undvika att visa upp Stockholms
armod för omvärlden, men när Karl
X begravdes 1660 hade Stockholm
genomgått en omvandling och både
utländska gäster och inhemska åskådare kunde se begravningsprocessionen passera långa rader av nybyggda
palats på väg mot gravsättningen i Riddarholmskyrkan. Processionen finns
återgiven på ett över fyra meter långt
kopparstick, där Rynings stadspalats,
som det allra sista palatset före kyrkan, framträder i all sin glans. Begravningen, som var en mycket storslagen
tillställning, avspeglade landets stormaktsdröm, och Rynings stadspalats
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ingick i den fysiska gestaltningen av
den drömmen.
Fem år efter att Ryning hade köpt
Östanvik av kronan fick en annan hög
militär, Fredrik Stenbock, Nämdös resterande sju gårdar i gåva av kronan.
Det var år 1643. Några få år senare var
Stenbock ägare till hela Nämdö och en
mängd öar runt om.
Både Ryning, Stenbock och de ägare
som följde efter dem tillhörde högadeln. De var grevar och friherrar, riksråd och kungliga råd, fältmarskalker
och generalguvernörer, som alla rörde
sig i regenternas omedelbara närhet.
De högadliga släkter, som de tillhörde,
var ingifta med varandra och markerade sin särställning gentemot både
lågadel och ofrälse genom överdådig
prakt och furstliga manér. De hade de
finaste titlarna, de stoltaste anorna, de
vackraste godsen och de största förmögenheterna.
Man kan fråga sig varför så mäktiga familjer alls hade ett intresse av Nämdö,
en karg, liten ö i havsbandet. Förklaringen är väl helt enkelt den att även
Nämdö kunde ge en viss inkomst
och dessutom låg så nära Stockholm
att fisk och andra varor enkelt kunde
sändas in till ägarnas palats där. Mer
intresse än så för Nämdö hade de
inte och att bo på ön eller besöka den
blev inte aktuellt eftersom de hade en
mängd ståndsmässiga egendomar,
som Östanviks torftiga bebyggelse inte
alls kunde mäta sig med.
Från omkring 1720 tog istället lågadliga familjer över som ägare till Nämdö.
De hade mycket enklare bakgrund
och var inte alls lika förmögna. En av
dem började karriären som stalldräng
på Drottninggatan i Stockholm, en annan dog i misär i Amsterdam. Några
av dem bodde tidvis på Östanvik eftersom de saknade bättre alternativ.
Efter 1805 är Nämdös ägare inte längre adliga.
Kalle Kjellman, Lilla Marn
Källor: Peter Englund 1993, C T Odhner 1865, Lars Ericson Wolke m.fl.
2006, Georg Wittrock 1948, Björn
Asker 2005, D Hj T Börjeson 1932,
Arnold Munthe 1910, Axel Zettersten
1890, 1903, SBL, Jan Glete 2010,
Claes Ellehag 1998, Malin Grundberg
2006.
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FRÅN HÖSTMÖTET 7 SEPT. 2019
Mötet började med att ordförande för dagens möte, Lotten Hjelm, hälsade samtliga närvarande
välkomna till årets höstmöte.

Mötet började med att ordförande för dagens möte, Lotten Hjelm, hälsade samtliga närvarande
Med anledning av utlysande av höstmötet kunde konstateras att ”tryckfelsnisse” varit i
välkomna till årets höstmöte.
farten när nya stadgarna för 2019 skrevs. I § 13 ska stå ”Kallelse till föreningsmöte skall ske …”
och
annat.av
Detta
rättas till
Medinget
anledning
utlysande
av snarast.
höstmötet kunde konstateras att ”tryckfelsnisse” varit i

