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FÖRORD

”Ett vänligt ord kan hålla en varm hela 
vintern”. 
Det citatet läste jag någonstans på 
webben nyligen och tänkte: vilken bra 
ingång på Öskarets höstledare! För det 
stämmer ju precis. Vi på redaktionen 
kommer att kunna hålla oss varma och 
goa ända till nästa vår efter alla vänli-
ga ord om sommarnumret, där tidnin-
gens nya koncept introducerades. 
Visst trodde vi själva på vår idé och 
arbetade hårt, ändå var vi inte beredda 
på den enormt positiva respons vi fick 
från er läsare. Detta har förstås spor-
rat oss till att fortsätta hålla en hög 
kvalitet på Öskaret, innehålls- och 
utseendemässigt. Tack för alla snälla 
ord, uppmuntrande tillrop och tips! 
Och stort tack till alla er företagare 
som köpt annonser, utan ert stöd hade 
vi aldrig kunnat förverkliga vår vision!

Det sägs att i skärgården håller sig 
sommaren kvar längre och det stäm-
mer nog på många sätt. Samtidigt 
märker vi som är fastboende här i byg-
den en stor skillnad redan i augusti. 
Från att ha varit full ruljans under de 
intensiva semesterveckorna saktar nu 
tempot ner. Ni som är fritidsboende 
har återvänt till era arbeten och till en 
ny termin i skolan. Blidösundsbolag-
ets båtar har gått över till hösttidta-
bell, de klassiska sommarcaféerna har 
bommat igen och förutom några ens-
taka utländska turister som fortfarande 
har semester besöker allt färre Blidö 
Turistbyrå. 
Ingenstans känns övergången från 

sommar till höst så markant som i den 
mest avlägsna delen av vår skärgård, 
på sommarparadiset Rödlöga. När 
feriefolket åkt blir ön plötsligt knäppt-
yst. Hur är det då att leva året runt på 
en ö som Rödlöga? Vi frågade Inger 
och Kenth Westberg, som är bofasta i 
det yttersta havsbandet. Om dem och 
deras ö kan du läsa i detta nummer. 

Höst betyder mörker och kyla. Med 
inspiration av halloween, som firas 
i många länder i oktober, har vi valt 
att spinna vidare på temat spöken och 
spänning. Anneli Blomberg har grävt 
djupt i arkiven för att finna spökhisto-
rier och gamla sägner från bygden. En 
annan person som skrivit spännande 
texter är författaren Kerstin Loenberg, 
vars deckare delvis utspelar sig på 
våra öar. Ett utdrag från hennes bok 
kan du läsa på sidorna 48-49. 
Och på tal om kreativa kvinnor har vi i 
detta nummer valt att lyfta fram några 
av de många kvinnliga företagarna i 
bygden. För trots att det kanske ibland 
bara tycks vara män överallt i styrelser 
och företagstoppar, finns tjejerna där 
och de är både smarta, driftiga och 
livsviktiga för bygdens utveckling. 

Vi på Öskaret önskar er en trevlig 
läsestund och en mysig höst i stugorna 
och i den färgsprakande naturen! 
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Ingrid Hedman, chefredaktör

3

VILKA ÄR FÖRENINGSRÅDET, 
SOM GER UT ÖSKARET? 
Föreningsrådet tar vid där föreningen 
Blidöbygden i Samverkan slutar 
efter ett antal års verksamhet med 
bland annat att ge ut Öskaret. 
Föreningsrådet är en “Föreningarnas 
Förening”. Våra medlemmar är lokala 
föreningar i bygden. 

Följande föreningar har hittills 
anslutit sig till Föreningsrådet: 
Blidöbygdens Företagareförening, 
Blidö Sockens Hembygdsförening, 
Blidö IF,  Furusunds Samfällighets-
förening, PRO Pensionärsförening, 
Rädda Barnen, Yxlan-Blidö 
Bygdegårdsförening, Röda Korset, 
Föreningen Helmis Vänner, Blidö-
bygden i samverkan (året ut). 
Tillsammans representerar dessa 
föreningar ca 1900 personer.

VAD VILL VI?
Föreningsrådets ändamål är att stärka 
föreningslivet genom samverkan 
mellan lokala föreningar och in-
formera om vår bygd. Vi ska inte göra 
vad andra föreningar gör utan samla 
och ibland koordinera gemensamma 
verksamheter. Vårt mål är att tillsam-
mans bevara och utveckla bygden.
Mer om detta på sidan 9 där vi också 
presenterar vad vi hittills satt 
igång med. 

Mot en färgsprakande höst!



RTM Brand Management

Skyddar varumärken 
och domännamn

Bromskärsvägen 2044, 760 17 Blidö
Telefon: 0176-82585

0702094156
0176-88714

Nu är det dags att beställa 
vinterarbetet och få det färdigt 
till solen kommer åter!

mail: olle@oquist.se

Blidö Ekonomi & Redovisning
Rose Kaulbach

Telefon 0176 - 826 61
Mobil       0733 - 84 47 61

Oxhalsö 1902, 760 17 Blidö

Stämmarsunds 
Trä- & byggvaror AB

Telefon 0176 - 820 55

Vi utvecklar och utbildar både företag och människor 
 

Kontakta oss för en genomgång av just era behov! 
 

 
Relevanzia HB 

www.relevanzia.se    070-622 47 07     relevanzia@telia.com  
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BOSTADSRÄTTSBESKED VÄNTAS EFTER VATTEN

Skylten om försäljning av bostadsrätter i gamla 
Stämmarsunds Livs har tagits ned. Försäljningen 
har gått i stå och fastigheten står obebodd. Ingen 
av de nybyggda lägenheterna kommer att säljas 
förrän VA-frågan i Stämmarsund är löst.
  

Text:Elisabeth Kalderén Foto: Mia Powell

Den gamla lanthandeln i Stämmarsund, Stämmarsunds 
Livs, bar sig inte längre. När lanthandeln var till salu år 
2005 gick många blidöbor ihop och bildade ett koopera-
tiv i ett försök att driva lanthandeln. Men det gick inte 
i lås eftersom inte tillräckligt många anslöt sig. Stäm-
marsunds Livs köptes sedan av Lars Ringborg 2006 som 
gjorde ett försök att driva lanthandeln men tvingades 
stänga redan efter en säsong på grund av olönsamhet. 
Istället byggdes fastigheten om till ett flerbostadshus av 
ett kommanditbolag som ägs av BEAB - Blidö Entrepre-
nad AB - och bostadsrättsföreningen Stämmarsund nr 1. 
I styrelsen för bostadsrättsföreningen sitter bland andra 
Lars Ringborg. I fastigheten finns ett tiotal lägenheter, 
de flesta tvåor och treor om cirka 60-120 kvadratmeter.
   - Intresset för bostadsrätterna i Stämmarsund är stort 
och fyra personer har också tecknat sig för var sin 
bostadsrätt. Men eftersom allt hänger på när vatten och 
avloppsfrågan blir löst sker för närvarande ingen aktiv 
försäljning, säger Lars Ringborg. 
Den förändring som skett är att Boutique Margarethe har 
flyttat in sin verksamhet i villan bredvid bostadsrättshu-
set. Men det återstår alltså att se vad som händer med 
bostadsrätterna när väl VA-frågan är löst. Fram till dess 
kommer fastigheten att fortsätta gapa tom på boende.

Stämmarsund:

Flera aktörer visar intresse för Blidö Wärdshus och 
fastigheten i Stämmarsund där bland annat gäst-
hamnen, turistbyrån och vandrarhemmet ingår. 
Förhandlingar pågår för fullt och under hösten 
kommer en extra bolagsstämma inom Blidö Turist 
och Fritid AB att fatta det slutliga beslutet.

I skrivande stund (läs 6 september) har ännu inga 
avgörande detaljer kring fastigheten i Stämmarsund 
framtid avslöjats. Som ni tidigare har kunnat läsa i Ös-
karet är en av intressenterna Klart Skepp tillsammans 
med Marina läroverket, men fler finns. Tyvärr kan vi inte 
skriva om vilka dessa är då förhandlingar pågår för fullt.
   – Det finns flera aktörer som har visat intresse för någon 
form av drift av värdshuset men ingenting är ännu klart. 
Vi befinner oss i ett intensivt förhandlingsläge, berättar 
Håkan Hedberg, vd för Blidö Turist och Fritid AB (BTF) 
och tillägger:
   – Det slutliga beslutet om vem eller vilka som ska ta 
över värdshuset kommer aktieägarna i BTF AB att fatta 
vid en extra bolagsstämma i september eller oktober.
I nästa nummer av Öskaret hoppas vi kunna presentera 
den nya ägaren.

INTENSIV FASTIGHETSFÖRHANDLING PÅGÅR

Nya husbyggen i Stämmarsund planeras, men än är inget klart.

Ingen kan flytta in förrän VA-frågan är löst.



Efter att ha legat i dvala i två år kommer Vildand 
äntligen att öppna på nytt till våren. De nya, en-
tusiastiska ägarna hoppas att kunna driva restau-
rangbåten året runt med ett högkvalitativt kök 
bestående av lokalproducerade, ekologiska varor 
samt att arrangera pubkvällar och happenings. 

Sören Hjelm hade seglat runt hela den svenska kusten 
från Umeå till Strömstad i jakt på ett lämpligt objekt 
där han kunde förverkliga sin vision om att kombinera 
matlagning med båtliv. I fjol råkade han glida förbi Alm-
vik på Blidö och upptäckte Vildand, som låg förtöjd vid 
bryggan utan att verka vara i drift. Ett intresse väcktes. 
Sedan var det bara en slump att han i somras råkade 
hamna på Furusunds värdshus och där fick ett tips om att 
restaurangbåten var till salu. Han åkte dit och bestämde 
sig nästan direkt.
   – Det var kärlek vid första ögonkastet, ler Sören. 

SKUTA I DÅLIGT SKICK
Tillsammans med ett par vänner har han bildat en eko-
nomisk förening som kommer att ta över ägarskapet av 
Vildand från och med september. Att den gamla skutan är 
i tämligen dåligt skick och i behov en rejäl upprustning är 
ingenting som avskräcker honom, tvärtom. 
   – Det var just det som lockade mig. Jag letade efter 
någonting som man kan renovera själv och göra i ordning 
precis som man vill ha det, säger han. 
Sören, som kommer att vara chefskock ombord, har ti-
digare arbetat som kock på Svartsö Herrgårdspensionat 
och på ett stort segelfartyg i Gävle. Han sadlade om till 
kock för bara ett år sedan, efter att i många år arbetat som 
journalist, webbredaktör och pressfotograf. 
   – Jag var ute och seglade mycket och var less på att 
sitta vid datorn, förklarar han. Eftersom jag gillar hav och 
segling tänkte jag att man borde kombinera det där med 
fartyg och matlagning, och jag har länge funderat på att 
starta någonting eget. 

I FORM TILL VINTERN
Under hösten kommer Sören tillsammans med kompan-
jonen Tommy Sellstedt och sonen Emil att arbeta med 
Vildand för att få den i form till vintern, då man hop-
pas kunna bjuda in de första gästerna till någon form av 
servering, om tillstånden hunnit bli klara. Men det är 
först i vår som man planerar att köra igång på allvar. 
Enligt Sören har restaurangbåten blivit godkänd senast 
för tre år sedan, då dykare konstaterade att den var tät. 
Ännu har man dock inte fått klartecken från myndighe-
terna, som sedan båten drevs som restaurang senast har 
skärpt sina regler för matservering. Och Sören är med-
veten om att han har en hel del jobb framför sig. 
   – Man behöver dreva om hela däcket och bordläggnin-
gen ovanför vattenlinjen och byta en del bord och träbi-

tar. Hela relingen ska fixas och köket moderniseras så att 
det blir godkänt efter de hårdare krav som gäller nu.
   – Hur mycket vi kommer att behöva göra vet jag inte 
än, men jag kommer att ta en ny kontakt med kommunen 
så att jag får veta vad som krävs. Sådana här projekt med 
gamla båtar är ju alltid en chansning, men den verkar ju 
tät under vattenlinjen, och det är det viktigaste. Resten 
får man jobba på, säger Sören optimistiskt. 

KVALITETSMEDVETEN I KÖKET
Sören har höga ambitioner med maten de planerar att 
servera ombord på Vildand. Han vill kunna hålla en 
god kvalitet, helst med lokala, ekologiskt producerade 
råvaror. Gärna temakvällar med mat från olika delar av 
världen, speciella happenings som afterwork för de per-
manentboende och pubkvällar på fartygets nedre däck. 
På sommaren ska det finnas en uteservering och grill på 
verandan, som kommer att fräschas till och dekoreras 
med mycket blommor. 
   – Men någon typisk sommarkrog kommer det inte bli, 
menar Sören. Det här ska inte vara något turistställe som 
pumpar in pengar under högsäsongen, utan det ska vara 
öppet året runt och hålla hög kvalitet. Det ska kännas värt 
att ta en omväg hit.

