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Sommar, sommar, sommar
Ja nu är den här, den som alla läng-
tat efter så mycket. Och ja, även jag 
tycker om att ta ett morgondopp i vi-
ken och att ge mig ut på min paddel-
bräda en tidig morgon innan världen 
har vaknat och allt är stilla och lugnt.
Då är frågan, kommer den här som-
maren att bli bättre än den förra? Så 
väldigt länge har vi suttit i pandemins 
grepp att man knappt minns hur det 
är att bara spontant glida in på en 
krog för en bit mat eller något gott att 
dricka. De goda nyheterna för oss i 
Nämdöskärgården är att det även i 
år finns flera matställen att välja på 
och förstås att myndigheterna börjar 
släppa på restriktionerna. Men fort-
sätt vara rädda om varandra.
Någon kanske saknade tidtabellen 
som texten om taxibåtstrafiken hän-
visade till i förra numret, den hade 
tyvärr alltför dålig upplösning för att 
fungera i tidningen.
På föreningens städhelg kämpade 
tappra medlemmar med att få snyggt 
i och runt hembygdsgården. Den 
yttre bryggan gjordes också klar. Det 
är städhelg igen i höst och du som 
inte varit med kan väl bara komma 
förbi ett par timmar och upptäcka hur 
trevligt vi har och lära känna lite nya 
människor. 

Oömma kläder och gott humör är det 
som gäller.
Ett nytt inslag längs Nämdös vägar 
är alla kogrindar som satts upp under 
våren. Dvs ett antal stolpar som ställts 
upp som minne över alla grindar som 
tidigare funnits på ön. Många grindar 
fanns det!

I mitten av april intog Djurö Vårdcen-
tral hembygdsgården och vaccinera-
de alla över 65 år som bokat tid, vil-
ken fantastisk service, eloge till dem!

På årsmötet framkom önskemål om 
att tydligt och i god tid gå ut med 
deadline inför kommande nummer av 
vår tidning, vilket vi hörsammat och 
gjort. Ni som skriver artiklar och in-
sändare måste försöka ha koll på den 
tiden, det hör tyvärr till vanligheterna 
att man får jaga på om utlovat mate-
rial. Om du känner att du inte hinner 
lämna in i tid, vilket är helt mänskligt, 
meddela gärna det till någon av oss 
i redaktionen. Annars blir vi sittande 
med uppbokade sidor för ett material 
som kanske inte kommer in. Era tex-
ter är så varmt välkomna men snälla, 
håll deadlinen så vi slipper blir förse-
nade med numren.

I våras kunde man läsa i tidningen 
Skärgården om hunden som drev ut 
en hjort i vattnet. I sin rädsla försök-
te den unga hjorten simma ifrån sin 
plågoande. Tillslut drunknade den, 
förmodligen utmattad och chockad 
med flera bett från hunden. Artikeln 
kompletterades med ett antal bilder 
där man klart och tydligt kunde se 
vad våra hundar kan orsaka. Jag har 
själv sett en främmande hund jaga 
ut en hjort i det iskalla vattnet i viken 
här hemma i vintras, den hunden var 
mycket nära att få tag i hjortens bak-
hasor. Och jo, även din snälla famil-
jehund kan orsaka en liknande kata-
strof! Jag är själv hundägare och kan 
inte förstå hur det kan vara så svårt 
för en del att ha sin hund kopplad. Att 
man ska behöva tjata på vuxna män-
niskor att visa hänsyn till andra, både 
djur och medmänniskor. Naturen är 
alldeles inpå knuten här ute så man 
kan och får inte bara öppna dörren 
och släppa ut sin hund hur som helst!  
HÅLL DIN HUND KOPPLAD! 
Nu är det läge att luta sig tillbaka en 
stund och läsa resten av vårt som-
marnummer.
Önskar er en underbar sommar
	 																										Carina	Öhman
 

omslagsbild,
Christina Krook

Ledaren

 

 

Grovsopkampanj 2021 
 

Tur Plats Tid Datum Vecka 
1 Sandhamn kl. 09.00 - 13.00 Lördag 24/4 v. 16  

2 
Södra Stavsudda  kl. 10.00 - 11.30 

Lördag 22/5 v. 20  Norra Stavsudda  kl. 12.00 - 13.30 
Gällnö (Gällnönäs) kl. 14:00 - 15:00 

3 
Svartsö Alsviks brygga kl. 10.00 - 11.45 

Söndag 23/5 v. 20  Hjälmö kl. 12.00 - 13.30 
Gällnö (Söderby) kl. 14.15 - 15.15 

4 
Lådna Brygga kl. 10.00 - 12.00 

Lördag 29/5 v. 21  Sollenkroka ö  kl. 13.00 - 14.00 
Puttisholmen kl. 14.30 - 15.30 

5 Södermöja  kl. 10.00 - 12.00 Söndag 30/5 v. 21  
Granholmen kl. 12.30 - 13.30 

6 

Stora Strängarna kl. 10.00 - 10.15 

Lördag 5/6 v. 22  

Stora Saxaren  kl. 10.30 - 11.15 
Lilla Saxaren kl. 11.30 - 12.00 
Stor-Krån kl. 12.15 - 13.15 
Bjurön kl. 13.45 - 14.15 
Bjurön södra sidan kl. 14.45 - 16.00 
Viggsö kl. 16.30 - 17.15 

7 

Sippsö  kl. 10.00 - 10.45 

Lördag 12/6 v. 23  

Vårlunda kl. 11.00 - 11.30 
Vårholma  kl. 11.45 - 12.45 
Halleberg  kl. 13.15 - 14.00 
Isskärs brygga  kl. 14.15 - 15.00 
Lilla Betsö  kl. 15.15 - 16.00 

8 Sandhamn kl. 09:00 - 13:00 Söndag 13/6 v. 23  

9 
Aspön kl. 10.00 - 13.00 

Lördag 19/6 v. 24  Östanvik  kl. 13.30 - 14.30 
Tjusviks brygga kl. 15.00 - 16.00 

10 Bunkvik  kl. 10.00 - 12.00 Söndag 20/6 v. 24  
Sand kl. 12.30 - 13.30 

11 
Uvön Waxholms bryggan kl. 10.00 - 11.00  

Lördag 17/7 v. 28  Sunnansund kl. 11.15 - 12.00 
Södra Mörtö kl. 12.30 - 13.30 

12 Sandhamn kl. 09.00 - 13.00 Söndag 18/7 v. 28  

13 
Hagede brygga  kl. 10.00 - 12.00  

Lördag 24/7 v. 29  Harö brygga  kl. 12.30 - 14.30  
Hasselkobbens brygga  kl. 15.00 - 16.00  
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Västra Skarprunmarn (Waxholms bryggan) kl. 10.00 - 11.00 

Söndag  25/7 v. 29
Östra Skarprunmarn (Mjölkkilens ångbåtsbrygga) kl. 11.15 - 12.00 
Idholmen kl. 12.15 - 13.00 
Eknö brygga kl. 13.15 - 14.15 
Hasselö brygga kl. 14.30 - 15.30 

15 
Södermöja kl. 10.00 - 12.00 

Lördag 31/7 v. 30Dragedet Möja kl. 12.30 - 13.30 
Hjälmö kl. 14.30 - 15.30 

16 
Svartsö Alsviks brygga kl. 10.00 - 11.00 

Söndag 1/8 v. 30Lådna Karlshem brygga kl. 11.30 - 13.00 
Träskö Kvarn (vid Lådna) kl. 13.30 - 14.30 

17 
Gällnö (Söderby) kl. 10.00 - 11.30 

Lördag 7/8 v. 31Gällnö (Gällnönäs) kl. 12.30 - 13.30 
Karklö kl. 14.15 - 15.15 

18 Sandhamn kl. 09.00 - 13.00 Söndag 8/8 v. 31

19 
Södra Stavsudda kl. 10.00 - 11.30 

Lördag 14/8 v. 32Norra Stavsudda kl. 12.00 - 13.30 
Arbodaön kl. 14.00 - 14.45 

20 Sand kl. 10.00 - 12.00 Söndag 15/8 v. 32
Bunkvik kl. 12.30 - 14.30 

21 
Östanvik kl. 10.00 - 11.30 

Lördag 21/8 v. 33Aspön kl. 12.00 - 13.30 
Sollenkroka ö kl. 15.15 - 16.00 

22 

Stora Strängarna kl. 10.00 - 10.30 

Söndag 22/8 v. 33

Stora Saxaren kl. 10.45 - 11.15 
Lilla Saxaren kl. 11.30 - 12.00 
Stor-Krån kl. 12.30 - 13.00 
Bjurön kl. 13.15 - 13.45 
Bjurön södra sidan kl. 14.00 - 15.00 

23 Sandhamn kl. 09.00 - 13.00 Lördag 18/9 v. 37

24 Sandhamn kl. 09.00 - 13.00 Lördag 30/10 v. 43
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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-trafi ken.