farten när nya stadgarna för 2019 skrevs. I § 13 ska stå ”Kallelse till föreningsmöte skall ske …”
Medlemsavgiften
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påtill
150
kr/år och medlem för 2020. Vikten av att skicka ut info-mail i tårtkalas!
och
inget annat. Detta
rättas
snarast.
god tid påtalades.
Medlemsavgiften kvarstår på 150 kr/år och medlem för 2020. Vikten av att skicka ut info-mail i
Hänttidunder
första halvåret:
god
påtalades.
 Lägenhetsrenoveringen är klar enl. besiktningsprotokollet. Det som kvarstår är
ventilationen
i taket i stora rummet.
Hänt under
första halvåret:
Däck runt uthyrningsbodarna
Trappa och Det
staket
kvar
att göra.
 Lägenhetsrenoveringen
är klarhar
enl.färdigställts.
besiktningsprotokollet.
som
kvarstår
är
 ventilationen
Nämdö Nu har
utkommit
två nummer hittills i år. Nästa nummer kommer i oktober.
i taket
i storamed
rummet.
Alla som
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lämna
in material
till tidningen
är kvar
välkomna
att kontakta
 Däck
runtär
uthyrningsbodarna
färdigställts.
Trappa
och staket
att göra.
Christina
 Nämdö
NuKrook.
har utkommit med två nummer hittills i år. Nästa nummer kommer i oktober.
 Alla
Nämdödagens
30-årsjubilieum
genomfördes
i strålande
väderär
med
en bra organisation
som är intresserade
av att lämna
in material
till tidningen
välkomna
att kontakta
och
ett
väldigt
bra
resultat.
Bra
stämning
bland
de
som
jobbade
med
evenemanget.
Christina Krook.
Bandet på kvällen
gjorde succégenomfördes
vilket gjorde kvällsevenemanget
tillen
detbra
bästa
på många
 Nämdödagens
30-årsjubilieum
i strålande väder med
organisation
år. Åsikter
framfördes
om att
av loppismaterial
måste
bättre.
och
ett väldigt
bra resultat.
Bramottagandet
stämning bland
de som jobbade
medorganiseras
evenemanget.
Att
sälja
någon
typ
av
kasse
i
stället
för
t-shirts
var
också
ett
förslag
som
framfördes.
Bandet på kvällen gjorde succé vilket gjorde kvällsevenemanget till det bästa på många
Görsson
inte kunde
i mötet) harav
meddelat
att hanmåste
fortsätter
som bättre.
år.
Åsikter(som
framfördes
om delta
att mottagandet
loppismaterial
organiseras
Nämdödagsgeneral
även
nästa
år.
Att sälja någon typ av kasse i stället för t-shirts var också ett förslag som framfördes.
 Görsson
Pubarna(som
har gått
ochdelta
äveni imötet)
år hadehar
vi sommarpub
välbesökt.
intebra,
kunde
meddelat attsom
han var
fortsätter
somInför
kommande
säsong
anmäler
sig
intresserade
till
pubansvarig
Annica
Nilsson.
Nämdödagsgeneral även nästa år.

 Pubarna har gått bra, och även i år hade vi sommarpub som var välbesökt. Inför
Grupperkommande
som haft aktiviteter
under sig
året:
säsong anmäler
intresserade till pubansvarig Annica Nilsson.
 Ungdomsgruppen har haft träffar under året och grillat, kört minigolf bl.a. Gustav som
studerar
för närvarande
på annan ort och lämnar över ansvaret till Daniel
Grupper varit
som ansvarig
haft aktiviteter
under
året:
Stenskog
tills
vidare.
 Ungdomsgruppen har haft träffar under året och grillat, kört minigolf bl.a. Gustav som
 varit
Stig-och
grindgruppen
harnärvarande
haft tre möten
underort
året.
har till
uppgifttill
attDaniel
ansvarig
studerar för
på annan
ochGruppen
lämnar över
ansvaret
uppdatera
öns
skyltning
och
grindar.
Bidrag
har
sökts
från
Länsstyrelsen
som
står
bakom
Stenskog tills vidare.
Ö för Ö-projektet,
samthar
från
Värmdö
Kommun.
 Stig-och
grindgruppen
haft
tre möten
under året. Gruppen har till uppgift att
 uppdatera
Bryggruppen,
Petter
Ö,
Stefan
W
och
Ulf K har
på fastasom
bryggan
i Sand.
öns skyltning och grindar. Bidrag
har renoverat
sökts från gaveln
Länsstyrelsen
står bakom
attfrån
gruppen
ska Kommun.
ta bort ”locket” på yttre bryggan för att kolla
ÖJon
förinformerade
Ö-projektet,om
samt
Värmdö
konditionen,
och
om
det
behöver
åtgärdas
även
där.
 Bryggruppen, Petter Ö, Stefan W och Ulf K har
renoverat
gaveln på fasta bryggan i Sand.
Jon informerade om att gruppen ska ta bort ”locket” på yttre bryggan för att kolla
konditionen, och om det behöver åtgärdas även där.
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Biblioteket som sedan c:a 2007 drivs av Hembygdsföreningen, har under hela sommaren
haft öppet och visat utställningen om Rysshärjningen 1719. Biblioteket har varit
välbesökt under sommaren. En enkät om bibliotekets verksamhet har gjorts under
sommaren i samarbete med Värmdö Kommun. Hittills har 58 svar inkommit, vilket ska
sammanställas och överlämnas till kommunen. En idé framkom om att ha sångstund
under sommarmånaderna på biblioteket med Irene W. Biblioteksansvarig (Nilla) tar
gärna emot tips om bokinköp.