VILDAND FÅR NYA VINGAR

Text & foto: Ingrid Hedman
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Sören Hjelm tror helhjärtat 
på sin vision om restaurang-
båten Vildand.



Traditionell auktion och loppis, berättaraftnar och 
teater är bara några signum för Yxlan-Blidö Bygde-
gårdsförening som har funnits i hela 57 år. 

Det finns många eldsjälar som på ideell basis arbetar 
för bygdegårdsföreningen. Och det märks med alla ar-
rangemang som anordnas genom bygdeföreningens för-
sorg. Rolf Fransson, ordförande sedan 20 år, berättar:
   – Yxlan-Blidö Bygdegårdsförening bildades redan un-
der andra världskriget, 1942, som en protest mot att all 
gemensam verksamhet öarna emellan skulle lokaliseras 
till Blidö.
Av bara farten bildades även husmorsföreningen och 
skytteföreningen. Bygdegårdsföreningen hade vid den 
tiden ingen lokal att husera i men fick en tomt till skänks 
att bebygga. Kruxet var att föreningen inte fick ihop till-
räckligt med pengar så bygget gick i stå tills vidare.

YXLÖ GAMLA SKOLA BLEV LOKAL
Den fastighet som Yxlan-Blidö Bygdegårdsförening i dag 
bedriver sin verksamhet i är Yxlö gamla skola. 
   – För länge sedan fanns faktiskt tre skolor på Yxlan; 
i Yxlö, i Hysängen och i Köpmanholm, berättar Rolf 
Fransson som själv är född och uppvuxen på Yxlan. 
Vartefter antalet barn i skolåldern minskade så lades sko-
lorna ned. När skolan i Köpmanholm färdigställdes 1953 
så lades även Yxlö skola ned och därmed blev byggnaden 
ledig för annan verksamhet. Det dröjde dock ända till 
1993 innan Yxlan-Blidö Bygdegårdsförening kunde byg-
ga ut och tilläggsisolera för att byggnaden skulle uppfylla 
dagens krav på komfort.
För att byggnationen skulle bli möjlig ansökte förenin-
gen om bidrag från Boverket, som i sin tur ställde som 
ultimatum, för ett femtioprocentigt bidrag, att Norrtälje 
kommun skulle bidra med trettio procent av byggkostnad-
erna och föreningen med tjugo procent. Upplägget gick i 
lås och i dag äger föreningen Yxlan-Blidö Bygdegårds-
förening hela fastigheten och är befriad från fastighets-
skatt tack vare att byggnaden är kulturminnesförklarad.

AUKTION OCH LOPPIS
Den största tilldragelsen i bygdegårdsföreningens regi är 
den traditionella auktionen och loppisen som alltid inträf-
far lördagen efter midsommar. Många yxlansbor, både 
permanent- och fritidsboende, skänker till försäljning. 
   – Redan nu i september har en hel del saker skänkts 
inför nästa års auktion och loppis, berättar Rolf Fransson. 
Ibland får vi in så mycket att vi skänker vidare till bland 
andra Röda Korset. Vi har ingen möjlighet att lagra alla 
saker. Men vi är givetvis tacksamma för alla välvilliga 

gåvor, så fortsätt att lämna in era saker! 
Eftersom alla som arbetar med Yxlan-Blidö Bygdegårds-
förening gör det ideellt går intäkterna till att hålla den fina 
bygdegården i trim. Att det är en aktiv förening förstår 
man med följande axplock ur agendan: 
Friteatern
Söndagen den 27 september framför Friteatern ”Medel-
tida Werlden”, en gycklarföreställning som utspelas mitt 
bland publiken, på golvet. Friteatern hör annars hemma i 
Sundbyberg men har bygdegården som en andra hemma-
scen. De har spelat på bygdegården många gånger. 
Country
I oktober anordnas en countryafton. Denna gång kommer 
Broken Roads – välkända bland countryfans. 
Berättaraftnar
Infödda berättar om svunna tider och hur det var att leva 
i skärgården förr. Emellanåt visas även filmer. Det är up-
pskattade tillställningar – nostalgi för den äldre lyssnaren 
och spännande för den yngre skaran. 
Julmarknaden
Föreningen har bord vid den traditionella julmarknaden i 
Almvik på Blidö. Bland annat säljer de böcker. 

UNGDOMARNA DÅ?
Rolf Fransson berättar att bygdegårdsföreningen har erb-
judit bygdens ungdomar att utnyttja bygdegården för till 
exempel filmkvällar. Men intresset är svalt. Till och med 
Luciatåget, som Köpmanholms skolas sjätteklassare gått 
tidigare, har upphört. Kanske mest beroende på att det är 
så få sjätteklassare kvar, men bygdegårdsföreningen har 
tankar på att försöka få igång Luciatåget igen.

FESTER, BRÖLLOP OCH MÖTEN
Själva bygdegården hyrs ut till fester, bröllop, 
föreningsmöten och andra aktiviteter. Bygdegården består 
av en stor samlingssal med plats för hundrafemtio per-
soner. Vid dukat bord ryms hundra matgäster. Dessutom 
finns två mindre rum med plats för femton personer var-
dera och ett modernt kök med komplett köksutrustning. 
Byggnaden är handikappanpassad och det finns en hör-
selslinga för hörselhandikappade. I samlingssalen finns 
en scen med ljus- och ljudanläggning, ett piano, filmduk 
och overheadapparat. Det går utmärkt att boka gården 
även för dagkonferenser.

MÅNGA ELDSJÄLAR BAKOM YXLAN-
BLIDÖ BYGDEGÅRDSFÖRENING

FÖRENING

För bokning och ytterligare information:
Marie Gewalli, tel 0176-886 81
www.bygdegardarna.se/forening/yxlan/
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Öskaret har finansierats med generösa annons-
bidrag från lokala företagare samt stora insatser 
från en fantastiskt generös redaktion som gjort allt 
jobb mer eller mindre ideellt. Vi hoppas på fortsatt 
generös inställning från leverantörer men också er, 
kära läsare.

VAD VILL VI?
I vår bygd finns mer än 50 lokala föreningar utöver alla 
samfällighetsföreningar. Vi i Föreningsrådet tror på sam-
verkan, vi tror på att kraftsamling från fall till fall kan 
ge bättre förutsättningar för konkreta resultat. Vi tror på 
att storleken har viss betydelse, tex när det gäller att bli 
hörd. Vi tror att omvärlden tror mer på oss om vi ibland 
kan uppträda under en gemensam profil.  Vi vill alla ha en 
fortsatt levande och utvecklande miljö att vara och arbeta 
i och att vi kan locka fler att bosätta sig här. 

VAD HAR VI SATT IGÅNG HITTILLS?
Öskaret, en fungerande lokal tidning, mer utvecklad 
än vad som varit möjligt tidigare och med ambition att 
spegla vad som händer och sker i bygden, bland dess 
föreningar och företag, presentera intressanta profiler och 
ha reportage och intervjuer i dåtid och nutid. Samt plats 
för intressanta gästtyckare.

Webbtidning, www.oskaret.se är under uppbyggnad. Den 
är tänkt att innehålla korta nyhetsnotiser och PDF-ver-
sioner av gamla nummer av Öskaret. En inloggningsmöj-
lighet tittar webbredaktionen närmare på. www.oskaret.
se har också ett kalendarium över lokala verksamheter, 
med ambitionen att samla information om när och var 

olika aktiviteter kommer att ske i bygden för att orientera 
läsaren, men också för att undvika krockar i tiden respe-
ktive möjliggöra samverkande arrangemang.

Möten föreningar emellan, kring olika temata som kan 
beröra flera föreningar och som kan skapa nya intressanta 
och roliga arrangemang och verksamheter. Två aktuella 
teman är ”Vandringsleder” och ”Öppet landskap”.

På tur står att finna och initiera eventuella gemensamma 
projekt, om möjligt med extern delfinansiering, knyta 
kontakter med kommunen och andra organ av betydelse 
för vår bygds existens och framtid.

Vi välkomnar alla förslag till utveckling av vår bygd. Vi 
menar att lokala föreningars medlemmar utgör både en 
kompetens och en resurs – samt en stor del av den mål-
grupp som vill ha en levande bygd. Så hör av Dig, via 
vår hemsida under uppbyggnad, www.fradet.se, mail 
till info@fradet.se, kontakta någon i styrelsen eller ring 
Björn Dryselius, 0708 – 16 66 50.

Är Du som läser detta medlem i någon lokal förening, 
ta kontakt med oss om eventuellt medlemskap för Din 
förening i Föreningsrådet.

NÅGRA ORD FRÅN FÖRENINGSRÅDET

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Föreningsrådet

EFTERLYSNING AV IGELKOTTAR
För 30 år sedan och tillbaka i tiden 
fanns det många igelkottar på Blidö. Är 
de utrotade nu? 
En inventering ska göras. 
Snälla, ring om du sett någon i år. Utan 
din hjälp får vi inte veta. 

Ring Lalla på: 070-038 60 01
Illustration: Josefine Hagström
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Läste i Svenska Dagbladet för en tid sedan att halva 
svenska folket kan tänka sig att bli egenföretagare. 
Att de som redan tagit steget är stolta över det och att 
kvinnor mest drömmer om att starta handels- sjuk- och 
hälsovårdsföretag.
Jag frågade mig själv om den här ”egenföretagardröm-
men” har gällt mig också, jag som har varit anställd i 
34 år i samma företag. Jovisst, nog fanns det tankar 
och drömmar där jag satt i mitt eget företag skrivande 

Bakgrund: 
Jag blev arbetslös när jag var 50 år. En konsult fick mig att våga satsa på det 
jag tycker om och på den vägen är det! Att bli arbetslös betyder inte alltid att 
det är katastrof. Det kan innebära en ny möjlighet i stället.

Om jobbet:
Mitt företag står på tre ben: utbildning, utflykter och uthyrning. Sedan 1993 
har jag haft kurser för män och kvinnor i jakt, så kallad jägarexamen. Som 
guide arbetar jag mest i norra skärgården eftersom jag bor här. Jag är specialist 
på Blidöbygden. Jag tycker det är underbart och stimulerande att folk vill lys-
sna på mig och jag tycker mycket om att delge det jag kan!

Vad är ditt råd till blivande företagare?
Tacka aldrig nej till det du tror på, utan anta utmaningen. Du klarar av mer än 
du tror. Skaffa dig företagarkunskap, marknadsför dig och var positiv! Själv 
tänker jag fortsätta så länge någon vill ha mig!

spännande manus medan barnen stormade runt om-
kring mig, potatisen kokade över i köket och dammsug-
aren stod glömd i ett hörn. Den ”sanna” drömmen om 
det konstnärliga företagarlivet med stort F. Men så 
blev det ju inte. Därför gav jag mig ut och frågade elva  
av de duktiga kvinnliga företagarna på våra öar varför 
och vad som fick dem att ta steget att bli egen före-
tagare. 

Text & foto: Annika de Ruvo

TRO INTE ATT ETT NEJ KAN STOPPA MEJ!

Bakgrund: 
När min verksamhet i AGA flyttade till Tyskland ville jag inte flytta med. Det 
gav mig den nödvändiga sparken att starta eget och att flytta ut till Blidö. Att 
släppa taget från en fast anställning kan ju vara läskigt och svårt. Men när jag 
väl gjort det kändes det helt rätt. 

Om jobbet: 
Jag hjälper företag att skydda sina varumärken, företagsnamn och domän-
namn. Jag ser också till att företag vårdar sina varumärken och tar fram nya 
varumärken och slogans.

Om att vara företagare i skärgården: 
När man arbetar utåt med min smala nisch är det perfekt att vara här ute. Här 
tänker jag så bra, att ta en promenad till havet hjälper mig att vara kreativ. 
Men visst saknar jag arbetskamrater att munhuggas med. Därför besöker jag 
någon av mina uppdragsgivare varje vecka.

Kan du skilja mellan jobb och fritid?
Ja, jag går in i arbetsrollen när jag går in till mitt arbetsrum, det är jag sten-
hård med. Att jobba i morgonrocken känns inte seriöst! 

