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Ledaren
Välkommen till sommaren 2020
Året då mycket ställts på ända,
rutiner har ändrats och vardagen har inte varit som den brukar.
Och Corona fortsätter att hålla
oss i sitt grepp, tyvärr. Nu får vi se
hur sommaren utvecklas, kommer folk få plats på waxholmsbåtar
och taxibåtar? Hur går det med turism och restaurangverksamheter?
De svaren får vi vänta med till hösten. Viktigt att vi fortsätter att vara
rädda om varandra även om det är
varmt och mysigt att umgås i solen.
Men händer det något överhuvudtaget? Jomenvisst gör det
det! Trots Coronafienden med inställda pubar och andra aktiviteter händer det grejer här i öriket.
Planer på en nationalpark och
biosfärområde här i vår del av skärgården engagerar många.

Någon form av förskola är också på
G. Förhoppningsvis innebär dessa
projekt nya arbetstillfällen till vår
bygd!
I sommar händer också något unikt.
Vi kommer ha inte mindre än 3! Restauranger och ett café i Nämdöområdet; Solvik, Idöborg och Grundet. Det
betyder förhoppningsvis att vi alla får
plats att gå på krogen med goda vänner.
Många har tagit sin tillflykt till sina
sommarstugor under våren så Nämdös befolkningsmängd har varit
ovanligt hög tidigt på året. Här finns
det utrymme att hålla avstånd till
varandra och känna den ro i sinnet
närheten till naturen ger. Kanske bestämmer sig några för att stanna för
gott.
Att ha möjlighet att bo nära naturen
är ju så värdefullt.

Nämdödagen då? Vår kära Nämdödag och sommarens stora evenemang. Ja, du har kanske redan räknat ut att det inte blir någon sådan,
tyvärr….endast ”personalen” uppgår
ju till runt 50 stycken så gäster finns
det ju ingen plats för. Sorgligt är det
och dessutom lite svidande ekonomiskt för vår förening.
Det här får bli sommaren då vi nyupptäcker naturens skönhet i vår omgivning i små sällskap. Jag kan varmt
rekommendera paddelbrädan, SUP.
En rent meditativ aktivitet faktiskt
som jag själv gärna ägnar mig åt tidiga mornar innan världen vaknar.
Glöm nu inte att fortsätta vara rädda
om varandra och hålla avståndet.
Och ha en skön stund på en berghäll
eller i en hängmatta där du kan läsa
vår tidning.
Det kommer bättre tider.
Carina Öhman

Nämdödagen vilar i år…
Vi behöver förstås inte förklara varför, alla vet och förstår varför. Det är
självklart trist och tråkigt att vi inte
kan genomföra Nämdödagen för den
31:e gången i ordningen, dagen då
dom allra flesta av oss som är i Nämdöskärgården samlas för att tillsammans skapa en härlig, festlig familjedag tillsammans.
Ordet tillsammans är kanske det allra
viktigaste den här dagen på året (och
i synnerhet just nu), alla hjälps åt på
olika sätt, för att tillsammans skapa
festen som har som syfte att tillsammans ha roligt och samtidigt som vi
tillsammans ser till att vår förening
står sig stark. Tillsammans skickar vi
också denna dag signaler till omvärlden, att i Nämdöskärgården jobbar
vi tillsammans för att skapa trygghet
och glädje tillsammans med alla som
vill delta.

Nu får vi tillsammans längta efter
nästa års Nämdödag och det bästa
vi kan göra för att tillsammans stödja
föreningen detta år är INTE GLÖMMA
BORT ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN, i år viktigare än någonsin då
Nämdödagen är vår största inkomstkälla.
Till alla som jobbar tillsammans med
Nämdödagen vill jag säga: ”Ha en
skön sista lördag i Juli i år!”
Nästa år hoppas jag att vi jobbar tillsammans på Nämdödagen för att tillsammans skapa skärgårdens charmigaste och trevligaste familjefest.

Tårtauktion/kalas 2019
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Jag önskar er alla en skön sommar
och jag hoppas att ni har möjlighet att
vara TILLSAMMANS.
Görsson

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

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
Tidningen utkommer med 3 nr/år

Glöm inte att betala årsavgiften,
150:- till Nämdö Hembygdsförening
Pg: 495 89 99-7 • Bg: 351 2878
Swish: 12 3527 8429
Tryck: Pipeline

Vill du ha info
via e-post?
Mejla då din e-postadress till:
info@namdohbf.se
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Kalendarium hösten/vintern 2019/20
Nämdö Bibliotek
har öppet måndagar
kl 11-13
Hemsidan nämdöhbf.se
Nämdö Nu kommer ut med
tre nr per år