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
TRYCK: Pipeline
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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 offi i-
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, fi lmvisning, 
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
Styrelsen Nämdö Hembygdsförening 2020 info@namdohbf.se
Göran Görsson Ordf gorsson@gmail.com
Lotten Hjelm V. ordf lotten@grundet.se
Karin Kjellsson Ladholm Kassör/sekreterare k.k.ladholm@gmail.com
Stefan Walden Ledamot stefan@waldenco.se
Lars Haeggström Ledamot lhpab@live.se
Doris Eriksson Suppl doris.eriksson@hotmail.com
Ewa Dahlgren Suppl ewa.ie.dahlgren@gmail.com
John Carly Suppleant john@islandlife.se
Revisorer  
Anne Horngren Revisor anne@abhorngren.se
Ulf Haeggström Revisor ulf.h@ugh.se
Urban Söderberg Revisor suppleant jungfruskars@gmail.com
Nilla Söderqvist Revisor suppleant nilla.soderqvist@telia.com

Valberedningen  
Per Fjärdhäll Sammankallande per@ostanviksgard.se 
Annika Wallin  annika@namdoel.se
Anna Horngren  anna.horngren@telia.com
Jesper Skogsryd  jesper@skargardsservice.nu

Ungdomsledamot  
Gustav Hjelm-Söderberg  gustavhj@hotmail.com
Redaktionsgruppen Nämdö Nu:  
Hans Magnusson Layout hans@mrdab.se
Göran Görsson Ansvarig utgivare gorsson@gmail.com
Carina Öhman  carinapanamdo@gmail.com
Christina Krook Annonsering utterkobben@msn.com
Inga Winroth  ingakw@gmail.com
Nämdödagsgruppen:  namdodagen@gmail.com
Göran Görsson  gorsson@gmail.com
Clare och Axel Lindstrand  jeff reypaorron@aol.com
Styrelsen  info@namdohbf.se
Bokningsansvarig Hembygdsgården:  
Doris Eriksson  doris.eriksson@hotmail.com
Pubansvarig:  
Annica Nilsson  annican66@gmail.com
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Kalendarium våren 2021
Grovsopor, Se separat schema

Nämdö Bibliotek har öppet måndagar kl 11-13

Söndag 18 juli – Kristi förklarings dag 
14.00 GUDSTJÄNST
Tisdag 20 juli
19.00 MUSIKKVÄLL – ORGEL OCH OBOE Sanna Räsänen och Martin von Bahr.
Tisdag 27 juli
19.00 MUSIKKVÄLL – ”Sommarnattens leende”. Carl Unander-Scharin, sång
Söndag 1 augusti – Nionde sön e tref 
14.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Söndag 29 augusti – Trettonde sön e tref 11.00 Tyska S:ta Gertruds församling

Pipeline

Vill du ha info 

Glöm inte att 
betala årsavgiften, 150:- till 
Nämdö Hembygdsförening
Pg: 495 89 99-7
Bg: 351 2878
Swish: 12 3527 8429
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på Nämdö, sommaren 2021
Nämdö skola, Skärgårdsmuseet 
och Nämdö hembygdsgård

Del två, en fortsättning på Hemsöborna 
av Anders Källgård. Vem vill inte veta 
hur det gick? Anders Källgård är ö-
författaren som bland annat ger ut den 
tegelstenstjocka Sveriges öar. Nästa 
uppdaterade upplaga kommer ut nästa 
år. De äldre upplagorna av Sveriges öar 
finns förstås på bibblan.
Öppettider på Nämdö bibliotek i som-
mar:
Måndagar kl 11-13 med bemanning. 
Från och med måndag 5 juli även efter-
middagar kl 13-16, delvis obemannat, 
till söndag 8 augusti. 
Minigolf
Spela minigolf på 9-hålsbanan mellan 
skolan och hembygdsgården. Klubbor 
och poängkort finns på skolans entré-
trappa för en liten swishpeng som går 
till Nämdö hembygdsförening.
Skärgårdsmuseet Nämdöfilialen (Gam-
la skolan i Sand)
Öppet varje dag 2 juli till 8 augusti kl 
13-16. Ta en fika i museets trädgård 
med Irénes goda hembakta i kombo 
med sjöutsikt i rofylld miljö. Ny utställ-
ning med Evalis Helmer och Claes 
Kruckenbergs konst. 
På skolgården och i anslutning till bib-
lioteket
Nämdöskärgårdens Rävungar i ledning 
av Eva Carly hälsar barnfamiljer väl-
komna till öppen förskoleverksamhet, 
för alla åldrar, onsdagar i juli (7, 14, 21, 
28 juli) kl 11-13. Då är förstås bibblan 
också öppen. Se även FB-sidan för 
snabba uppdateringar: @namdoskar-
gardensravungar

Mötesplats Sand

Mysig läshörna i skolans entré. Flera 
tidningsprenumerationer, inte minst 
Bamse. Församlingstidningen, rappor-
ter och Värmdö kommuns översikts-
plan som är ute på samråd.
Nämdö bibliotek håller öppet – men har 
koll på restriktionerna
Nu har drygt ett år gått. Vi har fått vänja 
oss att umgås i mindre sällskap, att 
mötas digitalt och hålla oss friska så 
gott det går. Vaccineringen pågår dock 
för fullt och många av oss är numera 
till och med fullvaccinerade, vad nu det 
innebär. Att hålla avstånd är nog ändå 
inte så dumt för säkerhets skull, när vi 
har vanan inne.
Hur har det då gått för Nämdö bib-
liotek under pandemin? Jo tack, riktigt 
bra faktiskt. Biblioteket har varit öppet 
och tillgängligt som vanligt två timmar 
varje måndag. Förra sommaren testade 
vi dessutom att ha öppet varje efter-
middag i samarbete med Skärgårds-
museet. På det sättet blev det lättare 
att sprida ut antalet besökare som på 
sommaren kan vara rätt högt. Särskilt 
högt tryck på måndagar då många är 
vana vid att besöka bibblan, men även 
onsdagarna när Eva Carly ordnade 
med öppen verksamhet för barnfamiljer 
på skolgården.

Sommaröppet på biblioteket 2021
Denna sommar fortsätter vi med suc-
cén att hålla sommaröppet varje ef-
termiddag i samarbete med Skär-
gårdsmuseet. I år uppmärksammar 
biblioteket och Skärgårdsmuseet att 
kvinnor äntligen fick rösträtt - för 100 år 
sen. Det är Sveriges Riksdag som till-
handahåller utställningsmaterialet. Mer 
info finns på https://demokrati100.se/. 
På biblioteket kan man hitta nyinkomna 
titlar som uppmärksammar demokratin 
i allmänhet och starka kvinnor, från de-
mokratirörelsen för 100 år sen i synner-
het. Vi fortsätter också med förra årets 
hållbarhetsanda och Unescos Agenda 
2030-målen med nyinkommen litteratur 
om hållbarhet, odling, djur & natur för 
alla åldrar. Inte minst litteratur om vat-
ten, en viktig resurs som man på öarna 
redan värdesätter i hög grad.

Självklart har vi skönlitteratur, biogra-
fier och deckare bland de nya titlarna 
också. 

Några udda titlar i genren skärgård vill 
jag slå ett extra slag för:

Skärgårdens gåta, 
en ungdomsroman med faktainspira-
tion från Vaxholms fästning och Siarö-
fortet, av Emil Tingård. Författaren är 
rena ungdomen själv, 14 år, men ändå 
är det här bok nummer två. Den tredje 
är nästan klar och den fjärde kommer 
kanske att utspela sig på Nämdö efter 
att Emil rekat runt lite på ön. Skärgår-
dens gåta finns att låna på bibblan men 
är också till försäljning på Skärgårds-
museet. 
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Partnerskap 
på Grundet!
Årets säsong på Grundet bjuder på lite  
nya lösningar och nya samarbetspart-
ners. 
Det är fortfarande Lotten som hål-
ler i tyglarna, dvs diverse till-
stånd och skötsel av vandrarhem-
met och allt annat runt omkring. 
Men hon kände att hon behöv-
de något av en nytändning, att 
något nytt behövdes i tillvaron. 
Lotten kontaktade Calle, Andreas och 
Tommy som driver Nämdö Krog, ba-
geri och catering och diskussioner om 
ett samarbete tog fart. 
Ni minns säkert killarna som drev pop-
up restaurangen i Solvik förra somma-
ren.