Vad är ditt råd till blivande företagare?
Var inte rädd om du känner att du sitter på ett guldkorn! Att man tror på sig 
själv, är nyfiken och har självdisciplin. Att bilda eget är faktiskt det bästa 
beslut jag tagit!

Namn: Birgitta Nilsson, 68 år
Företag: Hasselbacken Naturligt Vis
Yrke: Kamrer och auktoriserad skärgårds-
guide
Familj: Man, två barn och fyra barnbarn.

Namn: Karin Österman, 48 år
Företag: RTM Brand Management
Yrke: Varumärkeskonsult
Familj: En dotter.
År som egen företagare: 8



Om jobbet: 
I mitt företag Med Ord jobbar jag med ord. Min största kund är Fysio, en fack-
tidskrift som vänder sig till sjukgymnaster. Men jag arbetar också för andra 
företag som redaktör, textredigerare med mera. Kajakuthyrningen är ett som-
marjobb; jag kan kombinera jobb utomhus med ett stillasittande datorjobb. 
Jag har inga problem med att arbeta här; tack vare Internet kan jag arbeta från 
en ö i skärgården. Ibland flyter fritid och arbetstid samman i en väldig röra, 
men det är också det som jag tycker ger frihet. 

Hur blev du egen företagare?
Jag var anställd som sjukgymnast i Lomma, men för att kunna ta roliga 
skribentuppdrag blev jag egen. Det har jag inte ångrat. 

Vad är ditt råd till blivande företagare?
Det är bara att satsa! Att våga! Jag tror på ideal – att man jobbar med något 
man glöder för och inte bara för att tjäna pengar.

Om jobbet: 
Mitt företag består av testmakeri, segelmakeri och hälsomakeri. I testmakeriet 
säljer jag neuropsykologiska tester, till exempel att testa bilkörningsförmåga 
efter en stroke. I segelmakeriet lagar jag segel och kapell. Jag syr också unika 
skärp av olika segelmaterial. I hälsomakeriet säljer jag antifästingprodukter 
och erbjuder behandling mot smärta och fästingbett. Jag säljer bara produkter 
med forskningsbelägg!

Vad är ditt råd till blivande företagare? 
Satsa på det som lönar sig bäst av dina idéer. Men ha också med det som är 
stimulerande. Var inte rädd!

Positivt med att driva eget: 
Mitt arbete ger intressanta och roliga kontakter; jag lär mig ständigt nya saker. 
Att vara egen ger mig en personlig stolthet. Mitt företag står och faller med 
mig och den tanken tycker jag om! Jag älskar att arbeta här utifrån. Blidö är 
centrum på jorden för mig!

Hur har det fungerat att bli sin egen?
Det har gått över förväntan. Jag har nog lite medvind eftersom det finns ett 
intresse för det jag gör, det ligger liksom i tiden! Människor tänker mer på 
sin hälsa och funderar över hur man kan hjälpa sig själv. Med akupunktur 
behandlar jag patienter som har migrän, sömnproblem, magproblem och 
övergångsproblem.

Hur tog du steget till att bli företagare?
Ändrade förhållande på mitt jobb fick mig att ta steget in i ett eget företa-
gande. Jag liksom knuffades in till min framtidsdröm. Det är aldrig försent att 
förverkliga en dröm, tänk på det! Det finns nog många som har bra idéer men 
som inte vågar tro att det ska fungera. Jag var aldrig orolig, trots att jag var 
ensamstående mamma med två barn.

Varför blev det Blidö?
En lyckad tillfällighet. Fast först tyckte jag att Blidö låg för långt från Stock-
holm. Men när min man och jag såg huset då blev det klart – hit ut ska vi!

Kan du skilja mellan jobb och fritid? 
Det är svårt att säga nej, men det är mitt val för att etablera mig. För mitt mål 
är att slutligen bara jobba här ute.

Namn: Görel Swedhner Rasmuson, 56 år
Företag: Blidö Makeri
Yrke: Arbetsterapeut och forskare 
År som egen företagare: 14 
Familj: Man och en dotter.
Motto: Inget är omöjligt, det omöjliga tar 
bara längre tid!

Namn: Inga-Lill Magnusson, 58 år
Företag: ILM Rehab
Yrke: TCM-akupunktör och massagetera-
peut 
Familj: Man, två barn och två barnbarn.
År som egen företagare: 12
Motto: Friskvård för att förebygga 
sjukvård!

Namn: Christina Arvidsson, 44 år
Företag: Med Ord
Bifirma: Blidö kajakuthyrning
Yrke: Sjukgymnast och redaktör
År som egen förtagare: 14



Om jobbet: 
Jag utbildade mig till friskvårdare och arbetade tidigare som vattengympale-
dare och aerobictränare. Så jag hade ett gott underlag när jag startade eget. 
Jag är också med och driver Blidö Wärdshus tillsammans med min mamma 
och syster. Huvuddelen av mitt företag finns i Norrtälje, sedan har jag en filial 
här ute på Blidö. Det är mest sommargäster som är mina kunder. I mitt före-
tag erbjuder jag i första hand massage men spabehandling finns också. 

Vad är bra med att ha eget företag? 
Fördelen är att man styr sin egen arbetstid och kan anpassa den till familjeliv-
et, även om det ibland blir krockar. Men det är ju sånt som händer. Fördelen 
med att vara egen är att jag kan skräddarsy behandlingen efter varje patients 
behov. Som anställd arbetar man efter företagets policy och kan inte avvika 
från den. 

Var du aldrig orolig att det inte skulle fungera?
Nej, jag visste att det skulle gå. Man måste tro på sig själv! Jag vill arbeta 
litet och personligt. Fast ibland saknar man arbetskamrater att bolla idéer 
med. Arbetar man för att få ett stort kontaktnät är jobbet roligare när man är 
egen. Man får bestämma, bestämma och bestämma, och det är roligt! 

Om jobbet: 
Att vara egen företagare är helt perfekt för mig både affärsmässigt och 
kundmässigt. För mig har det gått lätt från allra första början. Jag älskar att 
ha personlig kontakt med mina kunder och ställer gärna upp dag som natt – 
kunderna är mitt liv!
Jag har jobbat med kläder i hela mitt liv och 1984 öppnade jag eget. Skulle 
jag bli tvingad att jobba som anställd igen, då blir det pension i stället. Jag 
är en riktig ensamvarg som företagare och har svårt att tänka mig ett liv utan 
butiken. Jag har svårt att skilja på jobb och fritid, men det är så jag vill ha det 
– jobba och göra allting själv. Min kundkrets är 40 till 70 år.

Var gör du dina inköp?
På olika mässor i Stockholm. Jag köper in svenskt, danskt och andra interna-
tionella märken. Min favoritdesigner är TUZZI.

Vad tycker du är viktigt för att lyckas i din bransch?
Ge personlig service. Var noga med vad du köper. Använd själv det du köper. 
Och var arbetsam, ingenting kommer av sig självt. Och jag älskar att sälja!

Varför blev du egen företagare?
Det var svårt att hitta jobb med bra arbetstider när barnen var små. Det var då 
jag fick idén att telefonpassa åt olika företag, vilket blev mitt första företag. 
Efter två år blev kiosken till salu. Att driva en kiosk kändes rätt för mig eft-
ersom jag jobbat i kiosk när jag var yngre. Jag hyr lokalerna av min mor men 
driver kiosken självständigt. 
   
Om jobbet: 
Jag trivs med att driva kiosken, men det är tråkigt att säsongen är så kort! 
Man går back ordentligt från mitten av oktober till slutet av mars. Därför 
hade jag stängt förra året, men i år försöker jag att hålla öppet igen. 
Men det är svårt att få det att gå ihop. Många unga familjer flyttar härifrån, 
tråkigt eftersom de är mina bästa kunder. Det vore bra om leverantörerna gav 
oss samma inköpspriser som till de stora butikerna, då skulle fler kunna klara 
av att leva som småföretagare. Det positiva är att man rår sig själv, styr sin 
arbetstid och att man utvecklar något åt sig själv. Därför ger jag inte upp!

Namn: Nina Holm, 41 år
Företag: Köpmanholms Kiosk
Yrke: Kiosktant
Familj: Man och två barn.
År som egen företagare: 13 
Motto: Skjut inte upp det som ska göras i 
dag till i morgon!

Namn: Margarethe Andersen, 68 år
Företag: Butik Margarethe
Yrke: Affärsinnehavare
Familj: Två barn.
År som egen företagare: 25

Namn: Sofia Andersson, 33 år
Företag: Roslidens massage och spa
Yrke: Friskvårdare
Familj: Man och två barn.
År som egen företagare: 1



Om jobbet: 
Jag har varit konsulterande ekonomichef på olika arbetsplatser. Numera 
arbetar jag bara härifrån. Jag arbetar till exempel med eWorks på Yxlan men 
även företag i andra regioner. Men skulle jag bli tvingad att pendla skulle jag 
sluta! Jag startade ju eget för att slippa pendla och kunna disponera min tid 
som jag vill.

Kan du skilja mellan jobb och fritid? 
Nej, men det beror nog delvis på att jag i dag arbetar deltid. Jag har bestämda 
arbetstider men det finns alltid plats för akuta problem. Det är viktigt när man 
är egen företagare att vara flexibel. 

Vad är ditt råd till blivande företagare?
Ta reda på om din idé är hållbar. Du kanske behöver göra en marknadsun-
dersökning. Gör sedan en verksamhetsplan och en budget att arbeta efter. 
Och lyssna på andra hur de har lyckats! Ta hjälp av ett proffs med det du inte 
behärskar. Tro inte att man kan sköta ekonomi och redovisning med vänster 
hand.

Vad är roligt i ditt arbete?
Min största tillfredsställelse är när jag har bidragit till att ett nystartat företag 
har lyckats, det är roligt! 

Bakgrund:
1986 flyttade jag ut till Blidö och gifte om mig med en man som bodde härute. 
Innan dess hade jag en frisörsalong med en kompanjon i Barkarby. Jag överlät 
den till min kompanjon och arbetade på Blidösundsgården ett år för att lära 
känna ön innan jag startade eget här ute. Hår är en känslig och viktig sak, det 
är viktigt att bli nöjd. Jag klipper pensionärer i deras hem, det uppskattas.

Om att vara företagare i skärgården:
Ett lugnare tempo och en annan närhet till kunden. Fast i början saknade jag en 
kollega att samtala med. Det blev lite tystare, men stressen försvann.

Vad är ditt råd till blivande företagare?
Lär känna bygden och de som bor här. Gå med i en kör eller förening. Genom 
Röda Korset har jag fått många vänner och kunder. När man har företag hem-
ma måste man skilja på jobb och fritid. Det var svårt i början, numera jobbar 
jag fem–sex timmar om dagen och när kunderna vill.

Om jobbet: 
Vi tog över efter Ninnie Nerman som hade haft butiken i över 25 år. Blidö 
slöjd hette den då. Vi öppnade också Presentakuten ”ring så kommer vi!”. 
Många utländska kunder har vi – men också många trofasta kunder i bygden. 
Det tycker vi känns alldeles underbart! Vi fungerar också som informatörer för 
turister och vi ses faktiskt som turistattraktion ibland.

Är ni alltid överens?
Eftersom vi är fyra stycken blir det förstås diskussioner, men vi tycker att det 
är en styrka att ha varandra att bolla idéer med och kunna dela upp arbetet. 
Skulle en av oss sköta detta själv så skulle det inte fungera.

Vilka tre förutsättningar finns för att ert företag ska fungera?
Att aldrig glömma att sätta kunden först. Att vårt utbud skiljer sig från allt an-
nat som finns här ute. Att alltid hålla våra öppettider även om ingen kommer.

Namn: Berit Bergen, 67 år
Företag: Blidö Hårvård
Yrke: Frisör
Familj: Man, fyra barn och tio barnbarn.
År som egen företagare: 36
Motto: Allt som sägs hos mig stannar hos 
mig.

Namn: Rose Kaulbach, 67 år
Företag: Blidö Ekonomi & Redovisning
Yrke: Företagsekonom
Familj: Man, tre barn och två barnbarn.
År som egen företagare: 18

Namn: Ethel Söderman-Sandin, 70 år, 
Ann-Britt Danielsson, 60 år, 
Gun-Britt Mattsson, 62 år, 
Anita Ekengren, 72 år
Företag: Hemslöjdsboden
År som egna företagare: 8
Motto: Förmedlar hantverk av god 
kvalitet.



Sedan ett tjugotal år anordnar Furusunds Kul-
turförening en populär botanisk vandring med 
svampexkursion runt Furusund. Förra året ska ha 
varit ett riktigt guldår för svampälskare och rykte-
na säger att deltagarna kunde fylla sina korgar till 
bredden. Naturligtvis var Öskaret på plats för att 
dokumentera årets svampskörd. 