Grovsopor
Uvön		
Södra Mörtö
Sand 		
Bunkvik
Östanvik
Aspön		

Lör
Lör
Sön
Sön
Lör
Lör

11/7
11/7
9/8
9/8
15/8
15/8

10.00-11.00
12.30-13.30
10.00-12.00
12.30-14.30
10.00-11.30
12.00-13.30

Nämdödagen Flyttad till nästa sommar
Nämdö Kyrka Gudstjänst kl 14.00 den 4/7, 12/7, 19/7

omslagsbild Christina Krook
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Stod det verkligen en krogrind här? Undrar Anders, Inga Jonas och Petter

bild Bibi Walden

Rapport fr Stig-och Kogrindsgruppen
Hur började det? Har för mig att någon
för flera år sedan väckte frågan om var
det fanns stora grindar längs väg 690
(grusvägen fr Bunkvik till vändplanen
vid gamla Östanvik) även till Östanviks
gård. Även om det fanns några grindar
vid vägsnuttarna till Kyrkan och Sand.
Många lite äldre med gott minne kan
än i dag minnas dessa grindar och berätta var dom fanns.
Vilket är väldigt bra då vi i vår grupp
har tänkt ut att markera dessa platser
med minnesmärken i form av en stolpe vid sidan av vägen.
Behovet av att stängsla markerna
uppstod när folket här bosatte sig och
började bedriva jordbruk med odling
av sådana kulturer som människor
och deras boskap kunde ha att äta.
För att inte djuren, som släpptes ut ur
sina fähus / ladugårdar så fort som det
fanns något att äta på våren, skulle
ge sig på växande grödor på åkrarna
satte man upp stängsel. Från början
bestod dessa av trägärdesgårdar, på
senare tid (1900-talet) av blanktråd
och taggtråd.
På den tiden hade alla torpare och
hemmansägare egna kor. Det fanns
år 1907 10 hästar,19 oxar,7 tjurar,122

kor, 45 ungdjur, 88 får, 44 grisar och
196 höns i Nämdöskärgården och år
1951 fanns 10 hästar, 5 oxar och tjurar, 51 kor, 6 kvigor, 16 kalvar, 75 får,
5 grisar och 169 höns, allt enligt lantbrukarnas deklarationer. År 1907 var
det i Nämdöskärgården 120 ha åker
och 198 ha naturlig äng. Det fanns 27
brukningsenheter. Djuren behövde åtminstone ett rejält fång hö varje dag
för att överleva vintern. Man kunde
också ha samlat ihop lövruskor som
man torkade för att ha som djurfoder.
Ibland var korna så avmagrade på våren att man ibland fick bära ut dom
när det till sist blev lite grönt för dom
att äta i naturen.
Då hela Nämdö lydde under Östanviks
gård (fram till 1872) bestämde rättaren
där var korna skulle släppas. Det var
viktigt att skydda säden som växte på
åkrarna. Korna fick gå på skogen eller
på strandbetena fram till dess att höet
var skördat från vallarna. Då släpptes
korna in där för att äta av gräset där.
Nu ser det helt annorlunda ut. Stora
betesdjur som kor i skärgården har
blivit en värdefull och efterfrågad
bristvara?
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På Nämdö har vi dovhjortar som till
stor del betar av gräset på vallarna.
Vi i vår grupp vill visa nutidens människor att det funnits en annan tid med
andra behov av anordningar för överlevnad. Då var varje liten åkerplätt väldigt uppskattad och värdefull. Bergen
(med fina utsikt) sågs ofta däremot
som värdelös att äga.
Vi kommer även att byta ut eller förbättra 3 anslagstavlor och uppdatera
våra vägvisare var man kan promenera samt att att man digitalt kunna hitta
våra stigar och cykelvägar.
Gruppen består av Inga Winroth, Barbro o Jonas Bengtsson, Petter Öhman, Bibi Wlden och
Ewa o Anders Dahlgren.

bild Nilla Söderkvist

Bryggor renoveras...

När ni nu läser tidningen är bryggan besiktigad och klar, hoppas vi.
Bilden är tagen när vi inte vet ännu,
men vi håller tummen att besiktningen säger ok.

Nu har det varit aktivitet vid Sands
brygga och snart är den säkert klar,
men så har det blivit så tyst igen.
Hembygdsgårdens bryggor renoveras
av trion Stefan, Petter och Lennart,de
gör ett fantastiskt jobb och lyckas
även ta hand om spill, bl.a. cement
från Waxholmsbryggan i Sand.
Bryggan i Stavsnäs behöver också
lappas och lagas vilket görs med hjälp
av en gigantisk kran.

bild Stefan Walden

Städhelg

Städhelg på Hembygdsgården i maj!
Det var full aktivitet och framförallt utomhus. Bodarna är nu så gott som klara.
Tänk, det var ca 40 personer som kom, höll avstånd, och såg till att vår Hembygdsgård håller sig fräsch.
Görsson fixade så att alla fick lunch. Doris håller liv i våra pelargonier och de blommar vackert röda i alla fönster.
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Tre krogar i Nämdöskärgården!
Idöborg

www.idoborg.se 08-571 590 66
Den 11/6 visade Villiam Idöborg i det bästa väder. Veckan efter startade krogen på riktigt.
Nu kan vi njuta av en vacker miljö äta, basta, paddla och även hyra
stuga. På Strandbaren serverar Mats och Jonas mat som speglar
sommarens säsong, närodlat och hemlagat.
Det som förut var en bastu är nu restaurang. Två byggnader har
byggts i andra änden av det vackra däcket, ett hus är bastu och ett
hus är för omklädning och toalett. Husen som har spännande design
ritade av Monse’n Arkitekter, byggda av Villiam och Otto, smälter fint
in i naturen.