Grundet har tidigare haft en ganska 
trygg och lättlagad meny då man inte 
haft någon ”riktig” kock. 
Det har varit viktigt för att personalen 
skulle klara av att laga rätterna på ett 
smidigt sätt.
Det nya samarbetet med killarna 
bakom Nämdö Krog innebär att Lot-
ten helt kan släppa köket och mat-
lagningen och att menyerna upp-
dateras och rätterna lagas av dem. 
Det ska bli spännande att få smaka på 
den goda maten och se hur detta nya 
partnerskap utvecklas.
Grundets restaurang och vandrarhem 
är öpppet sedan 1juli.
Vi önskar lycka till! Carina	Öhman

Teaterskola i Nämdö hembygdsgård
För 7:e året i rad håller Sara Beer tea-
terskola för 9 - 12 år som dagläger 5 
- 9 juli i Nämdö hembygdsgård och 
hämtar inspiration från biblioteket och/
eller dagsaktuella händelser. Veckan 
avslutas med teaterföreställning i Skär-
gårdsmuseets trädgård fredag 9 juli. 
Mer info om teaterverksamheten här: 
https://scenkollektivsthlm.com/
Nämdö Green Archipelago, NGA, i 
Nämdö skola
Den nybildade föreningen hälsar alla 
välkomna, bofasta, deltidsboende, fri-
tidsboende och turister att bekanta sig 
med den pågående verksamheten - en 
förstudie att bilda Biosfärområde med 
stöd av WWF. NGA hyr gamla postlo-
kalen i skolan som nås genom egen 
ingång på bortre gaveln. Här kommer 
även info att finnas om den kommande 
marina nationalparken i Nämdös yttre 
skärgård som redan idag är naturreser-
vat. I samband med Naturvårdsverkets 
arbete med nationalparken tar Värmdö 
kommun fram en omlandsstudie vilket 
också det arbetet kommer att kunna 
följas via NGA.
Välkommen till ”Bibblan” 
   

Faktaruta om biblioteksverk-
samheten på Nämdö:
Sen drygt 10 år tillbaka har 
Nämdö hembygdsförening 
åtagit sig att hålla biblioteket 
i Nämdö skola öppen två tim-
mar per vecka året runt i sam-
arbete med Värmdö kommun. 
För det uppbär föreningen ett 
kulturbidrag varje år. Värmdö 
kommun står för inköp av nya 
böcker, lokalhyra samt en da-
tor uppkopplad mot internet. 
Biblioteksverksamheten drivs 
helt på ideell basis av medlem-
mar i Nämdö hembygdsfören-
ing.
Öppet måndagar året om 
11-13 

Pressmeddelande Rögrund i Nämdöfjärden.
Rögrund har troligtvis skärgårdens bästa kvällssol !?!!!
Restaurangen på Rögrund kommer i år att drivas av Nämdö Kroggänget som förra 
året drev krogen i Solvik på Nämdö och fick omnämnandet, en av sex "Skärgårds-
krogarna som är värda en omväg" i Svd´s krogguiden.
Från och med 1:a juli har vi öppet 11.30 - 15.00 och från 17.00 - middag, efter 
17.00 är det bordsbokning telefon 08-57156110, www.grundet.se<http://www.
grundet.se>.
Vällagad skärgårsmeny som tidigare (naturligtvis Forsmans fiskgryta).
Till Rögrund kan man "Tura" fram och åter (Tura, välkänt begrepp från Malmö-
Helsingborg). Med Waxholmsbolaget finns det anslutningar tur och retur från Salt-
sjöbaden-Tyresö, Dalarö, Stavsnäs och Nämdöregionen.
 Välkomna...
Info; Calle Bergsman 070-7605026, Tommy Jansson 070-9132333 eller Lotten 
Hjelm, Rögrund 08-57156110.
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På Högholmens utsida mitt emot Jung-
fruskär bor konstnärsparet Inger Ludde 
Lundmark, keramiker och Roger Brolén 
fotograf. Jag stiger i land hos dem och 
möts av sol och värme.

För 25 år sedan fl yttade Inger och Ro-
ger som sommargäster till Högholmen. 
Huset höjdes upp  med hjälp av dom-
krafter och på så sätt fi ck de en stor 
verkstad.
Hos Ludde är det högt i tak och krea-
tiviteten blomstrar, vilket är den bästa 
avkopplingen från vardagen i stan som 
psykoterapeut. 
Till en bemärkelsedag fi ck Ludde en 
keramikugn, vilket passade bra då 
Ludde i hela sitt liv arbetat med lera. 
Blåleran var Luddes material som barn 
och den fi nns med även nu i en del av 
Luddes verk. ”När jag var liten hade jag 
ett Geggabageri, och lyckan blev total 
när jag insåg att jag kan ha det även 
som vuxen”, säger hon. 
Ludde har många strängar på sin lyra, 
och i sin verkstad kan hon koppla av 
och få utlopp för sin experimentlusta. 
Kunskap har hämtats från många håll 
b.la. från New Mexico där Ludde lärde 

sig att ”ringla”, i Värmland  fi ck hon tek-
nik att göra stora fat, sen är det träning 
och åter träning som ger erfarenhet och 
ibland resultat. 

Tillsammans har Inger och Roger ska-
pat en plats där det fi nns gott om krea-
tivitet och glädje.
När jag kom hem for så många tankar 
i mitt huvud, tänk att det på en ö i yt-
terskärgården händer stora och spän-
nande ting, tack.

I sommar har Ludde öppet hus i verk-
staden 29/6-3/8 tisdagar mellan 12—
16.30. Äkta skärgårdskeramik fi nns att 
tillgå samt om vädret tillåter serveras 
kaffe och våffl or.

Ps. Ludde har skänkt en sparkdrej-
skiva till hembygdsgården, så om det 
är fl er barn eller vuxna som vill ägna 
sommaren åt att gegga lite så fi nns det 
en drejskiva att tillgå i förrådet bredvid 
skolan…  

Facebooksida: Geggabageriet
Hemsida: Geggabageriet.se

Text	o	bild,	Christina	Krook	

Geggabageriet
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Tändning av kolmilan 
på Lillträsket
Så var det då äntligen dags att tända 
kolmilan, som ju rätt länge stått och 
torkat efter förra vinterns blöta. 
Kolmilan byggdes av virke från granar 
fällda på Lillträsket, norra Nämdö, un-
der ett par kurser i motorsågning som 
hölls där härom året. Den har sedan 
täckts med granris och jord, och de-
signats enligt alla konstens regler med 
ett vertikalt hål i mitten (Kungen) och 
lufttillförsel från kanaler runt om i mark-
nivå. 

Nu kvarstod det att få fyr på högen 
under jorden, men utan att den tar eld 
vilket skulle förvandla all fi n träkol till 
aska. 
Det bestämdes att påskhelgen var ett 
lämpligt tillfälle att tända på, och man 
samlades på Dymmelonsdagen vid 
Lillträsket. Termosar, korvar, öl och 
sovsäckar medtogs eftersom nattvakt 
inplanerades för att sköta processen. 
Axel och John tog första nattpasset. 
Man spände upp presseningar i skogs-
brynet som regnskydd, och högg torr 
ved för lägereld och för att tända milan. 
Lite tjärved tändes och släpptes ner 
runt Kungen, och elden matades sedan 
uppifrån. När det brann rejält täpptes 
ventilationen till lagom så att kolningen 
långsamt fi ck fortgå.
Milan kolade i fl era dagar. För att un-
dersöka om hela milan förkolnat stack 
man med armeringsjärn tvärs genom 
väggarna. 

När allt kändes poröst stängdes lufttill-
förseln och milan lämnades att slock-
na. Vilket tog fl era veckor, med dagliga 
kontrollbesök. 
Sen tog det riktigt smutsiga arbetet 
med att riva milan vid. Flera hågade 
kol-spekulanter grävde, silade och 

samlade kol, med god hjälp från Väst-
anviks-Anders grävmaskin. Produkten 
blev fl era hundra liter prima kol som 
fungerar utmärkt i grillen. Men framför 
allt har vi lärt oss hur man gör, och att 
det är ett helsikes grovgöra som tar  
mycket tid!                Louise	och	Danne