Vi är ett tiotal svampsugna entusiaster som samlats vid 
Furusundsmacken med korgarna i högsta hugg för att un-
der ledning av Anders Tehler, professor i botanik, försöka 
lokalisera skogens juveler. Anders börjar med att bekräfta 
sanningshalten i ryktena som florerat. 
   - Svamparna är lite oberäkneliga, ungefär som djuren, 
man vet inte var man har dem. Förra året var ett osed-
vanligt bra år här på Furusund – vi hann knappt utanför 
bensinmacken innan vi började plocka. Det var soppar, 
tickor, spindelskivlingar och champinjoner, och vi såg 
stora rariteter som slöjröksvamp. Nu får vi se hur det blir 
i år, men jag måste säga att det inte ser något vidare ut, 
säger Anders. 
Dåliga nyheter alltså, men inte blir vi modfällda för det! 
Solen skiner ju från en klarblå himmel och i luften lig-
ger en krispig höstkänsla. Anders börjar berätta lite 
om vad svamparna är för sorts varelser och vi lyssnar 
uppmärksamt.  
   - Svamparna räknas till botaniken och normalt tänker vi 
på dem som växter. Men de är en helt egen grupp organ-
ismer. De är närmare släkt med djur än med gröna växter, 
så vi är alltså närmare släkt med svamparna än vad svam-
parna är släkt med till exempel en maskros. 
Vi får veta att det finns två stora grupper av svampar: 
basidiesvampar, som många av våra matsvampar till-
hör, och sporsäcksvampar, där vi finner såväl matsvam-
par, som murklor, och alla lavsvampar. Men idag ska vi 
koncentrera oss på basidiesvamparna och försöka hitta 
stora, fina exemplar som vi kan äta till middagen ikväll. 
Vi börjar promenera längs vägen bakom krukmakeriet i 
Furusund. 

ÄTLIGA OCH GIFTIGA SVAMPAR
   - Titta! Där är faktiskt något! Och där är några till!
Gruppen stannar plötsligt till då flera ljusbruna svampar 
upptäckts under några träd intill vägkanten. Anders vr-
ider på svampen och synar den. 
   - Är det någon här som inte kan skilja på hund och 
katt? Är det någon som inte kan skilja på champinjon och 
flugsvamp? Det är ungefär lika svårt. När man öppnar 
den ser man att skivorna inte är vita. De är inte svarta än, 
för den har inte blivit mogen, men man ser ju på en gång 
att de inte är vita. 
Anders håller upp svampen så att vi alla kan se att svam-
pen inte har de vita skivor som kännetecknar flugsvam-

pen. Han förklarar att båda dessa svampar tillhör gruppen 
skivlingar, eftersom de har skivor under hatten. Den an-
dra gruppen är sopparna, som istället har små rör under-
till. De flesta soppar går att äta, får vi veta, men att det 
finns gallsopp som smakar illa och ett fåtal rent giftiga, 
som djävulssoppen. 
   - Men hittar man en sådan ska man bli överlycklig, för 
det är en stor raritet, menar Anders. Man har bara hittat 
den vid några få platser på Öland och Gotland. Om man 
äter den blir man bara lite dålig i magen, sen kvicknar 
man till. Så är det med de flesta giftiga svamparna, man 
blir lite dålig i magen, man kanske får huvudvärk, men 
inte mycket mer. Sen har vi ju till exempel lömsk flugs-
vamp. Den äter man bara en gång och sen är man borta 
från den här världen. 
För att vara på den säkra sidan tycker Anders att man 
bör man lära sig de fem-tio riktigt giftiga svamparna. 
Flera i gruppen ställer frågor kring de giftiga sorterna, 
hur mycket räcker det att man äter för att dö, vad händer i 
kroppen när man fått i sig exempelvis flugsvamp och kan 
man känna att den är giftig på smaken? 
   - Med en lömsk flugsvamp brukar man säga att en halv 
svamp, ja sen kan man nog hälsa hem. Man lider en kval-
full död. Giftet, amanitin, angriper lever och njurar och 
stoppar bland annat proteinsyntesen i leverns cellkärnor 
så att cellen dör. Den smakar ingenting särskilt, enligt 
vad jag läst, säger Anders. 
Soppar kan man alltså plocka och äta utan att behöva 
oroa sig alltför mycket. Likadant är det tydligen med 
kremlorna och riskorna, smakar de skarpt eller dåligt så 
släng dem.
   - Man ska ju inte bara gå på färgen, utan även form och 
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Svampexperten Anders Tehler 
leder de populära botaniska 
vandringarna.
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lukt, fortsätter Anders. Färgerna kan variera, det finns 
både vita och bruna champinjoner till exempel. Men den 
här lukten är ju omisskännlig, vit flugsvamp luktar in-
genting eller bara svagt sötaktigt, säger Anders och låter 
oss känna doften av champinjonen han håller i handen.  
   - Jag tycker det verkar tryggare med ICA:s champin-
joner, piper en kvinna och alla skrattar. 
Vi avstår från att plocka de andra exemplaren av champ-
injonerna, då de ser alltför maskätna ut. Anders rättar 
omedelbart påståendet. 
   - Det där med att svampar är maskätna som man säger, 
är inte sant. Det är insektslarver, och maskar och larver 
är helt skilda saker. Insekterna lägger helt enkelt ägg i 
svamparna så att larverna ska utvecklas där och ha lite 
mat. En och annan larv i svampen spelar naturligtvis in-
gen som helst roll när man ska tillaga den. Det ser ju 
kanske inte så kul ut med alla hålen och man kanske till 
och med kan identifiera de enskilda larverna när man sit-
ter och äter, vilket väl inte så trevligt rent psykologiskt, 
men…
   - Det är mycket proteiner, flikar en kvinna in och grup-
pen skrattar. 
   - Ja jag menar det, det är bara ett extra proteintillskott, 
säger Anders, och vi traskar vidare längs vägen. 

SVAMPAR PÅ VÄXTER 
Efter några minuter stannar Anders upp och pekar ner på 
marken. 
   - Vem ser svampen? 
Vi börjar leta febrilt, men ingen ser något. Till slut tar 
Anders upp ett klöverblad från marken. 
   - Här är den! Svampen sitter på bladen, det är alltså 

den vita ytan här. De kallas för mjöldaggsvampar och går 
naturligtvis inte att använda till matlagning. De tillhör 
gruppen sporsäcksvampar. Det vita är själva mjöldagget. 
Det här är alltså klöverns mjöldaggsvamp, här borta finns 
ekens mjöldaggsvamp, säger han, går någon meter bort 
och plockar upp ett ekblad.
   - De sitter alltså på sina särskilda värdväxter. De är inget 
att äta, ändock en svamp, och det här är ju en svamptur.
Gruppen nickar gillande. 
   - Vi är glada för det, säger någon. 
   - Man får ta vad man kan hitta, menar en annan, innan 
vi tappert fortsätter in i lövskogen. 
I ett buskage längre fram finner vi en grupp gamla, slem-
miga svampar. Anders tar upp ett av exemplaren. 
   - Det här är en kremla. Skivor på undersidan förstås, och 
det här typiska kremmelutseendet, och just denna kremla 
med en kam på sidan här. Det här är en stinkkremla, den 
stinker och är inte särskilt god. Den går att äta, men det är 
ingen som gör det, bara djur och barn, säger han.
En man i gruppen har hittat en annan kremla och räcker 
den till Anders, som ser gillande ut. 
   - Här har du hittat raka motsatsen, en mandelkrem-
la, nästan en av de godaste svamparna man kan hitta i 
skogen. Men inte i det här stadiet, ni ser att den är full-
ständigt genomäten av larver, dessutom är den gammal 
och äten av sniglar. De har sågande, roterande verktyg i 
munnen som de gnager runt med, och då blir det de där 
typiska spåren. 
Han bryter loss bitar av hatten, som smular sig i hans 
handflata. 
   - En typisk karaktär hos mandelkremlan speciellt men 
även hos många andra kremlor är att skivorna blir som 
mandelflarn när man pillar på dem. Andra typiska krem-
melkaraktärer är den släta, fina foten, den kan vara lite 
violett eller andra färger, men oftast är den vit. Kremlor 
är en bra grupp att lära sig känna igen, för dem kan man 
äta allihop, om de inte är skarpa i smaken, det enda man 
behöver göra är att smaka på dem. 
Han tar en bit och tuggar på den. 
   - Inte så dum, den lägger jag ner i svampkorgen. Om 
det hade varit en giftkremla hade jag fått en brännande 
smak och man hade djupt ångrat att man smakat. Men det 
brukar dämpa sig efter några minuter. 

Mot skogen! En entusiastisk grupp på jakt 
efter skogens guld och ädelstenar.



   - Jag undrar detsamma, säger Anders. Förståsigpåare 
säger att det ska vara varmt och fuktigt och det är precis 
vad det varit senaste tiden, och ändå inga svampar! Men 
jag har en egen liten hypotes, en mycket ovetenskaplig 
sådan. Jag tror helt enkelt att det var så bra för svam-
parna förra året, så de tycker att ”det får väl duga, nu 
håller vi oss tillbaka och laddar inför kommande säsong 
istället”. De är som sagt släkt med djur och säkert tänk-
ande varelser som vet vad de sysslar med, säger Anders 
skämtsamt. 
På turens sista anhalt är vi framme vid den som Anders 
kallar ”vår riktiga trotjänare”. Oavsett utbudet i den övri-
ga skogen växer den där troget längs stammen på en stor 
ek.
   - Det här är ekticka, vilken inte är någon vanlig svamp, 
förklarar Anders. Den käkar helt enkelt upp de inre de-
larna av eken och gör den uppluckrad och mjuk. Men den 
växer ganska sakta; jag har tittat på den varje år i 25-30 
år men upplever den ungefär lika stor från år till år. 

Med demonstrationen av dagens sista svamp är vår expe-
dition över och Anders tackar för sig. Även om vi får gå 
hem tomhänta har vi nog blivit lite klokare under dagens 
lektion, och framför allt bättre rustade för att fortsätta 
vårt sökande efter godsakerna som ska fylla höstgry-
torna. För än är säsongen långt ifrån över – den har ju 
egentligen bara börjat! 

Anders tycker att man över huvud taget inte ska äta 
okända svampar; man ska helt enkelt känna igen dem så 
att man kan lita på att man varken kommer dö eller bli 
dålig i magen av dem. 

UTRUSTNING FÖR PROFFS OCH AMATÖRER 
Vad är det då för redskap man bör ha med sig ut i skogen? 
Anders menar att en riktig svampkorg är att rekommen-
dera, plastpåsar är för amatörer. I en påse blir svamparna 
fuktiga, geggar ihop och blandar ihop sig med varandra. 
En kniv med borste på andra änden är också väldigt an-
vändbar. 
   - Sen ska man komma ihåg att inte plocka svampen och 
lägga ner den direkt i korgen. Då blir det ju jord och sten 
och sen när man äter knastrar och knakar det, plomberna 
går ut och tänderna går sönder. Det är helt värdelöst. Så 
det första man gör är att skära av den här, och var inte 
för snåla när ni gör det, säger Anders och kapar av den 
nedersta biten av svampens fot. 
   - Alltså, rensa så mycket som möjligt redan i skogen. 
Jag rensar bort allt i stort sett, så när jag kommer hem är 
det bara rakt ner i grytan. 
Vi promenerar längs vattnet och plötsligt lokaliseras en 
brun svamp med rör på undersidan. 
   - Det här är alltså inte en skivling, utan en sopp. Den 
har det här rörlagret på undersidan som gör att man di-
rekt känner igen den. Den här har små svarta tofsar på 
foten, och då har man med gruppen björksoppar att göra. 
Björksopp kallas den för att den lever i symbios med 
björken. De kan se lite olika ut. Och den kan man äta 
om man vill, men man ska inte ta med det här porlagret, 
säger Anders och pekar på rören under hatten. Visst kan 
man äta det, men det är som en snorlobba, smaken är väl 
god men konsistensen kan jag inte rekommendera. 

VILAR UPP SIG I ÅR 
Vi börjar nå slutet på vår vandring och Anders samlar 
gruppen. Våra korgar gapar fortfarande tomma. Hur 
kommer det sig att förra året var en sådan succé, och i år 
ett nästintill fiasko på svampfronten?  