Evenemang i Hembygdsgården under året:
– Filmtajm, Mama Mia 2
– Berättelser från Strandkanten, berättargrupp som framförde dråpliga historier
– Föredrag om Östersjön
– Utställning om Rysshärjningen 1719
– Föreläsning om Rysshärjningarna av författaren till boken Brända Hemman
– Barnteatervecka
– Filmtajm, Sivan Divan
Övriga frågor:
 Hembygdsföreningen söker någon/några som vill hjälpa till med vaktmästarsysslan i
Hembygdsgården. Kontakta styrelsen om du känner dig manad eller om du har tips på
någon som vill hjälpa till.
 Städdagarna i höst är 12-13 oktober.
 Önskemål om ett föreningsråd där föreningarna i Nämdöskärgården träffas för att
diskutera gemensamma frågor. Hembygdsföreningen skulle kunna vara
sammankallande.
 Länkar till de övriga föreningarna bör finnas på Hembygdsförenings nya hemsida.
 Valberedningen vill ha in tips på styrelseledamöter inför nästkommande period.
 26 september kommer Värmdö Kommun på studiebesök till Nämdö. Tips om vad som
ska tas upp är välkommet.
 Hembygdsföreningens årsmöte är satt till den 1 februari 2020.
 SIKO har sitt 50-årsjubileum på Skansen den 19 september. HBF har en inbjudan.
 Dan Månsson med flera bygger en mila vid Lillträsket vilket HBF vill uppmärksamma
genom att ha någon form av aktivitet kring när milan ska invigas.
Antal deltagare i mötet 22 st.
Vid pennan, Karin Kjellsson Ladholm

11

Det sköra vattnet
Jag skriver det här för
att jag vill tala om den
låga grundvattennivån
på Nämdö.

Den är hos mig förknippad med en oro
inför miljöhot och klimatförändringar.
Klimatfrågan kan illustreras med vattenbristen på Nämdö och hur vi förhåller oss till den. Texten kommer att
kretsa kring:
• Oro inför framtiden
• Olika förhållningssätt till rapporter 	
om klimatet.
• Vattenbristen
• Den unga generationen
• Framtiden och lösningar

I.   Grundvattnets allmänt låga nivå är
ett relativt nytt fenomen. Det innebär
att det nu måste till mycket stora nederbördsmängder - under flera kommande vinterhalvår – för att nivån ska
stiga till den nivå som tidigare ansågs
normal. Det är en global trend och liknande förändringar i grundvattennivån
finns i alla världsdelar. Vår del av skärgården och Gotland är särskilt utsatta.
Det är svårt att ta in. De flesta av oss
har betraktat vatten som en oändlig
resurs driven av havens avdunstning
och regnens påfyllning av grundvatten.
Nämdös små magasin fylls fort och
töms också fort. Nu minskar nederbörden samtidigt som våra uttag ökar och
detta är en del av hoten mot naturen
och förändringarna av klimatet.  Det leder till att vi får upp vatten från urgamla
reservoarer – fossilt vatten som kan
vara hundratusentals år gammalt. När
reservoarerna är tömda är allt grundvatten slut. Information om detta finns
på SMHI:s och SGU:s webbsidor (se
källor).
Jag kan inte undvika att höra om eller
läsa om klimatförändringarna och vad
dess förnekare påstår. Hur ska man
förhålla sig? I tidningen Skärgården nr