Några ord om kyrkovalet som äger rum 
den 19:e september 2021.
Men visst, man kan förtidsrösta också 
innan det datumet.
Röstningslokalen på Nämdö kommer 
enligt uppgift från Björn Ulfvin, ord-
förande i valnämnden, att vara Hem-
bygdsgården, öppen kl 12.00- 14.00.
Alla som har fyllt 16 år innan, eller tom 
valdagen, och är medlemmar i svenska 
kyrkan är berättigade att rösta i de tre 
valen: 1: Församlingens kyrkofullmäkti-
ge. 2. Stiftsfullmäktige. 3. Kyrkomötet. 
Vår församling heter ”Djurö, Möja och 
Nämdö församling” och vi tillhör Stock-
holms stift.
Ledamöterna i församlingens kyrko-
fullmäktige utser vilka som ska ingå i 
kyrkorådet. Kyrkorådet utser olika ar-
betsutskott som tar fram underlag för 
att fatta beslut i olika frågor. Det kan 
handla om att begära offerter på upp-

handlingar i frågor om fastighetsunder-
håll osv. 
 I valet som gäller församlingens kyrko-
fullmäktige fi nns det stor möjlighet att 
påverka beslut som direkt berör dig. 
Särskilt som att varje röst är väldigt 
betydelsefull, eftersom valdeltagandet 
inte brukar vara så högt.  I Djurö Möja 
och Nämdö församling är det två grup-
per som ställer upp med egna listor: 
”Ö-kyrkan i livets tjänst” och ”Skär-
gårdskyrkan”.
Det kommer att fi nnas valsedlar med 
namn i röstningslokalerna. Du får krys-
sa för tre av de som är nominerade. De 
som får mest kryss har stor chans att 
bli invalda i kyrkofullmäktige.
Skärgårdskyrkan har traditioner från 
moderaterna och socialdemokraterna, 
och är den grupp som sedan länge haft 
majoritet i församlingens kyrkofullmäk-
tige och kyrkoråd. Ökyrkan bildades 

2010 av öbor från Möja och Nämdö. 
Man ville ”luckra upp” den maktstruk-
tur som hade etablerats sedan lång tid 
och skaffa sig insyn i arbetet med att 
styra församlingen, och delvis fungera 
som opposition till den styrande majo-
riteten.  Numera fi nns även Djurö-bor 
med på  Ö-kyrkans nomineringslista.
Information om vad de olika grupperna 
vill åstadkomma kan du hitta på nätet , 
både Ö-kyrkan i livets tjänst och Skär-
gårdskyrkan i Djurö Möja och Nämdö 
församling har egna hemsidor på Face-
book. 
Det kommer också att skickas ut / de-
las ut informationsblad / foldrar lite se-
nare på sommaren, när vi närmar oss 
valdagen.
Jag fi ck just höra att församlingstid-
ningen är utgiven, och den har som te-
manummer just kyrkovalet. Läs den så 
kanske det klarnar ännu mer!

Inga	Winroth	



8

Allemansrätt, naturreservat och äganderätt
Efter förra numret av Nämdö Nu fick 
jag en uppmaning från redaktionen att 
skriva ett svar på en artikel i det num-
ret som rörde äganderätt, naturreservat 
och allemansrätt. I texten fördes åsik-
ten fram att om man inte fick göra nya 
stigar i ett reservat vad ska vi då ha re-
servatet till. 

Här gäller det att skilja på olika saker, 
vilket inte är det lättaste. Som markä-
gare skulle man tro att man har rätt att 
bruka sin mark som man vill. Men även 
för markägare kan det finnas restriktio-
ner som gör att det kan vara svårt att 
göra som man önskar tex strandskydd, 
och kommunala beslut att inte få stycka 
av mark osv. 

Allmänheten kan inte göra heller vad 
som helst på annans mark utan till-

stånd. Du får tex inte bygga hus, vä-
gar, stigar, anlägga grillplatser på an-
nans mark utan markägarens tillåtelse. 
Det är inte så konstigt. Behöver man 
använda del av annans mark tex för en 
brunn eller för att komma in på sin tomt 
eller något för något annat brukar man 
skriva ett nyttjanderättsavtal, skapa ett 
servitut eller hyra mark. 

I Sverige har vi en fantastik förmån i 
form av allemansrätten, som gör att vi 
kan vistas på annans mark, promenera, 
plocka bär och svamp, även tälta osv. 
När jag gick i skolan (för länge sedan) 
så fick vi lära oss att inte störa eller för-
störa, för att vi alla skulle kunna njuta 
av naturen även i framtiden.

Ofta kommer initiativet till att skapa ett 
reservat från länsstyrelsen men det kan 

även komma från kommunen, privata 
markägare, allmänheten, ideella fören-
ingar. De skapas av olika anledningar 
vilket man kan läsa om i det reser-
vatsbeslut/skötselplan som gäller för 
just det reservatet. Det kan vara för att 
skydda växter, djur, speciella biotoper 
mm eller ur rekreationssyfte eller en 
blandning av båda. Länsstyrelsen tar 
fram ett förslag på beslut som de se-
dan samråder med markägaren om.

I ett sådant beslut kan man läsa om 
vilka regler som gäller för området, där 
kan man läsa om skälet, syftet med re-
servatet, det finns en skötselplan som 
beskriver hur reservatet ska skötas och 
reservatets föreskrifter. Men det är vik-
tigt att komma ihåg att i föreskrifterna 
är det inskränkningarna som rör både 
för markägaren som för besökarna som 
tas upp. 

För besökare kan det tex vara att du 
bara får tälta på anvisade platser och 
under en begränsad tid eller att hunden 
alltid ska vara kopplad, året runt. Alla 
reservat ser olika ut och därför är det 
viktigt att som besökare läsa informa-
tionsskyltarna eller ta del av informatio-
nen som finns på nätet. När det kom-
mer till just stigar så nämnts det inte i 
beslutet rörande allmänheten och det 
beror på att allmänheten inte har den 
rättigheten från början.

För markägaren kan det betyda att du 
måste söka dispens från länsstyrelsen 
för att kunna genomföra saker som inn-
an reservatsbeslutet var helt ok att göra 
på eget bevåg tex anlägga nya stigar. 

Så vad ska vi ha naturreservaten till? 
För min del är det att skydda och be-
vara viktiga habitat för växter och djur, 
skapa utrymme av ostörda platser för 
de arter som behöver det. Att vi sedan 
kan få njuta av allt det som naturen ger 
är en extra förmån. Att vara själv och 
höra vinden susa i träden. Att bara in-
supa och njuta av vår fantastiska natur. 
Allt från små växter och djur, sällsynta 
fjärilar, insekter, stora djur som älg, rå-
djur, grävling, rävar, havsörn som stiger 
på uppåtvindarna och mycket mycket 
mer. Man går helt enkelt försiktigt i vår 
natur och tänker på att inte störa eller 
förstöra. 

Stina	Molander,	Östanviks	gård
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AW (Fredagsöl) 
  
Denna trevliga samvaro startade för 
många många år sedan. Ingen kommer 
direkt ihåg när, men själv började jag 
delta i denna trevliga samvaro 2008, då 
jag fl yttade ut till vårt sommarställe på 
Hallonholmsudden, Orrö. 
Det var ingen som arrangerade, utan 
de som ville kom till Solvik kl 15 vinter-
tid och kl 16 sommartid. 
Dåvarande restaurantchefen Erland 
Moberg ändrade tiden till kl 15, även 
sommartid, eftersom han ville börja or-
ganisera inför middagen. Kl 17 var sista 
beställningen för Fredagsölen, men 
många stannade kvar för att äta mid-
dag. Man kom och gick som man ville 
och alla var gäster på Nämdö Kök och 
Bar. På sommaren var det helt naturligt 
att det var fl er som kom, då deltids-
boende allt eftersom droppade in i vår 
skärgård. På vintern satt vi inne på kro-
gen, trångt blev det, men alla som kom 
trivdes och satt med ”skärgårdskosty-
men” (fl ytoverall) neddragen till midjan. 
Det kan inte ha varit lätt för Erland, 
som är göteborgare, att hinna servera 
oss och samtidigt gnabbas tillbaka, en 

sann och öppen vänskap skapades på 
ett härligt sätt.
När så Guns stängdes under vinterhal-
våret, beslöt vi gemensamt att fl ytta 
samvaron till Hembygdsgården, men 
så fort det öppnades upp i Solvik, så 
var vi tillbaka där. 
Då Guns Livs bytte ägare, fi ck vi en vin-
ter samlas i gamla bageriet, men sedan 
fortsatte vi att träffas i Hembygdsgår-
dens Lya, då det var körövning i stora 
rummet. Vi var inte många som rymdes 
där, men det var ganska mysigt ändå.
När vi varit i Hembygdsgårdens lokaler 
på Fredagsöl, har vi tagit med oss egen 
dricka och ibland också lite tilltugg. 

Dörren till Hembygdsgården har stått 
öppen under hela fredagseftermidda-
garna, så att de som så önskat kunnat 
komma in och ta sitt medtagna dricka 
och prata av en liten stund. Då det har 
varit sådant väder, har vi med fördel 
suttit ute.
Nu när Guns Livs åter öppnar efter om-
byggnationen, så fl yttar Fredagsölen 
naturligtvis tillbaka till Solvik. Alla som 
haft möjlighet, har kommit och gått till 
denna trivsamma oorganiserade sam-
varo.
Nu ser jag fram emot att åter få träffa 
vänner och bekanta på Solvik!