HÖSTSPECIAL

(4 portioner)

I finhackad gul lök 
3 dl hackade kantareller 
½ dl grädde eller mjölk
1 msk smör eller matolja 
En nypa salt och malen vitpeppar 
1 kryddmått timjan
Maizena blandat med vatten
1 kyckling- eller grönsaksbuljongtärning

Scott, kock på Blidö Wärdshus, delar med sig av sin
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Titta där! Ser vi en basidiesvamp, 
månntro? Här reds begreppen ut.



(4 portioner)

I finhackad gul lök 
3 dl hackade kantareller 
½ dl grädde eller mjölk
1 msk smör eller matolja 
En nypa salt och malen vitpeppar 
1 kryddmått timjan
Maizena blandat med vatten
1 kyckling- eller grönsaksbuljongtärning

Så här gör du:
• Smält smöret och lägg i de hackade 
kantarellerna och löken, blanda
• Efter fem minuter: häll i vispgrädden, 
smula ner buljongtärningen, tillsätt salt 
och peppar, och låt stå i fem minuter till
• Ta maizena och vatten tills såsen 
tjocknar 
• Smaka av, servera till kyckling, fläskfilé, 
toast eller som omelettfyllning

Scott, kock på Blidö Wärdshus, delar med sig av sin KANTARELLSÅS

HÖSTSTÄDA I TRÄDGÅRDEN 
- SKA MAN DET?

HÖSTSPECIAL

Själv tror jag att man bör vara försiktig med ”att 
städa” i naturen, vilket jag grundar på sådant jag 
läst mig till och något slags förnuft. Jag har förund-
rat mig över människor som, iförda stövlar, oömma 
kläder och stora handskar, ihärdigt krattar och sopar 
i trädgården som vore det ett vardagsrum. Men…
”vofför gör di på detta viset”, undrar jag. Jag tar mig 
till Blidös kyrkogård och frågar Anne Silhammar.

Anne Silhammar arbetar på kyrkogården på Blidö. Hon 
är odlingspedagog med inriktning på biodynamisk odling 
och utbildad hos antroposoferna i Järna. 
När jag frågar hur hon ser på att städa i trädgården genom 
att kratta och bränna, blir hon först tyst och därefter säger 
hon, lite försiktigt…
   – Om man tar bort varenda litet löv, vad ska då mas-
karna äta? Jag menar att man inte ska ta bort något från 
jorden, utan man ska istället ge tillbaka. Löv, vissna eller 
bortklippta växtdelar, allt ska tillbaka till jorden. Aldrig 
ta bort någonting, inte så kallat ogräs heller! Upp med 
det, lägg det på tidningspapper eller på gången bredvid 
för att torka och lägg det därefter under buskarna, så blir 
det åter till jättefin mull. 

OCH ALLA LÖVEN I TRÄDGÅRDEN, VAD GÖR MAN 
LÄMPLIGAST MED DEM?
   – Har man alltför stora lövansamlingar gäller det att 
fördela dem. Annars kan det ta alltför lång tid innan de 
förmultnar. Ett knep är att köra över löven med gräsklip-
paren, flera gånger, så att löven finfördelas. Därefter låter 
man löven ligga kvar på gräsmattan, så att maskarna får 
jobba med att dra ner det i jorden. Ett annat sätt att förde-
la löven är att lägga dem under buskar och i komposter. 
Både som skydd mot kyla och som en resurs för jorden. 
   – Men om man nu måste elda, till exempel kvistar, så 
ska man ta tillvara askan och strö ut den. Då kommer det 
ju ändå tillbaka till jorden. 

VAD TYCKER DU ÄR VIKTIGAST FÖR ATT FÖRBERE-
DA TRÄDGÅRDEN INFÖR VINTERN?
   – Att skydda det som har växt. Det vissna skyddar mot 
frost och fördelar snön så den inte blir alltför tung mot 
rotsystemet. Först på våren, då det börjar växa igen, klip-
per man bort det vissna och ger tillbaka till jorden genom 
att smula sönder växterna i handen, släppa det på stället 
eller kompostera.
   – Jag skyddar också jorden, genom att täcka med löv 
och annat organiskt. Liksom vi människor vill inte heller 
jorden vara naken! Det är bara om någonting är skadat, 

en brun kvist som hänger och slänger, då är det bättre att 
ta bort det med ett rent snitt så att det inte är kvar över 
vintern och skadar något friskt.

ATT GRÄVA NER LÖKAR ÄR ETT TYPISKT HÖSTGÖRA. 
HAR DU NÅGRA RÅD ATT GE DÄR? 
   – Så länge du kan gräva kan du plantera växter, sätta 
lökar och så. Höstjorden är rejält fuktig och bra och de 
nya plantorna, fröna och lökarna får då lättare att komma 
igång på våren. Planterar du på våren så får du pyssla och 
vattna oavbrutet och vara ängslig för frostnätter, men allt 
det slipper du om du planterar redan på hösten.
När sedan tjälen sätter stopp för grävandet så tar man itu 
med det enda som kan förknippas med städning, enligt 
Anne. Bland redskapen. Genom att skölja av dem, slipa, 
smörja in och därefter förvara dem på ett lämpligt ställe.
Förutom att ge tillbaka till jorden kan man också tillföra. 
Att gå ner med en skottkärra till stranden och plocka med 
sig tång som man sedan lägger i landen, det är utmärkt 
gödning för skärgårdsjorden och det kan man göra när-
somhelst under året.
   – Stenmjöl är också jättebra för jorden, tipsar Anne.
Stenmjöl är ett naturligt material som finns där det borras 
för bergvärme.

KAN DU ENKELT FÖRKLARA SKILLNADEN MELLAN 
BIODYNAMISK OCH EKOLOGISK ODLING? 
   – Den ekologiska odlingen håller sig ovanför jorden. 
Man tillför inte gifter i form av besprutning t.ex. medan 
den biodynamiska bygger på att allt som ett frö eller en 
planta kan behöva redan finns där, under jorden. Den ska 
vara som ett smörgåsbord som säger ”varsågod och ät”.

Här, vid häcken skiljs vi åt, men innan hon återgår till sin 
kratta och korg tackar jag Anne för att hon delgett mig en 
del av hennes kunnande och vi kommer överens om att 
ordet höststäda bara kan appliceras på redskapen.

Text & foto: Malou Norrby



Kvinnan i butiken är Kerstin Tuominen. Hon minns mötet 
perfekt.
   – Hon kom in där med sin stora mage i vädret och bara 
strålade. Vissa människor liksom lyser det om, berättar 
hon med värme i rösten.
Kvinnan med den stora magen är min mamma. Sedan den 
dagen har Kerstin alltid kunnat svara på alla mina frågor 
om bygden, och framför allt blivit en vän till min familj. 
21 år efter det första mötet tar vi en sensommarpromenad 
i Bruket, där Kerstin levt hela sitt liv. Den här gången vill 
jag fråga om henne.

En solig försommardag 1988 kliver en kvinna in i den 
lilla butiken på Brukets Såg och Brädgård med sin man. 
Hon är ny på ön och har åkt runt hela ön för att lära känna 
den. Nu är hon på jakt efter någon som kan bygga en 
ny brygga. På brädgården möts hon av en elegant kvin-
na i fyrtioårsåldern som har en mycket solig inställning 
till sina nya besökare. Bryggbygget kan hennes son ta 
hand om, säger hon. Hon kliver ut på bron och svarar 
på tusen frågor om Blidö. Bland annat berättar hon om 
utförsäljningen i affären i Bruket. Tycke uppstår ganska 
omgående dem två emellan.

Har man ett företag i en 
avkrok på en grynna måste 
man ha lite grejer.

Hon har bott hela sitt liv på Blidö och arbetat 
på Brukets Såg och Brädgård. Som yrkeskunnig 
kvinna i en minst sagt mansdominerad bransch 
har hon fått skinn på näsan. Följ med på en sen-
sommarpromenad med Kerstin Tuominen.

FRUNTIMRET PÅ BRÄDGÅR´N
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Den 17 november 1954 kom en ung man till Bruket med 
fartyget Storskär från Stockholm. Han var från Finland 
och följde med en kille ut till Blidö som jobbade på Sun-
da Gård. Från den här dagen skulle han arbeta åt John 
Karlsson, Kerstins pappa, på Brukets Såg och Brädgård.
”Träffar du en kille som kan såga när du är på semester 
kan du ta hit honom”, hade Kerstins pappa sagt till killen 
från Sunda Gård några månader tidigare. 
Kerstins mamma visste inget om detta, men tog emot 
honom och han inackorderades i gästrummet. Tor-Erik 
hette mannen, som kallades Toje. Kerstin berättar med 
värme om den tiden som hon minns så exakt. 
   – Jag tyckte han var astöntig. Han kom från ett annat 
land, hade ett annat tungmål och andra vanor.

TOMTEBOLYCKA MED TOJE
Således tog det två år innan Kerstin och Toje fann varan-
dra. Pappa John tyckte att det var bra förstås. Toje och 
Kerstins föräldrar avgudade varandra. Och visst skrev 
Toje fina kärleksbrev från lumpen i Finland.
Kerstin och Toje fick barn tidigt, när Kerstin var 17 år. 
Hon var jätteskraj att berätta för sina föräldrar att hon 
skulle ha barn, men samtidigt var de glada över att hon 
och Toje skulle stanna kvar på Blidö och fortsätta att ar-
beta på brädgården.
   – Jag var stolt över att klara allting själv. Ingen fick if-
rågasätta hur jag uppfostrade barnen. Mina föräldrar var 
gulliga och var barnvakt mycket så att Toje och jag kunde 
träffa vänner. 
Kerstin kallar den tiden för tomtebolycka. De hade väl-
digt lite pengar, men det hade ingen betydelse.

   – Vi mådde så bra och hade två härliga ungar.
En av dem, Erik, driver idag en byggfirma och det var 
honom Kerstin skickade att bygga bryggan 1988.

VISAR VAD HON GÅR FÖR
Kerstin har arbetat sedan 60-talet på Brukets Såg och 
Brädgård, som startades av hennes pappa 1949. 1978 tog 
hon över tillsammans med sin Toje. Hon satt på kontoret, 
beställde material åt kunder, och lärde sig på så sätt mas-
sor om yrket. I och med att färjan kom 1956 ökade eft-
erfrågan på byggmarknaden. En beställning på tio skivor 
blev tio buntar, och mer lager köptes in. Kerstin tittade 
jämt på hur man ändrar och förnyar sitt tänkande. Hon 
tittade med stor glädje i nya kataloger som hon kallar ”sin 
porr”.
   – Enormt roligt var det. Har man ett företag i en avkrok 
på en grynna måste man ha lite grejer. 
Kerstin lyckades skapa underbara kontakter med kunder-
na och önskar att hon hann umgås mer med dem.
   – Yrket är så kul för att folk vill skapa. Man blev glad 
för att någon köpte ett paket spik. 
Som kvinna i en mansdominerad bransch har hon ibland 
stött på en viss misstro mot hennes yrkeskunnande. 
   – Jag ringde på en truck och frågade om årsmodell, hur 
mycket den lyfte och hur den var vinklad. Han svarade 
”ja, finns det någon man kan prata med där?” Han var ju 
inte van att prata med fruntimmer, skrattar Kerstin.
Särskilt roligt tyckte Kerstin då förstås att det var när 
kvinnor kom till brädgården själva och ville bygga något. 
Kerstin stannar på den dammiga grusvägen, skrattar så 
hela ansiktet rynkar sig, och härmar en kvinna hon minns 
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Ö-KÄNDIS

På denna stig åkte man förr med häst och vagn.
Kerstins entusiasm i allt som handlar om husbyggen 
berör. Här studerar hon panelen på det pampiga 
”slottet”, pensionatet som drevs av Henny Carlsson.

FRUNTIMRET PÅ BRÄDGÅR´N



särskilt:
   - ”Jag ska bygga en altaaaaan!” Och det gjorde hon helt 
utan sin gubbes hjälp för han tänkte minsann inte hjälpa 
till.
Till en början när Kerstin åkte på fabriksvisningar var hon 
den enda damen i sällskap med åtta killar.  Så småningom 
var fler kvinnor med också. Hon tror att hon som kvinna 
bidrog med ett annorlunda tänk.
   – Ställde frågor gjorde ju jag. Det vågade inte killarna.
Facklitteratur läser hon gärna. Hon har gått åtskilliga 
kurser. Alltid har hon ställt tusen frågor. Färgkurser, im-
pregneringskurser och isoleringskurser. Allt för att kunna 
säga rätt till kunderna.
   – Man måste ju tänka på vad man ska ha grejerna till. 
Ska det stoppas ner i jorden eller ska barnen sitta på det 
med bara rumpan?