Grundet

Grundet servering, vandrarhem och konferens
08-571 561 10 info@grundet.se
Bibi Walden var på Grundets öppning.
Japp, så var 3:e krogen öppnad! Vi har ränt runt och ätit på våra krogar som värsta
tonåringar! Tyvärr trodde min hjärna att jag var i den åldern och inte 75+ . Hjärnan
trodde tydligen att det går bra att hoppa i land och dessutom med ”fel” ben först.
Men där fick hjärnan fel, för kroppen hängde inte med, så nu kan jag inte stödja
mig på vänsterbenet för något hände med vaden. Fast som vanligt hade jag trevligt ändå och åt och drack gott och kände mig hemma på vårt kära Grundet.

juni månad.

Nämdö krog
stik Skärgårdsmeny
med klassiker och lite spännande rätter på menyn lovar
bageri och catering
ksansvarige
Andreas, CalleAndreas
och Tommy Forsman, Tommy Jansson och Calle Bergsman med
072-303 00 81 www.namdokrog.nu
sonalinfo@
ska
se till att ni trivs hos oss i sommar.
namdokrog.nu
Efter lång väntan öppnar nu Nämdö krog i Solvik, Nämdö (Guns Livs) Rustik skärgårdsmeny med klassiker och spännande rätter på menyn.Fullständiga rättigheter
och hänsyn tages till Covid-19 avstånd. Bageriet öppnar också med nybakat och
kafé.
Det var smygöppning den 12/6 och undertecknad åt en god rimmad lax med
dillstuvad potatis fick också en pratstund med Klara från Uvön som kommer att
jobba där i sommar.
På eftermiddagen var det stor invigning.

urligtvis fixar vi catering och avhämtning.

efonnummer till Nämdö krog, 072-3030081, mail info@namdokrog.nu.

Varmt välkomna önskar ”A C T”

efon till Andreas 070-2177479, Calle 070-7605026 o Tommy 070-9132333
____________________________________________________________________
AB Nämdö krog, bageri och catering
Telefon 072-3030081 www.namdokrog.nu
info@namdokrog.nu
Reg nr 559252-8409
Nämdö Orrön 189, 13036 Nämdö

Nämdö Hembygdsförening bjöd in till ett
informationsmöte den 31 maj tillsammans
med Siko.
och bygger på en lokal frivillig samverkan. Biosfärsprojektet leds av Nämdö
Hembygdsförening och först görs en
förstudie.

I Hembygdsgården var det full aktivitet,
Lotten, Nilla och Stina såg till att mötet kunde hållas via länk. Vi var några
tappra som var där och fick följa föredragshållarna på bild.
Lotten manövrerade tekniken, så att vi
till och med höll tiden. se bild
Man kan se mötet på Hembygdsgårdens hemsida.

Nämdö skola har legat i malpåse i 15
år. En skola är en förutsättning för en
levande skärgård och Eva Bring har tillsammmans med sin familj arbetat för
att öppna skolan. Vilket nu blir verklighet, en Internationell Skärgårdsskola
(friskola) startar till hösten. Skolhuset
tillsammmans med bl.a. projektet ”de
fyra elementen”och den mångfaldiga
naturen är en god grund.

Bevara en levande skärgård och få fler
bofasta var mötets framtida mål.
Biosfärområde tillsammans med Nationalparken kan hjälpa till att väcka
Nämdö Skärgården.
Bildandet av biosfärsområden fattas
ytterst av FN:s organisations för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco,

Under hela mötet flöt en positiv anda
som vi alla stöttar och backar upp.
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Nämdöskärgårdens Rävungar
Så äntligen var det dags igen! Barnomsorg startar
upp på Nämdö för alla våra skärgårdsbarn.
Projektet startade i skolgruppen, en
grupp tillsatt av hembygdsföreningen
för att undersöka vad det finns för möjligheter med skolhuset placerat i Sand
på Nämdö. Skolan har legat i malpåse
i över 10 år och nu när det åter finns
barn på öarna i Nämdöskärgården har
det funnits en önskan om att få igång
skolverksamheten igen. När så arbetslivet i Sverige förändrades på grund av
pandemin så uppkom ett mera akut behov av barnomsorg för våra små på ön.
Eva Carly som arbetat som hälsorådgivare, massör och yogainstruktör såg
möjligheten att starta upp barnomsorgen. Det har inte varit helt lätt men med
bra stöd från Värmdö Kommun och en
fantastisk handläggare har vi nu fått
godkänt för pedagogisk omsorg på
Nämdö.

Namnet Nämdöskärgårdens Rävungar
bottnar i den urgamla skärgårdsramsan
om vad öborna från de olika öarna kal�lades och med Nämdöskärgården vill
vi visa att barnen från alla öar omkring
kärnön är lika välkomna att komma till
vår barnomsorg.
Tanken är att det blir fokus på uteverksamhet där vi kommer upptäcka vår
skärgårdsnatur och få frisk luft i lungorna. Pedagogiken är inspirerad från
montessori där varje barns intresse tas
tillvara och där de får upptäcka sina
egna och de andra barnens styrkor. En
barnomsorg där vi lyfter varandra och
lär tillsammans genom lek. Vi har också
ett alldeles fantastiskt bibliotek i skolhuset där barnens läslust får väckas till
liv!