Bibi	på	Udden

Hjortar 2021
Årets hjorträkning blev av olika anled-
ningar försenad en månad.
Normalt går räknarlaget, som består av 
ett tiotal öbor med mycket god känne-
dom om både terrängen och hjortarnas 
växlar, ut några timmar en kväll i slutet 
på april, när gräset börjat växa på åker 
och äng.
Iår kunde vi genomföra räkningen den 
30 maj.
Summan blev 144 individer.
De senaste åren har vi räknat cirka 150 
- 160 individer.
Möjligen är det så att vi iår räknat ett 
lägre antal individer på grund av att det 
under maj månad börjat bli mer mat för 
dem inne i skogen. Det vill säga, vi såg 
dem inte.
Eller så spelade den senare skymm-
ningen in. Hjortarna gillar att gå ut på 
de öppna ytorna först när skymmning-
en inträder.
Avskjutningen under jaktsäsongen kan 
också vara en anledning.
Den senaste jaktsäsongen fälldes 152 
djur på ön. Ett rekord.
Som alltid när man räknar på detta sätt 
får man vara försiktig med att dra allt 
för långtgående slutsatser baserat på 
dagens summa sedda djur.

Tillfälligheter kan göra att grupper av 
djur väljer att inte gå ut framför perso-
nen som räknar just där och då, osv.
Det man kan säga, och det kan vi göra 
först efter nästa års räkning, är om 
årets siffra 144 är början på en nedåt-
gående trend.
De fl esta av oss hoppas iallafall på det.

Hur många hjortar fi nns det då på 
Nämdö?
En kvalifi cerad gissning är att räknarla-
get kan räkna ungefär 50 - 70 procent 
av stammen under de där skymmnings-
timmarna dendär ljumma vårkvällen.
Detta innebär att man kan säga att 
stammen uppgår till mellan 200 - 300 
individer.
Av dessa djur är ungefär hälften hindar, 
vilket innebär att vi får minst 100 nya 
individer varje år.

Målet för Nämdö Viltvårdsgrupp, som 
fungerar som forum och samarbets-
plattform rörande bland annat hjortjak-
ten, är att nå en avskjutning på 180 - 
200 djur per säsong.
Om vi kan bibehålla den avskjutningen 
under några års tid har vi goda chanser 
att få ned stammen till en nivå som gör 

att vi åter igen kan se gullvivor, orkideer 
och blåbär i skogen igen.
Dessutom bör attackerna på odlingar 
och vallar minska.
Idag äter hjortarna upp cirka 60 pro-
cent av det hö och ensilage som kos-
sorna och fåren på Östanvik behöver 
som vintermat. 
En allvarlig och hård både praktisk och 
ekonomisk skada som gården gärna 
kan leva utan. 

Stort tack till alla i Hjorträknarlaget!
Även tack till alla engagerade jägare 
som under säsongen lagt många tim-
mar i blöta och kalla gömslen.
Vi ses igen till hösten. 

Jon	Fjärdhäll
Nämdö	Viltvårdsgrupp
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sommar yoga

Privat Yoga eller Pilates  
Privatundervisning för dig personligen 
eller i mindre grupp. 

Hemma hos dig, på din altan eller i 
Nämdö hembygdsgård. 

Från 500kr

   

Clare 070 256 67 56  
Hatha, Vinyasa Flow, Astanga Primary
Lotta 073  542 33 77 
Astanga
Eva 072 202 57 30   
Yoga, Pilates

Yoga på Idöborg
kl. 07:30 

Onsdagar  
30 juni, 7 juli, 14 juli, 21 juli,  

28 juli, 4 augusti

Fredagar 
2 juli, 9 juli, 16 juli, 23 juli,  

30 juli, 6 augusti, 13 augusti

Lördagar 
3 juli, 10 juli, 17 juli, 24 juli,  
31 juli, 7 augusti, 14 augusti

- Strandbarens trädäck eller dojon
- Ta gärna med egen yogamatta. Ett   
 begränsat antal mattor finns att hyra  
 i Strandbaren (40kr)
- Betalning 120 kr sker via Swish 
- Kontakta Jonas 070 886 68 44

Yogö på Nämdö
kl. 10:00 

Måndagar  
28 juni, 5 juli, 12 juli, 19 juli,  
26 juli, 2 augusti, 9 augusti,  

16 augusti, 23 augusti, 30 augusti 

- Nämdö hembygdsgård
- Drop-in grupp passande för alla  
 åldrar och hälsotillstånd
- Gå med i facebook gruppen:  
 Yogö på Nämdö  
- Betalning 140 kr sker via Swish   
 (mattor, filtar, bälten ingår)
- Kontakta Clare  070 256 67 56

Städdag 
vid Nämdö 
Hembygdsgård.
Det samlades ca 25 st som arbetade 
intensivt. Bodarna målades och det  
krattades, sopades, golfbanan sattes 
upp och köket blev rent.
Bryggan vid Sand har killarna arbetat 
med en längre tid och är nu FÄRDIG.
Annika och Clare stod för lunch som 
även räckte till söndagen. 
Har jag glömt något så ….
Tack till alla!

Totalt 110 pantsäckar 43 med PET 
och 67 med pantburkar...
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Pollinera mera!
Helt plötsligt på våren när man står un-
der sitt krikonträd eller körsbärsträd så 
hör man ett underbart ljud från himlen, 
det surrar. Tar man sig tid att titta upp 
så ser man hela trädet fullt av små hårt 
arbetande humlor och bin. 

För några veckor sedan så hade jag 
förmånen att få prata med en lokal bi-
odlare som berättade att när de började 
hålla bin på Nämdö då fi ck de i genom-
snitt ca 25 kg honung per kupa och i 
dag är de nere på ca 10 kg. Jag har se-
dan dess fått det bekräftat av ytterliga-
re en lokal biodlare på ön, som har sett 
samma utveckling. De har under året 
sett hur mängden blommor har minskat 
både längs med vägarna, i trädgårdar 
men också i skogen där man tex kan se 
en enorm skillnad på mängden blom-
mande blåbär. Och fi nns det inte mat 
så blir det inte bra. 10 kg honung /kupa 
är inte ens tillräckligt för bina att klara 
sig själva på under vintern. 

Problemet med att insekter minskar 
i antal är inget lokalt problem utan ett 
globalt. För att försöka synliggöra detta 
och få folk att bli lite mer medvetna om 
artrikedomens betydelse så instiftade 
FN redan 1993 Biologiska mångfaldens 
dag, som infaller den 22 maj. Aktiviteter 
i form av föreläsningar, insektsvand-
ringar, humle-bingon mm ägde rum 
över hela landet. Samma vecka så 
hölls den årliga pollinerarveckan 15–23 
maj, med ännu fl er aktiviteter bl.a. med 
en fotoutställning i Kungsträdgården 
(www.pollinerasverige.se och www.
biomfdag.se). Även årets sommarpra-
tare i P1 Alexandre Antonelli (forsk-
ningschef på Royal Botanic Gardens, 
Kew England) kommer prata om biolo-
gisk mångfald den 11 augusti. Ämnet 
är aktuellt.

Frågan är nu hur vi kan hjälpa till kon-
kret i vår lilla del av världen?
Bygg boplatser till solitära bin, till hum-
lor, nyckelpigor och alla andra smådjur, 
plantera perenna växter, skapa ängs-
marker och små vattenspeglar/dam-
mar. Litet är bättre än inget.

Om ni haft ögonen med er så har ni sä-
kert sett att det har börjat dyka upp nya 
former av boende på ön. 
Kanske inte de bostäder för fl er bofasta 
människor som många av oss hoppas 
kommer, men för mindre men kanske 
till och med viktigare grannar. 

Mitt emot prästgården på väg ner mot 
kyrkan fi nns ett stort insektshotell som 
är byggt av saker som plockats i den 
närliggande omgivningen, byggherre 
är Clare från Orrö. Ett annat, det som 
visas på bilden, byggdes i all hast på 
Östanviks gård inför Plantbytardagen 
som ägde rum i början av juni. Det har 
redan fl yttat in 4-5 boende.  

Det fi nns massor av olika insektshotell 
att köpa hos alla möjliga trädgårdsbu-
tiker, men roligare är att släppa loss sin 
kreativitet och återbruka med material 
som man har hemma. Titta på nätet, 
skaffa information och go wild! Bygg 
ett eget insektshotell, en skalbaggsås 
eller en sandbank och följ det under 
året och se om ni är populära hyresvär-
dar.

Förutom att bygga hus så kan vi även 
tänka på vilka växter vi omger oss med. 
T.ex. är sälgen en av de första växterna 
som ger mat på våren, plantera olika 
perenna växter som ger föda under en 
stor del av året, sätt lita blomlökar på 
hösten så ger de mat under tidig vår. Ta 
sticklingar av en kärleksört och plan-
tera ut, det gillar många av våra fjärilar 
bl.a. apollofjärilen. Stor blåklocka gillas 
av humlor inte bara för mat men även 
som regnskydd och som sovplats. 