46 2019 tas ämnet upp och diskuteras. Där sägs att förändringarna är ett
vetenskapligt faktum som samtidigt
betvivlas av skeptiker. Konkreta exempel ges från båda lägren. Vad ska man
tro? Vi som vet att vi inte vet så mycket
om klimatförändringar och atmosfärisk
kemi – vad ska vi göra?
Ska vi killgissa? Ska vi intala oss själva
att vi begriper komplicerade samband
trots att vi inte gör det? Eller ska vi helt
enkelt förlita oss på FN:s klimatpanel
som menar att de har kunskapen?
David Wallace-Wells, en skribent från
USA; har skrivit boken ”Den obeboeliga planeten” som recenseras i DN 21
augusti. Han skriver att energiföretagen sprider klimatskeptisk propaganda
som visar att ”en mer grotesk uppvisning i ondska är svår att föreställa sig”.
Han påpekar också att en våg av ung
klimataktivism spridits globalt. Greta
Thunberg nämns liksom Alexandra
Ocasio-Cortez, ung kongressledamot
i USA som tagit ledarskapet för en
Green New Deal. Uttrycket ”New Deal”
har i USA en speciell bäring på president FD Roosevelt och den politik som
tog USA ur den djupaste ekonomiska
kris historien sett 1929-1933.
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En motvikt här är president Trump.
II.  Den oro som lätt infinner sig är svår
att bemästra. Sommaren 2018 var het
under många veckor och som många
äldre tvingades jag då hålla mig inomhus. Den här sommaren 2019 har varit
ganska normal och oron har liksom lagt
sig. Jag har blivit   lyhörd och lyssnar
mer på klimatrapporter. Jag undrar hur
den ska bli med Nämdös brunnar på
sikt. Väder är kortsiktiga förändringar
och klimat är väder under lång tid. Klimatets förändringar kan öka frekvensen av heta somrar så att de somrar
som exempelvis förut uppträdde vart
femtionde år nu uppträder vart femte
år. Det skaver.
Det är uppenbart att vi här på Nämdö
måste minska ner på användningen
av brunnsvatten. Det är inte lätt. Vi
har vant oss vid att diska, duscha och
vattna i tron att vattnet ska räcka. Min
brunn är djup säger en del. Jag vet ingen brunn som sinat säger andra.
Men vi måste ändra oss och det kommer att bli bökigare. Duscha med lite
vatten eller bada i sjön, diska med
uppsamlat regnvatten, aldrig vattna
med brunnsvatten, sluta använda vat-

Flytten till
skärgården
har gett mig en ny diagnos. Jag har
blivit mångalen. Flera kvällar i rad har
jag suttit på verandan och följt fullmånens tysta färd över öarna. För var dag
dröjer det allt längre in på natten innan
månen visar sig. Men plötsligt händer det! Först ser det ut som om en
lampa tänds i skogen på Kallholmen,
sedan en till, och en till. Efter ett tag
flyter lampskenen ihop och formar en
orangeröd, glödande kupol som sakta
klättrar över trädtopparna.
Nu dröjer det inte länge innan hela månen visar sig på den bläckblå natthimlen. Rund,röd och mystisk speglar den
sig i Pilkobbsfjärdens vatten. På ytan
strör den guldglitter som vinden tar
tag i, driver framför sig och leker med.

tentoalett eller ta med sig smutstvätt till
stan om man är fritidsboende. All detta
om vi vill behålla dricksvattnet. Klarar
vi det?
III.   Det finns unga idag som skyller
klimatkrisen på oss äldre. Det är inget
nytt att unga kritiserar sin föräldrageneration. Historien är full av exempel
ända från antiken och framåt. Min egen
generation gjorde det på sextiotalet
och nu ser vi det alltså hända med dagens generation – Gretagenerationen.
Det kan finnas en djup besvikelse och
vilja till revansch hos de unga. Filmlegendaren Quentin Tarantinos senaste
film gestaltar det i ett gäng ungdomar
som begår brott därför att de vill ge
igen för de stora problem de vuxna
skapat. Den frustation som finns här
är självklar i mina ögon. Vi gamla talar
ibland hur vi slarvade med det mesta.
Batteriåtervinning var väl det enda som
kom på tal och kanske stopp för viss
drivgas i sprejflaskor. Det tråkiga är att
gjort är gjort. Positivt är att de unga i
stor omfattning trampar på gasen för
omställning. Men är det inte lite sent för
klimatet i stort? Oro igen.