NJUTER AV ÖNATUREN
Plötsligt stannar Kerstin upp och slår ut med händerna 
i den ljumma augustiluften. Ansiktet spricker upp i ett 
stort leende.
   – Känner du, det doftar kantarell! 
För hon är inte bara intresserad av rätt sorts impregner-
ing, hur en dörr ska målas eller nya lister. Naturen är ett 
viktigt inslag i livet på en ö, något man får känna på när 
hösten kommer. 
   – Jag älskar platsen, men har aldrig tyckt om höstarna 
här ute. Hösten är hemsk. Det är som att dra ner rullgar-
dinen, mörkt, det finns inget att göra, man kan inte plocka 
bär. Man har lärt sig att leva med årstiderna. I april, maj 
sätter det fart. Då måste man ha något att erbjuda den 

första som kommer, i en avkrok på en grynna.
Men även under lågsäsong var kunderna nöjda. De kom 
och tog en kopp fika, och ingen sa något om Kerstin be-
hövde springa iväg och ta ut en sockerkaka. Hösten gav 
även tid för annat. Kerstin har gått på gympa och kurser 
i engelska på Köpmanholmsskolan. Hon och Toje levde 
för helgerna då vännerna kom ut till ön.

AKTIV PENSIONÄR
Brädgården lades ner 2004. Livskamraten Toje gick bort 
året därpå. 
Kerstin gör allt för att hålla sig sysselsatt och just denna 
vecka planerar hon för fullt inför Blidö kyrkas 150-årsju-
bileum, då bygdedräkten ska på och visas upp. Sedan 
fem år är hon pensionerad. Kerstin arbetar förutom som 
kyrkvärd också för Rädda Barnen och i festkommittén 
för Blidö Pensionärer, PRO. Där lagar hon mat till olika 
sammankomster.
Saltdoften slår emot oss när vi kommer ner till stranden. 
Eftermiddagssolen värmer och glimmar till i den still-
samma viken. De flesta sommargäster har redan hunnit 
åka hem och vi slår oss ner på en bänk. Båttamparna 
knarrar försiktigt mot bryggpålarna när en lätt våg kom-
mer. Kerstin tittar med ro ut över viken och konstaterar 
att livet här ute är fantastiskt. Plask, hörs det plötsligt från 
vattnet.
   – Titta, fisken hoppar på vattnet! säger Kerstin. Nu har 
de eftermiddagsträff här.
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30 april 2004 och sista arbets-
dagen på Brukets Såg och 
Brädgård. Kerstins brinnande 
intresse för yrket går inte att 
ta miste på.
– Jag skulle gärna vrida till-
baka tiden 20 år, det är lika 
roligt än idag, sa Kerstin då. 
Från vänster: Erik Tuominen, 
Ingmar Wallén, Kerstin och 
Toje Tuominen och Marie 
Egelin vid ett riktigt original, 
trucken från 1959.
– Den används fortfarande 
dagligen, efter fotograferin-
gen ska vi lasta virke!

Ö-KÄNDIS

Text, foto & illustration: Josefine Hagström



HALLOWEEN

Scott, kock på Blidö Wärdshus, delar med sig av några

PUMPARECEPT
Sockerpumpa är bäst till mat, men mindre exemplar av 
vinterpumpa (under 3 kilo) går också bra att använda. 
Många affärer har pumpa på burk under hösten. 

Pumpasnacks
Pumpakärnorna kan rostas och ätas som snacks. 
Gör såhär:  
Ta ut kärnorna och gör dem rena från fruktkött. Blanda 
dem med 1 matsked matolja och salt. Rosta dem sedan 
i cirka 1 timme i 165 graders ugnsvärme. 

Pumpapannacotta  
(8 portioner) 

0,75 liter vispgrädde 
1 dl socker 
1 kryddmått salt
1 tsk riven muskotnöt
1 tsk vaniljsocker 
4 stora gelatinblad (ska läggas i kallt vatten i 5 minuter)
2 dl pumpapuré

Pumpapuré (till pannacotta) 
• Dela pumpan i två halvor, skär bort toppen och ta ut 
kärnorna. 
• Lägg pumpahalvorna på en plåt med skalet uppåt, häll 
3 dl vatten på plåten. 
• Lägg aluminiumfolie över och baka i ugnen i 1 ½ 
timme i 165 grader, tills fruktköttet är mjukt. 
• Gröp ur köttet ur pumpan, ta bort all vätska, lägg pu-
rén i en skål och rör om tills purén är krämig. 
• Ställ purén i en skål i kylen. 

Såhär gör du: 
• Värm upp grädden i en kastrull
• Ta bort kastrullen från spisen, rör i gelatin och övriga 
ingredienser
• Rör runt tills gelatinet har smält, smaka av
• Häll upp i dessertskål och låt stå i kylskåp i minst fyra 
timmar 
• Servera!

ALLA HELGONS DAG
Alla helgons dag, infördes av den katolska kyrkan 
år 731 och firades den första november. Man ville 
hedra dem som blivit helgonförklarade, men som 
inte hade fått någon egen dag i almanackan. 
På 1000-talet lade man till alla själars dag, som in-
föll den andra november. Man skulle då be för de 
bortgångnas själar. Det är främst denna tradition 
som vi har anammat i Sverige och utvecklat på vårt 
eget vis.

HALLOWEEN
En systerhögtid till alla helgons dag är halloween. 
Ursprunget är en uråldrig förkristen keltisk nyårs-
fest, vid namn samhain. Under samhain spådde 
druiderna om det nya året som skulle komma. Med 
tiden tog hedniska traditioner över. Man trodde att 
de döda återvände till jorden natten den 31 okto-
ber. För att vägleda dem samt skrämma bort häxor 
och övernaturliga väsen tändes eldar. Högtiden 
blev en skojfrisk arbetarfest där maten tiggdes ihop 
i maskeradutstyrsel. Fick man ingenting blev det 
konsekvenser för husfolket. 
Trots att alla helgons dag etablerades i de romersk-
katolska almanackorna i slutet av medeltiden fort-
satte de hedniska festligheterna. När halloween, 
som högtiden numer kallas, infördes till USA med 
irländska invandrare på 1840-talet anammades 
främst hedendomen och både maskeradfester och 
”trick or treat” firas än i dag.
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– Bus eller godis?
Häxor och skelett i miniformat går på gastkramande godisjakt 
runt bland husen i början av november. Visst förekommer detta 
även i skärgården men här verkar inte den riktiga halloween-
hetsen ha slagit rot. Här firas i stället alla helgons dag i större ut-
sträckning.

ALLHELGONAHELGEN

 – EN PÅMINNELSE OM SLUTET OCH EVIGHETEN

HALLOWEEN



Text: Anneli Blomberg 
Foto: morguefile.com Illustration: David Öqvist
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HALLOWEEN

Under allhelgonahelgen går många skärgårdsbåtar sina 
sista turer för året. Samtidigt ger även många sommarbo-
ende upp och stänger igen sina skärgårdshus. Det är inte 
halloweenspöken som skrämmer i väg semesterfirarna 
utan främst den bitande kylan och de råa höstvindarna. 
Om man tittar ordentligt kan man se några små bofasta 
vampyrer irra mellan portarna och snaska sega råttor. 
Att hitta en halloweenfest ordnad för allmänheten är 
dock ungefär lika lätt som att stöta på ett riktigt spöke. I 
skärgården lever ett lugnt, mer svenskt, firande kvar, näm-
ligen allhelgonadagen, som infaller den första lördagen i 
november. Halloween hamnar lite i skymundan och ses 
nästan som den elaka styvsystern. 

EN LJUS HÖGTID
Runt alla helgons dag kan man tro att stjärnhimlen har 
trillat ner och lagt sig över kyrkogården. Flämtande, som 
en påminnelse om slutet och evigheten, skiner hundratals 
ljus och facklor. 
Vi söker oss under den här helgen till kyrkan och kyrk-
ogården för att minnas dem vi älskat, men inte har hos 
oss längre. 
   – Det är väldigt många som tänder ljus, mer än vanligt. 
Det är en högtid som vuxit sig fram av sig själv ur männi-
skors behov av att minnas sina anhöriga, säger Karl-Erik 
Lindefors som är präst i Blidö kyrka och som även arbetar 
med krishantering vid en samtalsmottagning i Rosenlund-
skyrkan i Bergshamra. 
Han firar själv denna helg på samma sätt och enligt honom 
växer behovet för den enskilda personen att söka tröst och 
kraft i kyrkan. Ett tecken på detta är att det under förra året 
tändes över tre tusen minnesljus i Blidö kyrka. 
   – Folk kommer gärna till kyrkan när det inte är en så stor 

högtid, när det inte är så många där. De kommer för att 
tänka, för meditation och för andakt, menar Karl-Erik. 

Om det trots allt känns svårt att söka frid på egen hand, 
så håller Blidö kyrka en minnesgudstjänst på alla hel-
gons dag för dem som gått bort under året. Kyrkan har 
sedan öppet hus med personal på plats som pratar med 
dem som behöver och bjuder på kaffe om man är sugen. 
Det är ofta så långt festligheterna sträcker sig för många, 
om ens det.

JIPPO ELLER ETT SÄTT ATT UTHÄRDA HÖSTEN 
Karl-Erik tycker, likt många andra svenskar, att det 
amerikanska halloweenfirandet mest är ett jippo för un-
derhållningsbranschen.
   – Det har, som jag ser det, ingenting med vår kyrkliga 
högtid att göra, säger han.
Och visst är det svårt att se likheter. USA kan tyckas ha 
ett sätt att alltid blåsa upp de flesta högtider till handelns 
stora förtjusning. Men alla är inte emot halloweenfest-
ligheterna. Argumentet för att fira halloween brukar vara 
att den annars så långtråkiga hösten behöver piggas upp. 
Sverige har därför tagit emot halloween, fast i liten ska-
la. Vid sidan om fortsätter vi att tända minnesljus och 
pryder gravarna. Kanske skulle de två kunna samsas på 
något plan. Kanske kan man klä ut sig till vampyr och 
samtidigt minnas sina nära och kära.
Det kommer nog att dröja innan pumpapajen känns lika 
naturlig på bordet under allhelgonahelgen som skinkan 
gör under julen, hur god den än må vara.



 TIO GASTAR PÅ DÖD MANS KISTA

MATTFÖRSÄLJERSKANS HÄMND
I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet hade 
adelsmannen Carl-Eric Lagerheim stort inflytande över 
Blidötrakten. Han hade bland annat stora ekonomiska 
kunskaper som nyttjades ända upp på regeringsnivå. Man 
kallade honom för presidenten. 
Mellan årtalen 1779 och 1813 ägde presidenten säteriet 
Blidö gård, där han spenderade mycket tid om både som-
maren och vintern. En vinterdag bestämde han sig för att 
ta sin släde och sin betjänt för att resa ut till gården från 
sitt permanenta boende i Stockholm. På vägen stötte de 
på problem då hästen stannade tvärt vid en rishög som 
var belägen intill vägen. Presidenten bad då sin betjänt 
att stiga ur släden för att leda fram hästen. 
Sagt och gjort. När betjänten i samband med detta kast-
ade upp kvist, som legat på vägen, fick han en obehaglig 
överraskning. Ur högen skymtade ett blodigt huvud fram. 
Betjänten berättade vad han hade sett för sin husbonde 
men denne hade inget sett. Väl framme på Blidö berät-
tade betjänten vad han hade varit med om. Ryktet blev så 
väl spritt och orsakade så mycket väsen att presidenten 
bestämde sig för att kalla till förhör. 
Förhöret gav frukt. En högt uppsatt man erkände att han 
i sin ungdom hade mördat en gammal mattförsäljerska 
och begravt kroppen i just den rishög som presidenten 
beskrev. Man undersökte då platsen och fann mycket rik-
tigt ett skelett av en kvinna. Mannen fick betala dyrt och 
straffades med galgdöden. 
Mordet hade uppenbarligen begåtts många år tidigare. 
Det blodiga huvudet som visade sig för betjänten tol-
kades vara mattförsäljerskan som ville att mordet på 
henne skulle uppdagas. Låt oss hoppas att hon nu har 
funnit ro. 
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Säga vad man vill om spöken, men de blir bra mycket lättare att tro på när vinden viner kring knuten och 
sommaren har tagit time out. Man hör dem tydligare också när de pulsar genom höstlöven.
Där det finns människor finns det också rysliga berättelser. Det kan handla om illvilliga gengångare, kall-
blodiga mord och olyckliga människoöden. Nästan alla känner vi någon som har varit utsatt för något 
övernaturligt, eller som har sett något mystiskt. Vi kan sedan inte låta bli att berätta historien vidare för åt-
minstone någon. Så vandrar sedan berättelser från generation till generation. Vad som ändras med tiden, 
vad som är sant eller inte är omöjligt att säga och är i sanningens namn inte ens speciellt viktigt. 
Av någon anledning dras vi till det ruskiga. Kanske kan vi uppskatta den trygghet vi annars har, genom att 
jämföra den med skräckhistorier. Kanske vill vi ha en ursäkt till att få flytta oss lite närmare någon särskild 
under lammullsfilten. 