Var lite sommarlat och sluta klipp en 
del av din gröna gräsmatta istället kan 
du skapa en äng med hög variation av 
blommor. Jag är säker på att det görs 
otroligt mycket redan men att vi andra 
bara inte vet om det. Hur gör vi det syn-
ligt, hur kan vi inspirera varandra till fl er 
små insatser för våra lokala pollinerare?

Det fi nns en sida som heter www.na-
turkollen.se där man kan registrera sina 
projekt som rör allt det som nämnts i 
texten. Där går det även bra att anmäla 
sig till medborgarforskning och på det 
sättet hjälpa till med faktainsamling till 
framtida forskning 

Tog en titt häromdagen och då fanns 
det tre registrerade projekt. Vad sägs 
om att fylla kartan med massor av olika 
färgade prickar under det här året. Kom 
igen! Vilken ö får fl est prickar? Vem hit-
tar på bästa namnet? 

Stina Molander
Nämdöskärgårdens odlarforum
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Nämdö skärgård i fokus

NU BÖRJAR OMLANDSANALYSEN

Den 16 - 17 juni genomförde Värmdö 
kommun sitt första omfattande studie-
besök i Nämdöskärgården med anled-
ning av planerna på att inrätta en na-
tionalpark i ytterskärgården. En grupp 
om sju tjänstemän från kommunen, två 
från Länsstyrelsen och kommunens 
särskilde utredare för Omlandsanaly-
sen besökte olika öar i området mel-
lan Bullerön och Biskopsön under en 
hel dag och gjorde strandhugg för att 
se några av de mest skyddsvärda och 
unika platserna i den blivande national-
parken.

Kvar på Nämdö blev utredaren Christi-
an Pleijel och Länsstyrelsens särskilde 
handläggare för Stockholms skärgård, 
Patrik Cederlöf. Under ett möte i Hem-
bygdsgården på kvällen fi ck de tillfälle 
att presentera idén med analysen för 
styrelserna i Hembygdsföreningen och 
föreningen Nämdö Green Archipelago. 
Omlandsanalysen ska pågå i ett unge-
fär ett år och omfatta alla områden som 
på något sätt kan påverkas av national-
parken: transporter, näringsliv, turism, 
vatten, energitillgång, besökscentrum 
och annat som behövs för att ta emot 
turister, skolklasser och andra grupper 
som förväntas vara intresserade av att 
besöka Nämdö skärgård när national-
parken öppnar.

De närvarande Nämdöborna tryckte 
starkt på att ett eventuellt besöks-
centrum måste placeras på huvudön 
Nämdö och inte på fastlandet, så att 
det blir tydligt för besökarna att Nämdö 
skärgård är en helhet, samtidigt som 
det kan ge arbetstillfällen till Nämdö 
skärgård. Det blev också en diskussion 
om formerna för omlandsstudien, där 
Christian Pleijel utgår från en process 
som först undersöker de faktiska för-
hållandena i Nämdöskärgården, däref-
ter tittar på fördelar och nackdelar för 
befolkningen och till sist drar slutsatser 

och kanske lägger fram konkreta för-
slag till kommunen.

På förslag från Hembygdsföreningens 
ordförande Göran Görsson besluta-
des det att under första halvan av juli 
hålla öppna föreläsningar och samtal 
om hur analysen ska genomföras med 
möjlighet för alla Nämdöbor att delta. 
Förutom Pleijel från kommunen och 
Cederlöf från Länsstyrelsen kommer 
även personer som direkt handlägger 
bildandet av nationalparken att bjudas 
in. Efter det fortsätter arbetet i form av 
individuella samtal och workshops med 
olika grupper, som företagare, markä-
gare, ideella grupper och represen-
tanter för de olika mindre föreningarna 
inom Nämdö skärgård. 

- Min förhoppning är att vi till novem-
ber ska kunna enas om några konkreta 
förslag som Nämdöborna står bakom. 
Då kan det bli en bärande del av om-
landsanalysen, som jag ska lämna till 
kommunen under våren 2022, säger 
Christian Pleijel.

Patric Cederlöf tryckte på behovet att 
tydligt reda ut skillnaderna mellan själ-
va bildandet av nationalparken, som är 
en angelägenhet för Naturvårdsverket 
och Länsstyrelsen, och omlandsana-
lysen som är ett uppdrag från Värmdö 
kommun att reda ut konsekvenserna av 
nationalparken. Till det kommer projek-
tet att skriva en förstudie om ett möj-
ligt biosfärområde i Nämdöskärgården, 
som Nämdö Green Archipelago driver 
tillsammans med Världsnaturfonden. 
Det tar sikte på Unescos mål för en 
hållbar värld till 2030. Projekten är skil-
da från varandra, men omlandsanaly-
sen och förstudien för biosfär överlap-
par ibland och samarbetar också om 
vissa konkreta projekt, som till exempel 
idéer för ett attraktivt besökscentrum 
på Nämdö.

Dag två gick Pleijel och Cederlöf en 
guidad tur runt norra Nämdö. Först 
längs den vita stigen genom Natura 
2000-området mellan Tjusvik och 
Nämdö böte. I det strålande vädret 
blev det en fantastisk överblick över 
delar av Nämdö skärgård från utsikts-
tornet på böte. 

Därefter ett besök på Östanviks gård 
med en underbar lunch på gårdens 
egna produkter. Stina Molander, som 
driver gården tillsammans med sin man 
Per Fjärdhäll och brodern Jon Fjärdhäll, 
tryckte hårt på att det fokus som nu blir 
på Nämdö ställer krav på oss som bor 
här:

- Vi måste kunna visa upp att det vi gör, 
till exempel inom hållbarhet och miljö-
tänk, ligger i framkant. Om det ska vara 
intressant att besöka Nämdö och na-
tionalparken, ska vi också kunna visa 
upp något som är ett gott exempel för 
andra öar och för omvärlden.
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Plantbytardag
”Har du sått för många tomatplantor? 
Eller kanske tagetes eller squash? De-
lade du på dina perenna växter och fi ck 
för många?”
Skärgårdens Odlar Forum arrangerade 
en dag på Östanviksgård. Man tog med 
sig plantor och kunde byta till sig nya. 
Det blev lyckat och det byttes för fullt. 
Karin Heeroma höll i frågestund, frågor, 
svar och utbyte av erfarenheter.
Stina,Per och Jon hade ordnat med 
kaffe och det gick också att handla i 
butiken.
Barnen hade en egen hörna och de 
som ville kunde gå en tipspromenad.
Odlarforum tänker och planerar för nya 
aktiviteter.Skördefesten står på tur och 
kommer att ske i  september. 
Info sker fortlöpande.

Christian Pleijel, som själv är hob-
byuppfödare av höns, sällade sig 
snabbt till den skara som imponeras 
av miljötänket bakom Östanviks mo-
bila hönshus. Han konstatera omgå-
ende att både hönsen och marken 
verkar må bra av regelbundet miljö-
ombyte.

Besöket avslutades i Solvik mitt i den 
mest hektiska ruschen för att hinna 
få affären och restaurangen klar före 
midsommar. Ägaren till Solvik, Olle 
Nordberg, kom i ivrigt samspråk 
med Pleijel om vatten- och energiför-
sörjning för de nya anläggningarna. 
Pleijel har varit inblandad i ett antal 
projekt, bland annat i Stockholms 
skärgård, för att hitta kreativa lös-
ningar på vattenfrågan. I Solvik blir 
lösningen avsaltning av havsvatten. 
Nordberg vill också ha till stånd bätt-
re och mer miljöanpassade sätt att ta 
hand om komposterbart avfall. Taket 
på affärsfastigheten, som i planerna 
var tänkt att bli padelbana, kommer i 
stället att tas i anspråk för solenergi. 

Christian Pleijel och Patrik Cederlöf 
kommer att besöka Nämdö regel-
bundet under hela 2021 för att samla 
information och samtala med alla 
som bor i Nämdö skärgård. Ju fl er 
som deltar i de möten som de bjuder 
in till, desto större möjlighet för Näm-
döborna att få sin röst hörd i frågor 
som uppstår kring nationalparksbil-
dandet. Och desto större möjligheter 
att redan nu få svar på sådant man 
undrar över.  Nationalparken är tänkt 
att öppna 2025.