Månen väver ett gyllene bälte av glitter
i den stjärnklara natten mellan Kallholmens ensamhet och Solvik. Det ser ut
som om den vill räcka ut sin hand för
att hälsa och jag får lust att göra detsamma.
När månen klättrat högt upp på himlavalvet skiftar den färg från rostrött till
blekgult och den återtar sin hälsning.
Till sist syns bara en silverglänsande
strimma längst ut i havsbandet. När
det händer vet jag att kvällens föreställning är över. Nästa natt sitter jag åter
troget på första parkett och väntar.
Det sägs att vi måste hitta tillbaka till
enkla nöjen. Detta kanske kan vara ett
av dem.
I år är det 50 år sedan den första månfärden.
Text och foto, Mirja Fröderberg

IIII.  Det blev en hel del ord ovan. Men
att säga att det är kört är liksom inte
gångbart. Vi ska väl ha det drägligt
också i framtiden. Här kommer dock
de värsta synerna fram och hackar på
mitt tillkämpade lugn. Vi orkar inte med
tanken att naturen kan ha sagt ifrån ordentligt.
Vädret kan bli outhärdligt överallt –
även på Nämdö. Vi måste inse att alla
har ett ansvar och att vi delar öns natur
tillsammans. Om en granne är mycket
försiktig med grundvattnet samtidigt
som en annan granne slösar på vattnet kommer bägge till slut ha tomma
brunnar. Vi delar samma grundvatten
och ingen kommer undan.
Sakfrågan kan kokas ner till vattenvård
här. Det måste till insikt om samtal runt
den natur och det vatten vi har ihop.
Då kanske det blir lättare att undgå
kristänkandets trista scenario. Själv
har pratat grundvattennivå hela sommaren. Kom igen om du vill dela dina
tankar med andra och i bästa fall komma med positiva idéer och lösningar i
samtal.
Tack redaktionen för att ni gett mig förtroendet att vädra min oro för framtiden. Källorna i texten och här nedan är
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bara några exempel på det gigantiska
ämne jag subjektivt nuddat vid. Lite
slumpvis som det kan vara på sommaren.
Källor
SVT-play ”Efter floden” dokumentär
om vattenfrågan i världen
Nämdö nu 46 2019 Inga Winroth och
Stina Molander
Forskning och Framsteg nr 7 2019 s
59
Skärgården nr 24 2019 s 4
www.sgu.se/grundvatten  
www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/
risk-for-vattenbrist
Björn Wiman Söndagskrönikor i Dagens Nyheter
Quentin Tarantino ”Once upon a time
in Hollywood” Film 2019
David Wallace-Wells “Den obeboeliga
planeten” Volante förlag 2019
Pär Holmgren ”Det minsta vi kan göra
är så mycket som möjligt och lite till”
Ordfront förlag 2019
Text och foto, Märta Zingmark, Solvik

Rapport från Skärgårdsrådet
Det blir nytt parkeringsbolag i Stavsnäs
efter nyår.
Det görs en förstudie, Skärgårdsavfall
med Sara Dreijer från Länsstyrelsen,
utreder behov och möjligheter till hållbara lösningar.
”Mer digitalt”, vi äldre kan tillsammans
med Telia få utbildning och gärna tillsammans med Runmarö!
Replikpunktslyftet: Man vill ha synpunkter på skärgårdstrafiken och föreslår att man på öarna tex föreningar
arbetar fram underlag för att få de väl
underbygga.
Ny modell för skärgårdsskolor arbetas
fram.
Det pågår en utredning vad gäller
strandskydd.
Ambulanshelikopterns placering är inte
klart men kommunen är med i planeringen.

Krisberedskap, kommunen vill ha
workshops på öarna och återkommer
med info.

SIKO har fyllt 50 år!
Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation, SIKO, har funnits i 50
år som ett samlande organ för alla öar
i Stockholms skärgård där det finns
hembygdsföreningar eller andra ideella
föreningar som verkar för de fastboendes intressen. SIKO är också remissinstans för viktiga regionala frågor som
berör skärgården. Den 19 september
genomförde SIKO ett evenemang i
samarbete med Skansens nya Östersjöcentrum riktat till politiker och tjänstemän inom skärgårdskommunerna,
landstinget, länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen för att markera jubileet
och sätta fokus på särskilt angelägna
frågor.

Bland de närvarande var kommunstyrelsens ordförande i Värmdö Deshira
Flankör och skärgårdsregionrådet
Gustav Hemming. Det övergripande
budskapet från SIKO var att regionen
måste stötta initiativ för att hindra avfolkningen av skärgården och stötta
familjer som vill flytta ut. Ett starkt fokus ligger på att rädda de befintliga
skolorna bland annat genom att göra
det möjligt även för barn som bor på
fastlandet att gå i skola på närbelägna
öar. Efterfrågan finns och ett sådant
initiativ skulle kunna bidra till att få liv
även på Nämdö skola. Malin Wallner,
som flyttade till Möja för några år sen
med sin familj, ska agera spjutspets för
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foto, Christina Krook, Carina Öhman