Vi har sett en ökning av barnfamiljer
som bosatt sig härute under våren och
försommaren och arbetat på distans
samt pendlat tack vare waxholmsbolagets tidiga morgonbåt. Såklart hoppas vi att flera av dessa familjer vågar
ta steget att flytta ut nu när barnen kan
få stanna på ön i vår alldeles egna bullerby.
Eva Carly, som är huvudman för verksamheten och permanent-boende på
Kalkberget, går just nu en barnskötareutbildning men har också jobbat med
barngrupper tidigare samt har en utbildning inom psykologi. Förhoppningen är att kunna anställa en till person till
verksamheten, gärna en förskolepedagog med flera barn som vill flytta ut till
Nämdöskärgården!
Eva Carly
Kalkberget 25 juni 2020
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Gymmerholmen
Ön där den ursprungliga
byggnaden uppfördes
har namnet Gymmerholmen,
den södra delen efter näset
vid Gräslöksholmen,
benämns Tallholmen
och den största ön är Enkubben.
Det äldsta huset uppfördes 1916 av
den första ägaren, agronomen Hans
Willner, som sålde fastigheten 1924 till
licentiat Wilhelm Lagerholm, som i sin
tur stod kvar som ägare i bara ett år.
1925 tillträdde direktör Wilhelm von Sivers och blev kvar till 1 januari 1937, då
min far tog över.
På ett sätt kan man säga att tiden gick
långsamt fram i mina föräldrars hus på
Gymmerholmen, befriande fritt från civilisationens framsteg och teknikaliteter. Hygienen sköttes genom det dagliga morgondoppet. Torrdass i uthuset.
Allt fungerade storartat och var i stort
sett oberoende av krånglade elförsörjning och strejkande maskiner av olika
slag.
Då, i månadsskiftet september/oktober 1969 smällde det till! Under natten
drabbades vår del av skärgården av
västliga vindar som nådde orkanstyrka.
Det positiva med orkanen var att torsken kom tillbaka i Östersjön i och med
den rikliga saltvatteninträngningen som
gjorde att rommen inte sjönk till botten
på lekplatserna vid djupgravarna runt
Gotland. På 80-talet gick det knappt
att lägga ett nät utan att landa 25 kilo
torsk. Ytterligare 25 år senare är tillgången på torsk, i vår del av Östersjön,
ytterst bräcklig, för att inte säga obefintlig. Herren ger och Herren tar!
Den 23 augusti 2010, klockan 13.48
slogs strömmen på för första gången!
”Moderna tider” hade nått även vårt
hus. Vårt hus har i någon mån blivit beroende av säker elleverans, vilket inte
alltid är en självklarhet i glesbygden.
Under sina femtio år på Gymmerholmen hade mina föräldrar knutit många
band med den bofasta befolkningen.
Där fanns Emy och Sture Sundberg,
som först bodde på Grönskär och hade

bild Martin Josephson

ett litet lantbruk med en kossa. Dit
rodde vi som barn, gick över halva ön
och hämtade mjölk i plåtkärl. Sture och
Emy flyttade senare ut till Långviksskär.
Efter Stures bortgång levde Emy som
ensam bofast på Långviksskär året
runt.
När jag besökte henne för några år sedan och frågade om vinterstormen från
syd, som varit osedvanligt hård, ställt
till några problem, svarade hon att hon
fått problem med vindgeneratorn när
ett av stagen började ge sig. När jag
frågade hur hon löste det, berättade
hon att hon klättrat upp en bit i vindgeneratorn, under natten, och fäst ett rep
som fick fungera som provisoriskt stag
tills det blåst över. Emy var då närmare
åttio år.
Henry Öhman, gift med Eva, i Bunkvik
var en god vän till familjen och försåg
oss ofta med fisk, där rökt sik var en
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specialitet. Han skjutsade oss ofta mellan fastlandet och ön i sin fiskebåt.
Sigge Öhman, bror till Henry, på Mörtö
var en liten senig, vänlig själ, som ofta
körde oss till ön i sin fiskesmack. Den
hade den fördelen att den hade styrhytt, där man kunde stå och värma sig
till tändkulemotorns dunk.
Där var också Sjögren, vars reparationer ofta blev till permanenta provisorier. Där var bröderna Gustavsson
och Albert Öhman på Ekholmen och
Horngren på Tistronskär. Horngren
räknades inte riktigt, för de var utflyttade akademiker, men att bosätta sig
på Tistronskär året runt, meriterar dem
ändå för den grupp av speciella människor vi lärt känna därute under decennier.
Det fanns fler, jag har bara nämnt några. Genuina, hjälpsamma, färgstarka,

Fler höns
än abborrar
på abborrudden
Fem äggläggande pensionärer från Östanviks Gård förgyller vardagen
på abborrudden medan tidningen tar form mellan matningarna...