Malcolm	Dixelius

Utbildningsdag på Nämdö 15 juli
Projektet Omlandsanalys Nämdö syftar till en genomlysning av hur den plane-
rade nationalparken i Nämdö yttre skärgård kan komma att förändra samhället 
Nämdö. 
Vilken nytta kan den bebodda skärgården och nationalparken ha av varandra?
Vi använder en metod som kallas Six Thinking Hats. Den innebär att man i tur 
och ordning granskar en utmaning från sex olika håll: 1. Fakta, 2. Fördelar, 3. 
Nackdelar, 4. Värderingar, 5. Kreativitet, samt 6. Beslut. Man gör det tillsam-
mans och man tar ett perspektiv i taget. Vi ser alltså på fakta kring bildandet 
av nationalparken, vi ser nationalparken som  ett problem och vi ser national-
parken som en möjlighet. Vi ger också utrymme för känslor och värderingar, 
innan vi börjar söka kreativa lösningar. Slutligen försöker vi komma fram till en 
gemensam ståndpunkt.
En fördel med metoden är att göra en sak i taget. Om du är negativt inställd till 
nationalparken fi nns det en tid för det. Om du känner oro men inte riktigt kan 
förklara varför, fi nns det en tid för det. 
En annan fördel är att det är lätt att tänka tillsammans. Alla som berörs kan vara 
med och prata igenom alla sex perspektiven. 
Vi har sommaren och en bit in på hösten på oss att gå igenom steg 1, 2, 3 och 
4. Det är bra om så många som möjligt har varit med i dessa steg innan vi börjar 
jobba med lösningar. Då kan kreativiteten bli mer fokuserad och möjligheten 
ökar att vi kan bli överens.
Den 15 juli ordnar vi en 2 timmars kurs i metoden, tre gånger. Välj en tid som 
passar dig:
Tider 09:00-11:00
  11:30-13:30
  14:00-16:00
Plats Hembygdsgården
Innehåll Metodens ursprung och syfte, var den används och varför
  De sex stegen / perspektiven / hattarna
  Vi provar på att arbeta med några av stegen
  Om projektet, tidplan, vad händer härnäst?
Anmälan Anmäl dig gärna på en tid som passar dig men det är också 
”drop-in”
Lärare är Christian Pleijel som har använt metoden i sitt arbete med öar i tio 
år och skrivit en bok vars sex kapitel utgör metodens sex perspektiv (fi nns på 
Nämdö bibliotek och på nätet Hur man läser av en ö). Pleijel är, tillsammans 
med Patrik Cederlöf från Stockholms länsstyrelse, projektledare för Omlands-
analysen.
Välkommen!
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I Krigsarkivets rika samlingar finns en 
gammal karta, på vilken Nämdö upp-
visar en så ålderdomlig strandlinje att 
man kan misstänka att kartan är den 
äldsta som finns över ön.
Kartan över Nämbdön, som namnet 
skrivs, är ett utdrag av en större karta 
med titeln ”En del av Södertörn”. Den 
sträcker sig in till Stockholm, saknar 
årtal och är troligen sammanställd av 
flera lokala kartor av varierande ålder. 
Hur gammal kan Nämdödelen vara?
Öns form är inte återgiven med någon 
större noggrannhet, men huvuddragen 
är ändå riktiga. Det dröjde till 1805 inn-
an Nämdö karterades med precision.
Av öns gårdar är de flesta utmärkta med 
en ring och utskrivet namn: Långvik 
(Langvik), Östanvik, Västanvik (W:vik) 
och tre gårdar i Västerby (Westby). 
Namnet Rörstrand (numera Solhaga) är 
visserligen inte utskrivet, men även den 
gården är markerad med en ring på öns 
västra sida mot Nämdöfjärden.
Kyrkan är utmärkt med en enkel sym-
bol och texten Cap: vilket står för ka-
pell. Den ligger på ungefär samma 
plats som dagens kyrka och strax sö-
der om den finns symbolen för präst-
boställe vid torpet Grönvik. Norr om 
kyrkan finns ytterligare två ringar. Den 
ena bör vara torpet Bråten, den andra 
är svår att förstå.
Det som framförallt visar på kartans 
höga ålder är de två mycket trånga 
vikar som tränger djupt in i Nämdös 
nordligaste och sydligaste delar. De vi-
karna existerar inte längre, men att de 
en gång har funnits kan moderna kartor 
med höjdkurvor enkelt bekräfta. Under 
århundradenas lopp har sedan landhöj-
ningen, som av vetenskapen numera 
kallas strandförskjutningen, fått vikarna 
att försvinna meter för meter.
Det finns en annan gammal karta över 
Nämdö. På den, som är från 1670, har 
de två vikarna redan hunnit förvinna, så 
kartan det här handlar om måste vara 
klart äldre än så.
Gårdarna ger ingen vägledning om kar-
tans ålder, men kyrkan och prästbos-
tället kan möjligen göra det. Den första 
kyrkan på Nämdö bör ha byggts om-
kring 1625. Då sände nämligen ärke-
biskopen i Uppsala den första kapell-
predikanten till församlingen och han 
bodde enligt samma källa i just Grön-
vik. Hur länge han bodde kvar där är 
svårt att veta.

Denna karta, som är ett utdrag av en 
större karta, är möjligen den äldsta som 
finns över Nämdö. Den bör vara omkring 
fyrahundra år gammal och brister i 
precision här och var, men Nämdös form 
är ändå lätt att känna igen. Något som 
genast fångar uppmärksamheten är de 
två mycket smala vikar, som inte längre 
finns, men som en gång i tiden trängde 
djupt in från söder och från norr.

Den gamla 
Nämdökartan

Slutsatsen blir då att kartan är klart äld-
re än 1670, men yngre än 1625. Då blir 
en trolig datering runt 1630.
Samtidigt måste den reservationen gö-
ras att kartor nog i äldre tider ofta kom-
pletterades med nya uppgifter efter att 
de ursprungligen hade ritats. Kanske 
är vår karta ytterligare något lite äldre, 
men har vid ett senare tillfälle komplet-
terats med uppgifterna om kyrka och 
prästboställe.
För den nyss nämnda kartan från 1670 
tycks just det vara fallet och detsamma 
gäller en karta från 1690-talet. På bäg-
ge anges Grönvik vara prästboställe, 
men enligt mantalslängderna bodde 
knappast prästen där vid den tiden. 
Däremot bodde han i Grönvik mellan 
1720 och 1750, då uppgiften om saken 
kan ha lagts in på de två kartorna.
Den södra viken på kartan på bilden 
tränger djupt in i Nämdö. 
Man kan rent av först tänka att dagens 
Västerbyträsk bildar vikens innersta 
del, men så är inte fallet. Västerbyträsk, 
som numera ligger 2,2 meter över ha-
vet, blev en insjö redan på 1400-talet, 
om man räknar med en landhöjning på 
0,4 meter på hundra år, och så gammal 
kan kartan inte vara.

Den första bosättningen i Västerby kan 
ha etablerats när nuvarande Väster-
byträsk ännu var en del av havet och i så 
fall hade bosättarna en utmärkt hamn 
där. När sedan träsket snördes av kan 
man föreställa sig att skärbönderna i 
Västerby först flyttade sin hamnplats till 
bäckens mynning i viken och sedan sö-
derut i samma takt som landhöjningen 
fick viken att grunda upp.
Den dåtida viken bildar numera bara 
en svag sänka, utefter vilken bäcken 
i en djup fåra letar sig fram på sin allt 
längre väg till havet. Runt om reser sig 
en frodig blandskog med stort inslag av 
hassel. Vildsvinen bökar i marken och i 
bäckens övre lopp fäller bävrarna aspar 
i en våtmark full av svärdsliljor.
Den smala och djupt inträngande viken 
i Nämdös norra del är väl så intres-
sant. Den ligger strax intill den plats 
där Nämdö Bötes Waxholmsbrygga 
nu ligger. Det allra mesta av den viken 
har genom landhöjningen sedan länge 
förvandlats till ängsmark och till ett al-
kärr, från vilken en liten bäck rinner ut 
i havet.
Långt tillbaka i tiden trängde den 
trånga viken ännu längre in än vad kar-
tan visar och vidgade sig till en vid och 
grund flad. En vik av den typen kallas 
mar. När kartan ritades hade det mesta 
av maren av landhöjningen redan blivit 
så grund att den inte markerades, men 
inloppet var ännu så pass djupt att det 
var av intresse för sjöfarande.
Det finns spår av gammal bebyggelse 
strax söder om maren, där läget var 
bra så länge maren var användbar som 
hamn och för att fiska och jaga. När så 
inte längre var fallet, och ytterligare lång 
tid förflutit, byggdes istället år 1700 ett 
torp vid marens mynning i havet och ett 
annat torp strax väster om det. Torpen 
kallades Östra och Västra Maren. Idag 
vittnar bara namnet Marsängen om den 
grunda lagunliknande vik som en gång 
fanns på platsen.
Långt tillbaka i tiden, för säg åtta hund-
ra år sedan, var maren stor. På den 
tiden passerade en viktig farled strax 
norr om Nämdö Böte och maren kan 
då ha använts som hamn av båtarna på 
farleden.
Farleden gick genom Skurusundet och 
Baggensstäket, över Baggensfjärden, 
Ingaröfjärden och Nämdöfjärden, för-
bi Nämdö Böte och vidare österut till 
havet strax norr om Bullerö. Den för-
band Mälardalen med Finska viken och 
Stockholm med den finska delen av det 
dåvarande svenska riket, men kan rent 
av vara mycket äldre än Stockholm, 
som grundades runt 1250. Farleden 
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kom möjligen ur bruk som en följd av 
att Baggensstäket på 1500-talet grun-
dade upp alltmer.
Man kan mycket väl tänka sig att de 
krigsflottor, som på medeltiden från 
trakten av Mälarens utlopp gång på 
gång rodde och seglade ut mot Fin-
land och Ryssland, använde den gamla 
farleden förbi Nämdö Böte och gärna 
sökte hamn i maren där.
Sådana flottstyrkor, så kallade ledungs-
flottor, sammankallades av kungen el-
ler jarlen vid pingsttid många år och 
bestod av ett stort antal båtar. Besätt-
ningarna, tjugofem man på varje båt, 
var utrustade med proviant och vapen i 
form av svärd, spjut, sköld och järnhatt.
Farleden förbi Nämdö Böte var den 
genaste vägen från Mälarens utlopp till 
Finska viken, och maren var den sista 
goda hamnen före det öppna havet. 