projektet ”skärgårdsflytten”, som syftar
till att slussa familjer ut till öarna som
fastboende. Malin tituleras numera
”skärgårdsmonitor” och ska med sina
egna erfarenheter hjälpa andra öar att
bygga upp program för hur man lockar fler unga att etablera sig på öarna.
Malin har i höst besökt Nämdö för att
bekanta sig med våra förutsättningar.
Hon ska sammanställa sina erfarenheter till mars nästa år och sen ska SIKO
bidra till att stötta hennes förslag i hela
skärgården.
Malcolm Dixelius
Nämdös representanter i SIKO:s styrelse är Malcolm Dixelius och Nilla Söderqvist.

Nämdö kyrkokör har haft 20-årsjubileum
Det firades med en konsert i kyrkan
den 8:e juli. Efteråt hade vi gemyt i
hembygdsgården och åt av våra medhavda maträtter, så kallat ”knytis”. Till
stor hjälp i köket för att ordna allt var
Midget Söderberg och Ru Winroth.
Med denna dag var till vår stora glädje
även kör-kompisar som slutat / avflyttat från Nämdö.
”Fröet” till Nämdö-kören var ett initiativ av högstadieläraren Anita Ranebo.
Hon pratade med kantorn på Möja /
Djurö som hette Elisabeth Ringbom
och förmådde henne att någon gång
i månaden komma till Nämdö skola
(kvällstid) och försöka lära ut detta roliga som heter ”körsång” till oss som
vuxit ur skolan för länge sen.…
I början fick vi bara heta ”Nämdösångarna”.
Vi fick även sjunga unisont (vet ni väl att
det  betyder att man ska sjunga samma toner…och helst samtidigt). Ingendera var särskilt lätt kan undertecknad
vittna om.

Men roligt var det märkte vi.
Och blev det fel…så konstigt nog…
kunde vi alla skratta. Inte åt utan med.
Så befriande!
En annan grej är att innan varje körövning så kör vi ett snabbt gympass för
att mjuka upp och ”öppna upp” kroppen. Plus att vi gymnastiserar rösten
med det som heter uppsjungning.
En bra grej med att sjunga i kör är att
vi får lära oss att andas …med magen.
Nu har vi sen några år en ny körledare,
han heter Dan Enberg. Elisabeth Ringbom fick äntligen gå i pension efter
många år. Glädjande är att hon är med
i Möjakören, så vi träffar henne ibland
när vi sjunger tillsammans med dom.
Nämdökören har det sista året utökats
med några som bor på Runmarö. De
är ett välkommet tillskott.
Vi i Nämdö kyrkokör är en salig blandning av människor, vi har 6 stämmor
som mest; första och andra sopran,
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första och andra alt, basstämman och
tenorstämma (här är det bara herrar)
så det är mycket som Dan måste hålla
reda på…och dessutom ackompanjera.
Vi brukar öva i Nämdö Hembygdsgård
varannan fredag. Efter någon timmes
idogt övande får vi fika , och ofta har
någon eller några med sig något gott
hembakat till.
Jag och några till var med från början,
och jag vill verkligen rekommendera
alla att vara med och sjunga i någon
kör. Det är berikande för både kroppen
och själen.
jo en sak till:  man behöver inte kunna
läsa noter…bra förstås om man kan,
men inget krav. Man lär sig att se något så när det ska gå upp, och när det
ska gå ner… tonerna alltså. Det är lite
värre med pauserna…då man ska vara
tyst…men hur länge? det brukar klarna
när man väl fattat takten på det hela.
Inga Winroth
foto, Christina Krook
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Sands brygga

Efter att vår knutpunkt på Nämdö, Sands brygga, med
kort varsel blev avstängd för trafik pga reparation är
vi många som väntat på att något ska hända.
Viss irritation har man känt över att det gått nästan
två månader utan tillstymmelse till aktivitet. Men nu är
det, enligt uppgift, på gång!!
Bryggan kommer dock att vara avstängd fram till juni
2020, förhoppningsvis inte en dag längre än nödvändigt.

På höstens
städhelg

var det 17 glada på lördagen
och 7 glada på söndagen.
Doris stod för luncher och det
städades både ute och inne.
Grunden är lagd så dagarna
flyter på bra. Tack alla som var
med.
Vi vill tacka alla som hjälpt till med pantinsamlingarna och önskar er alla våra läsare
en God Jul!