bild Hans Magnusson

tjuriga, och tyvärr, de sista av sin sort.
Tack och lov, har bl.a. Maj-Britt Eriksson dokumenterat de äldre generationerna i ett flertal böcker, som är mycket
läsvärda. Läs ”Frans på Långviksskär”
och få en inblick i hur man levde på de
yttersta öarna i havsbandet, för mindre
än hundra år sedan.
Gymmerholmen har haft en stor betydelse för mig. När jag sjutton år gammal bestämde mig för att tillbringa ett
sportlov ensam därute, blev jag fast.
På grund av svåra isförhållanden gick
Waxholmsbåten bara till Västeräng,
vid Uvösund på södra Nämdö. Därifrån fick jag vandra över snöbemängda
isar ut till Gymmerholmen. Det blev en
vandring på tre kilometer i drygt två decimeters snö.
Under de snart sextio år som gått sedan mitt sportlov på Gymmerholmen,
på 50-talet, har miljön i Östersjön för-

ändrats kraftigt. Tyvärr ej till det bättre.
Sjöfågelbeståndet har gradvis reducerats, vilket blivit mycket tydligt under de
två senaste decennierna, då ejdern i vår
skärgård i det närmaste försvunnit. Under 50-talet kunde vi räkna upp till 350
ejderreden runt ön. Bara runt tennisbanan kunde det ligga 3-4 ådor och ruva
på sina ägg, totalt obekymrade om att
det kunde pågå en livlig match några
meter därifrån. I år, 2014, har jag hittat
ett (1!) rede och sett ytterst få ungar. På
femtiotalet fanns, förutom ejder, även
rikligt med svärta, skrak, vigg, knipa
och änder, som nu sedan många år är
borta och delvis ersatts med skarv.
Vitfågelbeståndet, som tidigare ljudligt
hörde av sig från sina häckningsplatser ute på kobbarna, har blivit tystare,
men värst är att ejderns karakteristiska
parningsljud om våren, pockande med
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sina löften om varmare och skönare tider nästan helt upphört.
Fiskbeståndet runt Gymmerholmen
består idag, nästan enbart av sik, abborre, flundra och strömming. För 4050 år sedan var det lätt att med framgång fiska gädda, ål, torsk och piggvar,
fiskar som idag är helt borta från våra
vatten. Att ta upp en middagsgädda på
den tiden krävde inte många kast med
spinnspöet för mig som visste var gäddan höll till. Under lektiden på våren var
spöfiske förbjudet så gäddan kunde reproducera sig i lugn och ro.
Den del av mitt liv som jag tillbringat på
Gymmerholmen har gett mig intryck,
erfarenheter, kunskaper och skönhetsupplevelser som inte nog kan uppskattas.
Peter Cassel

Branden på Mörtö Gård
Tisdagen den 21 april 2020 hände det som inte får hända. Det brann på
Mörtö och vårt hus ”Ladan” på Mörtö Gård var nära att brinna upp, det
har handlat om minuter. Stora ytor mark har brunnit upp.
Silvia Kroplien och jag Linnea, vill Tacka Nämdö Brandvärn, Värmdö
Räddningstjänst, Sjöpolisen, Kustbevakningen, SSRS och alla frivilliga
öbor på Mörtö och öar runt omkring. Utan er hade det aldrig gått.
Om Ni inte fått stopp på branden hade vi inte haft vårt hus kvar och elden
hade spridit sig till fler delar av ön och då drabbat flera Mörtöbor.
Vi kan inte tacka Er nog och vi vill att så många som möjligt ska veta hur
glada vi är att huset och resten av ön har klarat sig så bra som det gjorde.
Allas insatser har varit avgörande.
TACK!!
Stor kram från
Silvia och Muffis (Linnea) Kroplien,
Mörtö Gård.

yogö

A classical hatha yoga practice for
all levels, with social distancing.

Weekly groups

Private classes

This summer there can't be a drop-in class,
but we can practice safely in small closed
groups. Maximum of six people in each group
so there's plenty of space between everyone.

You can book a private class for yourself or
make your own group of family and friends
you feel safe with. We can practice in your
home, on your terrace or inside/outside at
hembygdsgården. Mats etc. are provided.

You need to reserve your place in a group and
pay in advance for six weeks, costing 840 kr.
When one group fills, another will open up.
To reserve a place, you need to call/sms me on
0702 566 756 or message clarelindstrand on
Facebook or WhatsApp. No drop-ins please.

Prices start at 500 kr for one session and
discounts are available for multiple bookings
so you can still benefit from a regular practice
without having to join a mixed group. Choose
hatha, vinyasa flow or ashtanga primary series.

Classes are held in Nämdö hembygdsgård
from midsummer to mid-August. I will do
everything I can to accommodate beginners
and experienced yogis in appropriate groups.