Vi ska nu ut på en kuslig skärgårdsvandring genom både spökstråk och vindpinad tragik. Ta någon hårt i 
handen så ger vi oss av!

HALLOWEEN



VIDINGES FÖRBANNELSE
Enligt sägen blev en skeppare en gång i tiden plundrad 
av Vidingebor, då han gick på grund utanför deras ö. Han 
ska då ha uttalat en förbannelse över Vidinge som senare 
orsakat ett stort antal olyckor. 
I slutet av 1800-talet skedde något fruktansvärt som 
nästan knäckte hela öns befolkning. Det föll sig så att 
man höll ett bönemöte på Sundskär den andra mars år 
1888. Då detta var nästan det enda roliga ungdomarna 
hade under den här tiden så fick de flesta lov till att med-
verka. 
Sju ungdomar, i åldrarna elva till tjugotre, gav sig på 
morgonen av för att gå den två och en halv kilometer 
långa ispromenaden. När man skulle hemåt igen på kväl-
len, hade vädret förändrats drastiskt och det hade blåst 
upp till snöstorm. Trots erbjudanden om täcke för nat-
ten bestämde barnaskaran sig för att vandra. Sikten var 
mycket dålig och man hade bara vindriktningen att ori-
entera sig på. Olyckligtvis så vände vinden under prome-
nadens gång. Vad som på dagen hade varit en nöjesprom-
enad blev nu en isande kamp.
På morgonen, då vinden mojnat, kom några Vidingebor 
över till Sundskär. Man hade tagit för givet att ungdo-
marna stannat hos värdfolket och drog nu ut för att söka 
rätt på barnen. Nog fann man dem, men vid det laget var 
de inte längre vid livet. Kroppsformade snöhögar i olika 
storlekar låg utspridda över de väldiga isarna. Barnen 
hade troligen bestämt sig för att skingras för att skaffa 
hjälp. En av pojkarna hade irrat sig ända bort till Tis-
tronören.

Text & foto: Anneli Blomberg Illustrationer: David Öqvist
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HALLOWEEN
AURORA-SKRÖNAN
Historien om den Lagerheimska familjen slutar dock 
inte vid mordet i risbusken. Det har även länge gått ryk-
ten om Carl-Eric Lagerheims egen grymhet. Han ska 
efter utsaga ha stängt in sin egen dotter, Aurora, i Blidö 
gårds herrgårdsbyggnad. Anledningen sägs vara att hon 
blev gravid med Carl-Erics betjänt. En dag blev sorgen 
för stor och Aurora smög sig ut och tog sitt liv på den 
äng som bar hennes namn. Efter den dagen restes en sten 
till hennes minne med endast ett datum ingraverat: ”3die 
apr. 1807”. 

ETT UDDA MUSEUM
Under 1890-talet hade kvarnen i Furusund en utbyggnad 
med ett minst sagt makabert innehåll. Dåtidens beteende-
vetare, så kallade frenologer, hade utvecklat en teori om 
att man kunde utläsa personlighetsdrag från en männis-
kas skallform. Hade man en hög panna så tydde det på 
ett utvecklat intellekt. Var dragen däremot sluttande var 
detta ett tecken på dumhet. Många brottslingar och fånar 
ansågs ha en sluttande panna. 
För att utöva sina teorier var frenologerna tvungna att 
hitta något att forska på. Vissa gick därför till och med till 
galgbacken för att hämta lik. Frenologen Christian Ham-
mer samlade under slutet av 1800-talet på sig kranier till-
hörande brottslingar och genier. Han placerade skallarna 
på träsocklar, på hyllor i den dåvarande utbyggnaden till 
Furusunds kvarn. Byggnaden var efter Christians död, 
1905, länge igenbommad och samlingen glömdes bort. 
När dåvarande ägaren till Furusund bröt sig in, cirka tret-
tio år senare, för att göra en upprustning, möttes han av 
hundratals skallar. ”Museet” var efter detta länge öppet 
till allmänhetens beskådan innan man sänkte innehållet i 
kärret som ligger parallellt med Strandvägen. 

SKEPPARE BJÖRNS SKATT
På Abborrgrundet strax utanför Stämmarsund har man 
sedan midsommar kunnat beskåda en hårresande uppen-
barelse. Ett skräckinjagande skelett vaktar här en skatt-
kista. Ryktet säger att det är anden från en skeppare vid 
namn Björn som ska ha lidit skeppsbrott här och gått un-
der tillsammans med skeppet. 
En av dem som varit mest utsatta av Björns gengångare 
är Jonas Ehrnlund, som tillsammans med sina bröder har 
sommarhus bara ett stenkast från grundet.
   – Han gör lite konstiga ljud på kvällarna, men vi känner 
oss trygga. Han vaktar Björnudden, säger Jonas. 
Enligt Jonas verkar Björn bli extra irriterad när småbåtar 
eller kanoter kommer för nära hans skatt.



Höst 09 September - November

september 
17. Sopplunch i Sockenstugan 12.00
23. Anmälan till Praktisk engelska i Almvik .
Start 30 sept. Fortsätter på söndagar 10.00-12.15 i Alm-
viks föreningshus. Anmälan 073-366 87 26. Arrangör: 
Blidö pensionärsförening.
26-27. Höstinsamling för ett “medmänskligare Sverige”  
Blidö Rödakors-krets går med bössorna vid Furusunds 
färjeläge.  08.00-19.00.
27. Teater på Bygdegården på Yxlan 19.00. Fria teatern 
kommer och spelar den Medeltida Werlden. Entré. Ring 
Roffe 88585 och beställ biljetter. 

oktober
03. Obligatoriska röjningsdagen 09.00-13.00. Röjning 
och städning inom det egna närområdet.  Plats: Enligt 
besked från din kvartersfogde. Arbetsdagen avslutas 
med korv eller annan förtäring. Den som inte kan delta 
får gärna betala den föreslagna röjningsavgiften på 300 
kr. Inbetalningskort delas ut med kallelsen.
07. Anmälan till Oktoberfesten den 15 oktober, 810 25.
09. Bössinsamling för Världens barn Furusunds 
färjeläge. Rädda barnen Blidö skramlar med bössorna.
10. Bössinsamling vid ICA Blidö för Världens Barn. 
Rädda barnen Blidö. 
11. Sopplunch i Sockenstugan. Soppan intages efter 
gudstjänsten. Arrangör: Blidö kyrka.
15. Oktoberfest med öl, korvgrillning och författar-
besök. Barnboksförfattaren Christina Björk på Ekudden 
berättar och visar sina böcker. Föreningsinformation. 
Anmälan senast 7 okt, 810 25. Arrangör: Blidö Pension-
ärsförening.

KALENDARIUM

17. Räkfrossa på Furusund. Vi återupprepar vårens succé 
med en ordentlig räkfrossa! Arrangör: Furusunds byalag.
17. Elddagen. “Eld över hav och land”. En helg i mitten 
av oktober firar skärgården att den lugna säsongen 
börjar! Läs mer på www.blidoturistbyra.se, mer info 
kommer.
24. Countryshow på Yxlö bygdegård, 19:00. Coun-
tryshow av och med BROKEN ROADS. Entré. Ring Roffe 
88585 och beställ biljetter.

november
05. Anmälan till Sikfest den 12 november, 810 25.
06.  Byalaget, Ärter & punsch. Plats: Stugan vid Förän-
gen.
12. Sikfest med konstnärsbesök i Almvik. Konstnär Lena 
Lervik visar och berättar om sina skulpturer. Arrangör: 
Blidö Pensionärsförening.
19. Sopplunch i Sockenstugan 12:00. Arrangör: Blidö 
kyrka
27. Rädda barnens lokalförenings 40-årsdag. Subven-
tionerad festkväll.
28. Byalaget ,Alleman-ut i julens tecken. Plats: Stugan 
vid Förängen. Tipspromenad med juliga frågor för stora 
och små. Pris till alla barn! Lotteri med juliga priser!

december
05. Blidö Julmarknad i Almvik.
06. Ärtor & punsch på Furusund. Arrangör: Furusunds 
byalag.



Auktoriserad Volvo Penta serviceverkstad
Motorförsäljning och reservdelar
Vinterförvaring av motorbåtar

Slip för 20 ton

Heller Läkk AB
Norrsund 1841 • 760 17 Blidö 

Tel 0176-820 04 • Fax 0176-827 91

info@lagerviks.se

FURUSUNDS EL

• KRAFT & BELYSNING • TELE- DATANÄT 

• SERVICE • INBROTT & PASSAGE

EGEN SERVICEBÅT I ROSLAGEN
www.furusundsel.se, info@furusundsel.se

 Roslagen 0176-884 24 • Stockholm 08-704 22 75

VÅR KUNSKAP – ER SÄKERHET
1960 – snart 50 år – 2009

Jörgen Persson
070-495 27 65

Mats Nordstedt
0709-712 160



Kan vi ta vara på bygdens gamla vägnät som idag ligger dolt i na-
turen och skapa spännande vandringsleder för egen rekreation 
och andras turism? De gamla vägarna gick genom ett kulturlands-
kap som idag skulle bli intressanta utflyktsmål. Lars Rengby, Kols-
vik, ger här en kort historisk återblick och framtidsvision.
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GAMMALT VÄGNÄT BLIR FRAMTIDENS 
VANDRINGSLEDER FÖR TURISM OCH REKREATION?
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Lars Rengby, Kolsvik

SJÖTRAFIKEN FÖR TUNGA TRANSPORTER
Vår bygd är befolkad sen tidigt 1700-tal. Fram till mitten 
av 1800-talet utfördes alla tunga transporter huvudsakli-
gen sjöledes med segelfartyg eller båtar som roddes. Sen 
kom ångbåtarna och trafiken av tyngre gods hanterades 
hanteras via byns ångbåtsbrygga. Inomsocknes transport-
er av gods och människor fortsatte att ske på vattnet men 
också på land. 
När furusundsborna skulle till kyrkan på Blidö så rodde 
man över till Yxlan och gick sen över Yxlan och rodde till 
Blidö för att sedan gå vidare till kyrkan. Det var en gan-
ska ansenlig promenad längs kyrkvägen. Helt naturligt 
växte det upp en supstuga i närheten av kyrkan så att man 
kunde släcka törsten och utbyta skvaller innan man gick 
hem igen.

BYVÄGARNA INOM SOCKNEN
Även om det fanns vägar mellan byarna och vägar av den 
typ som kyrkvägen representerar, så var vägnätet  inom 
byarna av större betydelse för det dagliga livet i byn. Det-
ta vägnät gick mellan byn och åkrarna och mellan byn 
och skogen. På vägarna transporterades hö, säd, timmer 
och ved.
Byborna lade ned en hel del gemensamt arbete på att an-
lägga och underhålla dessa vägar. Vägen drogs inte på 
den fina odlingsbara marken utan på ej odlingsbar mark 
vilket innebar att terrängen kunde vara svårbearbetad för 
vägbyggarna. Vägen röjdes på stenblock, i sluttningar 
byggdes vägbankar och man gjorde uttag i sluttningar. 
Blev terrängen för svår så gick vägbyggarna dra den runt 
de svåra partierna. Generellt försökte man att undvika 
alltför branta backar.

BROAR OCH FÄRJOR
Hela detta vägnät användes fram till att broförbindelser 
och eller vägfärjorna kom och därmed kom också den 
moderna massbilismen ut till många av öarna. Det byg-
gdes nya moderna vägar för att klara av den ökande 
trafiken. De nya vägarna fick ofta en annan dragning än 
de gamla vägarna. 
Den nya tiden förändrade livet på öarna. Vägnätet kom att 
bli de nya pulsådrorna längs vilka person- och godstrans-
porterna skedde över dessa. Vattnet blev till skiljelinjer 
som separerade istället för att förena öarna.

GAMLA VÄGNÄTET FÖRSVINNER
Det gamla vägnätet användes allt mindre och stora delar 
av detta har nu fallit i glömska och naturen har tagit över. 
Träd och sly växer i vägbanan och det är knappt möjligt 
att se att det en gång varit en väg på platsen.