I marens lugna vatten kunde flottan lätt 
rymmas och finna gott skydd i alla vä-
der. Där kunde den förbereda överfar-
ten över havet och invänta en lämplig 
sydvästlig bris.
Kanske la ännu mycket tidigare rent 
av vikingaflottor till i maren vid Nämdö 
Böte på väg till Novogorod och Kon-
stantinopel eller på återvägen därifrån 
med arabiskt silver och kinesiskt siden-
tyg i lasten.
Där gamla tiders farleder gick fram, 
drogs ofta administrativa gränser, av 
vilka en del lever kvar än idag. Exakt 
samma väg som den gamla farleden en 
gång ringlade sig från Mälarens utlopp 
till havet norr om Bullerö går ännu land-
skapsgränsen mellan Uppland och Sö-
dermanland, bara några hundra meter 
från Nämdö Böte.

Det är en svindlande tanke att farleden 
är så gammal att den har bestämt grän-
sen mellan två så centrala, svenska 
landskap.
Nämdö Böte är också en speciell plats 
på det sättet att en vårdkase troligen 
har stått där. Böte är ju det gamla ordet 
för just vårdkase. Sådana var ofta upp-
ställda utefter farleder, vilket tycks gälla 
i Nämdö Bötes fall.
Så det finns ett samband mellan farle-
den, landskapsgränsen, och vårdkasen 
vid Nämdö Böte. Lägg därtill den väl 
skyddade hamnen i den grunda maren, 
som ännu syns på den gamla kartan, så 
finns en hel del som talar för att Nämdö 
Böte en gång kan ha varit en plats av 
särskild betydelse. 

Kalle	Kjellman,	Lilla	Marn

Kalle Kjellman Torpforskaren, på ”Lilla Marn” .

Vi Nämdö Nu läsare känner Kalle som har skickat in så spännande historiska artiklar. 
Jag träffade Kalle och Camilla i höstas och de berättade att de hittat ett torp och ögonen lyste på dem, min nyfikenhet väcktes 
och jag ville veta mer om Kalle.

En solig dag tog jag båten och fick med 
mig en medhjälpare Signe 6 år.
Vi steg i land på denna vackra gröna 
tomt och möttes av Kalle och Camilla 
som generöst tog emot oss. Signe fick 
vara på äventyr med Camilla och upp-
täcka spännande saker. Kalle och jag 
blev kvar vid fikabordet. 
Ja, Kalle har så mycket att berätta. På 
Lilla Marn har Kalle bott hela sitt liv och 
konfirmerade sig på Nämdö och fick på 
så sätt fler vänner spridda på öarna.
En dag kom en bror till Kalle hem med 
ett nytryck av en gammal karta från 
1805 och Kalle såg på den att det har 
legat ett torp framför deras hus. Så 
startade Kalles och även Camillas lust 
att envetet utforska. På den utmärkta 
platsen hittade de mycket riktigt res-
ter från ett torp och efter Kalles letan-
de i kyrkoböcker, husförhörslängder, 
stadsarkiv m.m ser Kalle att torpet är 
från år 1700.
Anders Gädda bodde i torpet och var 
klockare i Nämdö kyrka i slutet av 
1700-talet. Framför kyrkan stod då ett 
solur, det var viktigt att komma i rätt tid 
till gudstjänsten. En skärva av soluret, 
en fingerborg, några gamla mynt, en 
kanonkula mfl saker har Kalle hittat på 
platsen för torpet.

Ryssarna härjade 1719 och enligt en 
utförlig skaderapport förstördes då 
bland annat ett fågelnät som torparen 
använde för att fånga in alfågel på vå-
ren.
Det fanns också ett torp ovanför Näm-
dö Bötes Waxholmsbrygga. Nu var det 
Camilla som ihärdigt letade och fick 
fram fundament av spisröset och te-
gelskärvor som bekräftade platsen för 
torpet.

Det känns när vi tar en promenad att vi 
går på historisk mark. Nu är Kalle mån 
om natur och sina torp och vårdar både 
natur och torp ömt. Min känsla är att 
både Camilla och Kalle är esteter ut i 
fingerspetsarna.
Jag ser fram emot fler berättelser av 
Kalle, vi Nämdö Nu läsare uppskattar 
dem mycket.
Tack för besöket säger Signe och 
Christina
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Nämdö Nu har nu en insändarspalt som vi döpt till ”BRYGGSNACK”
Vi på redaktionen hoppas att Ni skickar in bidrag. 

Nu är det dags att göra viktiga val.
Vilken kanonstart vi fått på sommaren, 
strålande väder, varmt i vattnet innan 
midsommar! Och äntligen är Solviks 
gänget beredda på att ta hand om 
kunderna i ny fräsch affär, nya auto-
matpumpar på bensinbryggan och inte 
minst en helt ny restaurang med nytt 
utedäck nästan lika stort som en halv 
fotbollsplan! Dessutom takterass! Vi är 
många som undrat om det skulle hän-
da något i Solvik till sommaren, ingen 
behöver tvivla längre, så snyggt och 
fräscht och skärgårdsmässigt!

För att Solvik ska bli en succe’, vilket 
jag utgår ifrån att alla önskar, är det nu 
upp till oss att göra våra val, handla lo-
kalt!  
Ska vi ha en fungerande affär, bensin-
ponton och restaurang så är det här vi 
behöver göra våra inköp, vi behöver 
tanka här, besöka krogen så ofta vi har 
möjlighet och inte minst är det här vi 
måste välja att göra våra inköp, både 
till vardag och fest. 
Om vi vill ha affär året runt och inte bara 
på sommarhalvåret, behöver vi nu välja 
bort mathem och att släpa mat ifrån 

fastlandet, så att satsningen i Solvik 
håller på lång sikt. 
Vi får naturligtvis utgå ifrån att utbudet, 
servicen och priserna kommer att landa 
på en rimlig nivå. Alla har nog förstå-
else för att en affär långt ute i skärgår-
den aldrig kan vara billigast, men det 
får inte heller inte vara hutlösa priser, 
taskigt utbud och halvkass service! 

Jag fi ck en kort rundtur i veckan och 
det ser verkligen lovande ut, det kan 
bli en kanonsommar i Solvik där vi alla 
möts, stöts och blöts på den naturliga 

centralpunkten i Nämdöskärgården. 
Väl mött i Solvik i sommar alltså!
Andra val vi kommer att ställas inför 
under den närmaste tiden är hur vi ska 
ställa oss till de olika initiativ som på-
går, det är tre initiativ som alla hand-
lar om Nämdöskärgårdens utveckling! 
Nationalpark, biosfär och en omlands-
studie.                                                        
Flertalet av oss som varit med och lyss-
nat har uppfattat det som svårt att hålla 
isär dessa initiativ, vem driver vilket 
projekt och varför?   Vilka syften fi nns, 
och inte minst vilka blir konsekvenser-
na av dessa initiativ? Värmdö kommun 
och länsstyrelsen kommer därför att 
tydliggöra detta för alla som är intres-
serade, och jag gissar att det är många!  
Inom kort kommer det att skickas ut en 
inbjudan till information och en work-
shop som arrangeras av Värmdö kom-
mun och länsstyrelsen.

Vi kommer att ställas inför viktiga val, 
hur vill vi att Nämdöskärgården ska ut-
vecklas?           Valet kommer att landa 
hos dig och mig, precis som man öns-
kar i en fungerande demokrati!

G.	Görsson,	Ordförande

Ordföranden har ordet