Ring 0702 566 756
Message clarelindstrand
12

Att ta hand om en kyrkogård
Hösten innan var jag med och bytte
grus i gångarna och fixade till sten- och
träsarger. Jag trivdes fint med att jobba
där, jag gillar vår kyrkogård! Nu började tusen tankar att snurra i mitt huvud.
Tänk att få ta hand om denna fina plats.
Vågar jag? Klarar jag det?
Efter många samtal vid köksbordet,
mycket räknande och stort stöd från
nära och kära lämnade jag in min offert.
Räknade väl egentligen inte med att få
kontraktet men kunde ändå inte låta
bli att titt som tätt smyga in på kyrkogården och fundera på vad man skulle
kunna göra och vad som framförallt var
nödvändigt att göra.
Helt oerfaren av kyrkogårdsarbete är
jag faktiskt inte. Ett antal år har jag varit med och smyckat kyrkogården på
Skogsö i Saltsjöbaden inför allhelgonahelgen med ädelgranris och ljus.
Det brukar bli fantastiskt fint och i mitt
huvud har jag länge fantiserat om hur

Plötsligt en dag
nåddes jag av nyheten att skötseln av
Nämdö kyrkogård
skulle läggas ut på
entreprenad.
fint det skulle kunna bli här på Nämdö.
Skogsö är lite av en inspirationskälla för
mig, en väldigt speciell kyrkogård som
är väl värd ett besök för den som inte
varit där.
Så kom mejlet som meddelade att jag
fått kontraktet. Blandade känslor, glädje, stolthet, oro, allt på en gång strömmade genom mig.
Det är en stor ära att få vårda vår kyrkogård, en plats som bär på vår historia.
Jag känner igen de flesta namnen på
gravstenarna. När ingen hör (tror jag)
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småpratar jag med dem, ber dem vakta
min spade en stund eller ha tålamod till
nästa gräsklippning.
Såhär långt har skötseln mest handlat
om att rensa ogräs, klippa gräs, gödsla
och kratta gångar. Men nya staketribbor på entrésidan har den uppmärksamme kunnat notera, när solen lyser
på de nya ribborna skimrar de i honungsgyllenbrunt, så vackra! Informationsskåpet har förstås också renoverats för att matcha staketet.
Den som saknar grindarna får tyvärr
fortsätta med det till nästa säsong, den
ena grinden är rutten och nya ska tillverkas. En ny och funktionell kompost
är på plats intill expeditionsbyggnaden,
i den lägger man ogräsrens och växtdelar.
I trälådan intill lägger man grenar och
granris.
Carina Öhman

Arsenik på Östanvik
Det var på hösten 1813 som Johan
Åkerström flyttade till Nämdö för att bli
rättare på Östanviks herrgård. Han var
förman för pigorna och drängarna där
och bestämde även över Nämdöskärgårdens alla torpare, statare och backstugusittare, som ju lydde under herrgården. Så rättare Åkerström var en
person med inflytande, men det skulle
inte vara länge alls.
Ytterst var det ändå änkefru Elmén
på Östanvik som bestämde. Hon var
änka efter Carl Elmén och mor till deras treåriga dotter Aurora, som hade
ärvt Nämdö efter sin far. Den lilla familjen levde herrskapsliv och ägde en
vidsträckt skärgård men var samtidigt
svårt tyngd av skulder. Fru Elmén, som
var tämligen ny på ön, bodde med sin
dotter i huvudbyggnaden på Östanvik,
medan rättare Åkerström med sin familj
bodde i en av flyglarna. Av den en gång
vackra herrgården finns numera bara
den ena flygeln kvar.
Efter bara ett par månader som rät�tare på Östanvik nåddes Åkerström vid
jultiden 1813 av det oroande ryktet att
han skulle förlora sin anställning och en
vecka senare avskedades han av fru
Elmén för att genom lättja och fylleri ha
försummat sitt arbete. Åkerström blev
istället vanlig dräng på gården medan
trädgårdsmästare Söderberg utsågs till
ny rättare. Åkerström blev förgrymmad
och misstänkte att Söderberg hade talat illa om honom inför fru Elmén. Han
kände sig orättvis behandlad, grubblade över vad som hade hänt och hur
han kunde få sin anställning som rät�tare tillbaka.
På förmiddagen den tredje januari
1814 var Åkerström sysselsatt med att
snickra i sin förstuga samtidigt som
han funderade på hur han skulle lösa
sitt problem. Plötsligt fick han en idé
och eftersom han visste att Söderberg
var iväg på arbete bestämde han sig för
att ta tillfället i akt och genast skrida till
verket.
Åkerström gick in på sitt rum och ur ett
skrin med hästmediciner tog han fram
en bit vit arsenik. Den var inlindad i ett
papper och av en större ärtas storlek.
Han malde arseniken till ett pulver och
gick sen rakt över gårdsplanen till Söderbergs rum i flygeln mittemot. Vid
bordet där hade Söderberg på morgonen ätit sin frukost, som en piga hade
dukat fram åt honom, men bleckstopet
med dricka hade han ännu inte rört. I
det hällde Åkerström ner arseniken och

utan att röra om återvände han snabbt
hem.
Söderberg övervakade denna förmiddag tröskning i Östanviks ståtliga ladugård av tegel, som även den är riven
sedan många år. Det dammiga arbetet
gjorde Söderberg törstig och vid tiotiden gick han till sitt rum för att släcka
törsten. Han la märke till ett vitt pulver
som flöt på ytan i stopet, men brydde
sig inte om det, utan drack sig otörstig och återvände sedan till arbetet på
logen.
En halvtimme senare drabbades han
av kraftiga magsmärtor och kände sig
törstig igen. Han tog sig med svårighet tillbaka till sitt rum, men i samma
sekund som han förde stopet till munnen kände han en rysning i hela kroppen och utan att dricka ställde han ner
stopet på bordet igen. Han betraktade
pulvret på ytan och la också märke till
att nivån i stopet hade sjunkit sedan
han var där sist, vilket snart skulle få
sin förklaring. Samtidigt förvärrades
smärtorna i magen och läpparna började svullna.
Söderberg frågade sin piga om drickat
i stopet och hon försäkrade att hon
hade hämtat det från källaren samma
morgon och att inget hade varit fel med
det. När bleckstopet visades upp för
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fru Elmén kunde hon se pulver både på
drickats yta, på stopets bräddar och på
dess botten.
Fru Elmén anade genast att det var gift
i stopet och hennes misstankar bekräftades när fiskaren Dahlström strax därpå berättade att även han hade druckit
ur stopet och att även han kände sig
dålig. Dahlström hade olovandes smugit in i Söderbergs rum för att dricka,
men bara lite eftersom han velat undgå
upptäckt.
Fiskare Dahlström var inte så illa däran,
men Söderberg drabbades av häftiga
darrningar, kramper och av så hemska plågor i magen att han skrek högt.
Hans inälvor tyckets brinna, fradgan
stod runt munnen och frågan var om
han skulle överleva.
Fru Elmén gav de förgiftade olja att
dricka för att därigenom få dem att kräkas, och serverade dem därefter mjölk.
Kuren gav gott resultat. Efter att Söderberg även blivit åderlåten av torparen
i Grönvik förbättrades hans tillstånd
ytterligare. Åkerström, som tyst följde
händelseutvecklingen, började alltmer
ångra sitt vanvettiga tilltag.
Nu gällde det att finna den skyldige.
Först gick man runt i stugorna för att
leta efter gift i alla vrår, men hittade
ingenting. Därefter höll fru Elmén förhör

med två pigor som varit inne i Söderbergs rum, men inte heller det gav något resultat.
När dottern till båtföraren på Östanvik
berättade att hon hade sett Åkerström
gå in i Söderbergs rum den aktuella förmiddagen, kallades även han till förhör
hos fru Elmén i stora salen på herrgården. När han där ställdes inför alternativen att antingen berätta sanningen eller riskera att tillsammans med sin fru
bli häktade, erkände han genast vad
han hade gjort. Fru Elmén tillkallade tre
vittnen – en torpare, en smed och kapellpredikant Aspling – inför vilka Åkerström gråtande och full av ånger fick
upprepa sin bekännelse.
Efter bara ett par dagar hade brottet
klarats upp och den skyldige erkänt.
Vad skulle man göra nu? Söderberg
och Dahlström, som båda återhämtade
sig väl, enades om att förlåta Åkerström och lovade honom att inte göra
någon anmälan till polisen. Fru Elmén
reagerade visserligen starkt mot vad
som hade hänt, hon kände ”billig avsky
för så elakt folk”, men när Åkerström
uttryckte en önskan att lämna Nämdö
såg hon ingen anledning att hindra honom. När familjen Åkerström med sina
tre små barn den 16 januari gav sig av
på en vandring över isarna till fastlandet bistod hon dem med en dräng med
häst. Det äldsta barnet var bara fem år
gammalt.
Efter den uppseendeväckande händelsen hade nämdöborna fått något att
prata om och kapellpredikant Aspling
antecknade i husförhörslängden att familjen Åkerström på grund av ett illdåd
hade lämnat ön: ”Rymd för ogerning”.
Under månaderna som följde började
Söderberg alltmer ångra sin förlåtande
attityd. I augusti månad gjorde han rent
av en anmälan till polisen, som utfärdade en efterlysning av Åkerström. Innan
den hann ge resultat slumpade det sig
så att Söderberg på besök i Stockholm
fick syn på Åkerström, som i mellantiden hade fått arbete som rättare hos
baron Boije på Bollstanäs nära Rotebro, men denna dag av baronen skickats till staden för något ärende.
Söderberg larmade genast polisen,
Åkerström häktades och låstes prompt
in på Smedjegårdshäktet vid Norra
Bantorget, där han blev kvar i ett helt
år.
Under hösten ställdes han till svars inför
Sotholms häradsrätt i Västerhaninge,
dit han från häktet med fångtransport

fördes fyra gånger. Han erkände sitt
brott, de inkallade vittnena styrkte hans
berättelse och en läkare intygade att
han funnit arsenik i bleckstopet.
Åkerström urskuldade sig med att han
inte hade försökt ta livet av Söderberg.
Han hade bara velat få sitt arbete som
rättare tillbaka, åtminstone under en
tid, genom att med lagom mycket gift
göra Söderberg oförmögen att sköta
sysslan. Idén att göra på det sättet
hade hastigt flugit honom för huvudet,
som Åkerström uttryckte saken. Hans
omdömesförmåga, menade han vidare i ett försök att undkomma bödels
bila, hade nog skadats när han ett par
veckor innan han förgiftade Söderberg,
råkat slå sig själv i huvudet med en yxa.
Att även fiskare Dahlström hade blivit
förgiftad var bara en olycklig tillfällighet,
försäkrade han, och den saken tvivlade
ingen heller på. När frågor ställdes om
även fru Åkerström varit inblandad, vilket Söderberg misstänkte, bedyrade
bägge makarna att så inte var fallet.
Rätten ville inkalla närmare tio vittnen
i målet men hade svårt att få flera av
dem att inställa sig. Fru Elmén var allvarligt sjuk, fiskare Dahlström gick inte
att lokalisera och komminister Aspling
i Krokvik infann sig inte utan skickade
istället ett brev till domstolen. I det anförde han ödmjukast att han inte vågade ”blottställa sin hälsa och ålderdoms
bräckligheter” genom att i november
månad göra en lång sjöresa över en
stor fjärd, där oväder och sena höststormar rörde upp vatturymden.
Den 25 november 1814 dömdes Johan
Åkerström av Sotholms häradsrätt att
”liv mista, halshuggas och steglas” för
att med gift ”lönnligen och i fullt uppsåt” ha skadat Söderberg. Hustrun frikändes. Straffet innebar att bödeln först
skulle hugga av Åkerströms huvud, sedan stycka kroppen i ytterligare några
delar och därefter spika fast kroppsdelarna på några hjul, som restes upp
på höga stänger. Bödeln fick betalt för
de olika momenten enligt särskild taxa.
Häradsrättens dom granskades av
Svea hovrätt, som den 15 februari 1815
fastställde dödsdomen.
Men Åkerström gav inte slaget
förlorat utan skickade under våren i
snabb takt in tre nådeansökningar till
kungligt majestät och lyckades varje
gång få straffet sänkt. Det slutliga
straffet blev 28 dagar på vatten och
bröd, uppenbar kyrkoplikt och tio år
straffarbete på Vaxholms fästning. I sitt

15

svar på den tredje nådeansökningen
meddelade kungligt majestät att nu
fick det räcka med kunglig nåd för
Åkerströms del.
Vatten och bröd-straffet,
som mycket väl kunde ha kostat
Åkerström livet, avslutades den 20 juli.
Den uppenbara kyrkoplikten (offentligt
kyrkostraff) bör han ha genomlidit
under högmässan söndagen därpå och
den 25 juli låstes han in på Vaxholms
fästning för att avtjäna de tio åren.
Dagen efter att Åkerström togs
in på Vaxholms fästning flyttade hans
familj till samma stad, där frun tydligen
avsåg att bistå honom. Några år senare,
mitt under mannens fångenskap,
nedkom fru Åkerström med sitt femte
barn, och i födelseboken antecknades
att ”arrestanten J Åkerström” var
barnets far, hur nu det var möjligt.
En annan märklig omständighet var
att även herr revisionssekreteraren
högvälborne
baron
Boije,
som
Åkerström var anställd hos när han
greps, trots sina fina titlar även han
vid denna tid hamnade på Vaxholms
fästning. I det fallet för hätsk polemik i
tal och skrift.
Åkerström lyckades överleva
de tio åren som arbetsfånge på
Vaxholms fästning och när han
släpptes fri på sommaren 1825 kunde
han rent av tillträda en anställning hos
en borgare i samma stad. Utan den
anställningen, som nog fru Åkerström
ordnade, hade han troligen inte släppts
ut, för sådana var reglerna.
Den återförenade familjen
stannade i Vaxholm och köpte en
fastighet där, men efter sex år i
frihet drunknade Johan Åkerström
tillsammans med en piga på hösten
1831. Han var då 57 år gammal och
borgare i staden. Troligen tjänade
han familjens knappa uppehälle som
snickare för bouppteckningen upptar
tio hyvlar och en del andra verktyg.
Åkerströms yngsta dotter,
hon som hade fötts när han satt på
fästning, gifte sig med prästen på
Möja. Till prästgården där flyttade även
Åkerströms änka och där avled hon
många år senare.
Kalle Kjellman
Lilla Marn
Källor: Domböcker, kyrkböcker,
bouppteckning, fånglistor.
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Nämdö Hembygdsförening
PL 16, 130 36 NÄMDÖ

Nu försvinner de tryckta tidtabellshäftena

Trafikförvaltningen har tidigare informerat om att de tryckta tidtabellshäftena ska tas bort, både
för Waxholmsbolaget och SL. Vid övergången till sommartidtabell den 19 juni kommer det inte
att finnas tryckta tidtabellshäften. Men på hållplatser, stationer och bryggor kommer tidtabeller
fortfarande att finnas uppsatta. De tidtabellerna berörs inte av den här förändringen.
Res fortfarande bara om du måste!
Under rådande situation med Covid 19 uppmanar vi alla att bara resa om man verkligen måste.
På båtarna finns ett begränsat antal platser.
NämdöNu underlättar lite genom att publicera sommarturlistan här på baksidan.