GAMMALT BLIR NYTT IGEN?
Finns det några skäl som talar för att väcka liv i delar av 
dessa gamla vägar eller ska man lämna dem åt sitt öde?
Svaret är obetingat ja. Ser man på dagens vägnät så är det 
närmast livsfarligt att cykla eller gå på många av vägar-
na, det finns få enkla förbindelser tvärs de stora stråken.  
Det gamla vägnätet knyter ihop platser av historiskt in-
tresse och går på ett spännande sätt genom det gamla 
kulturlandskapet. För alla företag i turistbranschen är 
gångvägar i vacker miljö något värdefullt. Skälen är:
• För promenader, cykling eller motion längs bilfria 
vägar. 
• Fritt och säkert för barnen.
• Fler tvärvägar för kortare avstånd.
• Vandringsleder för turism.
Hur ska man få en gammal väg i brukbart skick igen?

INITIATIV I KOLSVIK
I Yxlans by Kolsvik beslöt byalaget att underhålla ca två 
kilometer av den gamla kyrkvägen. Vägröjning togs upp 
som en programpunkt på den årliga städdagen. Ett gäng 
försedda med sågar, sekatörer, röjsågar, motorsågar och 
andra verktyg tar sig under ett par timmar an jobbet att 
underhålla vägen. Under sommaren klipps gräset av en 
entreprenör. Vägen används flitigt av byns invånare och 
andra som tycker om en promenad i skön skärgårdsnatur.

VAD MÅSTE GÖRAS?
Under denna höst 2009 kommer Föreningsrådet att ta 
initiativ till att samla representanter för olika föreningar 
och andra intresserade till ett eller flera möten för att 
• Pejla intresse samt dra upp riktlinjer för hur en upprust-
ning av vissa gamla vägar skulle kunna ske
• Betydelsen för turismen, kartläggning av sevärdheter, 
mm. 
• Avsikten är också att söka assistans från Lantmäteriet 
med kartläggning av gamla vägar. 

MÖTESTID ?
Tid och plats för dessa möten kommer att publiceras 
på Föreningsrådets hemsida, www.fradet.se och på Ös-
karets hemsida, www.oskaret.se. Det går också bra att 
för information ringa Lars Rengby, 0739-836 442 eller 
Björn Dryselius, 0708-166 650, båda är med i styrelsen 
för Föreningsrådet.



I Norrtälje kommuns företagstätaste område, 
Blidöbygden, går det ett företag på var tionde in-
vånare . Men det är inte bara företagen som är ak-
tiva och driftiga, så även den förening som främjar 
dess verksamhet, Blidöbygdens företagarförening 
(BBFF). 

Blidöbygden är detsamma som gamla Blidö socken 
vilken omfattar Furusund, Yxlan, Blidö, Gräskö, Nor-
röra, Söderöra samt Rödlöga och Svartlöga. Inom områ-
det finns drygt hundra företag och 73 st är medlemmar i 
företagarföreningen. 
Vår viktigaste uppgift är att marknadsföra våra medlems-
företag. Merparten är små firmor verksamma inom 
bygg-sektorn eller servicebranschen med begränsade 
resurser att nå ut med information om sin verksamhet. 
Föreningen fungerar ofta som ”en gemensam marknad-
savdelning” för medlemmarna . Fast- och fritidsboende 
ska veta vilka tjänster som finns att tillgå lokalt, berättar 
Bo Hanson och Fred Rosenthal, ordförande resp. kassör 
i föreningen. 

GNOSJÖANDA
Norrtälje kommuns södra skärgårdsområde är känt 
för den höga andelen företagare bland befolkningen. 
Tätheten bland firmorna sticker ut även i jämförelse med 
riket i stort. Näringslivsutvecklare runt om i landet tit-
tar nog avundsjukt på hantverkarnas motsvarighet till 
Gnosjö. Modet att driva eget finns här, men vad jobbar 
en företagarorganisation med där näringslivsandan synes 
vara på topp?
Vi vill att kringförutsättningarna för våra medlemmar 
ska vara så bra som möjligt och vi jobbar med att påverka 
företagsklimatet i rätt riktning.  Eftersom många är fullt 
upptagna med att driva sina egna verksamheter bevakar 
BBFF vad som händer politiskt och i samhället och ka-
naliserar ut informationen till medlemmarna. Vi ordnar 
ofta föreläsningar kring aktuella ämnen, häromsistens en 
kurs i ROT-avdrag till exempel berättar Bo Hanson och 
Fred Rosenthal. 
Det handlar även om att få den sociala infrastrukturen 
att fungera. Utan skolor, fritidsaktiviteter och service 
blir samhällena inte attraktiva att leva i och det påverkar 
företagen. Vi har drivit frågan om att färjetrafikens 
körschema ska vara mer anpassat för yrkesåkare, vi stöd-
jer fritidsgården i Köpmanholm, Blidö IF:s fotbollsskola 
och kappseglingen Blidö runt. Traktens utveckling är 
alltså viktigt. Vår situationen med ungefär 600-700 fast-
boende som under sommaren får ett tillskott av 25 000 
fritidsboende och turister skapar möjligheter, men också 

viss problematik. Vi är en glesbygd som granne till Stor-
stockholms storstadsmarknad.

FRAMTIDSSCENARIER
Bo Hanson och Fred Rosenthal berättar att BBFF har 
identifierat tre scenarier för vad som kan tänkas hända 
med bygden i framtiden. 
”Ett Skansen”
bygden förvandlas till ett idylliskt område där några 
kämpar på med småskalig skötsel av jord och skog. 
Kanske bevaras byggnader och miljöer för sitt historiska 
värde, men inte för att de innehåller levande verksamhet. 
”Båstad”
Fastighetspriser rusar iväg och barnen till fast boende 
har råd att ta över föräldrars hus. I likhet med Båstad får 
området en exklusiv prägel men få bofasta. 
”Lilla Norrtälje”
Framtidsvisionen är att Blidöbygden har mer av allt det 
man åker till Norrtälje för att göra, dvs handla, vård och 
omsorg och förströelser. Detta alternativ för framtiden 
arbetar BBFF för, säger Bo Hanson och Fred Rosenthal. 

Det måste finnas mer närservice och säsongen måste för-
längas.  Vi vill att bygden ska få fler företagare och gärna 
andra än hantverkare. Vi vill också se fler kvinnliga före-
tagare i vår bygd och tror vi absolut det finns potential 
för en sådan expansion. Många fyrtiotalister kan vara 
aktiva inom företagandet även efter sin formella pesn-
ion. Vi tror många av dessa kommer spendera mer tid 
på sina fritidsställen och med fler kunder året runt öpp-
nar det upp för serviceföretag så som frisörer, fot – och 
kroppsvård och även för kanske några fler administrativa 
tjänster från lokalt boende personer.

Målen är tydliga, i framtiden finns det förhoppningsvis 
både fler företag, fler bofasta och mer att göra på hem-
maplan avslutar Bo Hanson och Fred Rosenthal.

Blidöbygdens Företagareförening (BBFF)

SKÄRGÅRDSFÖRETAG I SAMVERKAN

FÖRENING

Föreningen grundades  på 1950-talet för att ”främja 
hantverket, utbildningen och yrkesskickligheten”. 
BBFF samlar merparten av företagen i Blidöbygden. 
och samverkar med andra ideella krafter i Förening-
srådet Roslagen.

Vårt emblem vittnar om 
den långa  tid föreningen 
varit verksam.

 

Vårt emblem vittnar om den långa  

tid föreningen varit verksam. 



Sverige är fantastiskt! lyder en gammal slogan. 
Svartlöga är fantastiskt! skanderar säkert som-
margästerna på Svartlöga. Den varierande floran, 
fågellivet och naturen är utmärkande för ön – men 
för Svartlögaborna finns så mycket mer. 

Svartlögaföreningen bildades någon gång i början 
1960-talet i protest mot Norrtälje kommuns planer på 
exploatering av ön. Då planerade kommunen avstyck-
ning till cirka 200 stugor. Svartlögaföreningen motsatte 
sig främst för att skydda öns säregna natur.

På Svartlöga finns idag endast en person kvar som är 
fastboende, eller som åtminstone är skriven där, så det 
är de fritidsboende som utgör ”befolkningen”. Det är 
naturligtvis sommartid som Svartlöga bebos som mest 
och då av drygt 80 hushåll med tillsammans nästan 600 
personer. 

Lee Wermelin är ordförande i Svartlögaföreningen:
   - Vi har en stark gemenskap inom föreningen och an-
ordnar en mängd aktiviteter. Självskrivet är ju midsom-
marfirandet men vi har också Svartlögamästerskapen i 
boule, fotbollsdrabbning mot Rödlöga, en slåtterhelg 
med efterföljande slåtterfest och pub-aftnar bara för att 
nämna några.

FAUNA, FÅGEL OCH VILDSVIN
Eftersom Svartlöga har den säregna natur den har kom-
mer många hit för att beskåda sällsynta orkidéer och an-
dra rödlistade arter. Det är framför allt på Heden på östra 
sidan som de ovanliga arterna finns. Många turer anor-
dnas av olika arrangörer ut till Svartlöga för att studera 
floran. Men det är inte bara blommor som lockar. Även 
fågellivet är unikt. Ornitologer och andra fågelintresse-
rade kommer hit för att studera de fåglar som häckar här, 
framför allt vid Mönäsviken på den nordöstra sidan.

Svartlöga lockar fler än blom- och fågelentusiaster. 
Vildsvin är tydligen goda simmare för dessa har också 
upptäckt Svartlöga. Ett vildsvin har skjutits i år men 
fler har skymtats så frågan är om de bestämt sig för att 
stanna. 

ARBETE OCH SOCIAL SAMVARO
Svartlögaborna inser det unika med öns tillgångar av flo-
ra och fågelliv och arbetar ständigt med att hålla ön öp-
pen genom slåtter, friläggande av gamla stengärdsgårdar 
och mycket annat. Många hjälps åt men som i de flesta 
föreningar är det några eldsjälar som arbetar hårdast.

Men som sagt, det är den sociala samvaron som utmärk-
er Svartlögaföreningen. De flesta som har fastighet på 
Svartlöga har haft det länge. Inte oväntat går fastigheter 
i arv och arvingarna stannar kvar eftersom de själva ofta 
har tillbringat sina barn- och ungdomsår här. 

Lee Wermelin, som varit på Svartlöga sedan barnsben 
berättar: 
   - Stämningen här är något av ”alla känner alla” och 
lite skämtsamt brukar sägas att de som kommit hit efter 
60-talet är nykomlingar. 
   - Men, fortsätter hon, självfallet är alla välkomna hit! 
Det är en av Svartlögaföreningens viktigaste uppgifter, 
att människor här ska trivas tillsammans. 

Många bidrar också på olika sätt som till exempel som-
marboende läkare som ombesörjer fästingvaccinationer 
eftersom Fästingbåten inte längre angör Svartlöga. Flera 
musiker bebor ön sommartid och bidrar med spelningar 
vid olika tillfällen. Och för ungdomar anordnades i som-
ras ett bluesläger som var mycket uppskattat. Lika up-
pskattade är de seglarläger som anordnas sedan några år 
tillbaka.

FÖRENING

Svartlögaföreningen

STARK GEMENSKAP PÅ SVARTLÖGA

Text: Elisabeth Kalderén



i huvudet på honom. Han såldes via hästhandlare till en 
tjej i Stockholm som ville hoppa med honom, men han 
var för trasig i psyket för det, så för hans skull sålde hon 
honom vidare, berättar Ellinor.  

WESTERNRIDNING BRA REHAB FÖR HÄSTAR
Ellinor rider båda sina hästar enligt westernmodellen, en 
ridstil som hon blev anhängare av redan för 14 år sedan. 
Hon berättar att det innebär en hästhållning som är mer på 
lika villkor mellan häst och ägare, vilket passat hästarna 
bra just med tanke på deras tråkiga erfarenheter. 
   – Westernridningen är en väldigt kravlös rehabiliterande 
ridning utan tvång. Den utvecklades utifrån att man tidi-
gare använde hästarna i arbetet. Man har en annan utrust-
ning, till exempel lite bekvämare sadlar för att kunna rida 

HÄSTARNA BETYDER JÄTTEMYCKET         – DE ÄR FAMILJEMEDLEMMAR

För fyra år sedan läste Ellinor Lundén en artikel i Nor-
rtelje Tidning om fyra hästar som vanvårdats så svårt av 
sin ägare att man inte visste om de skulle överleva. El-
linor, som ridit sedan barnsben och länge hade haft en 
flickdröm om att ha en egen häst, blev berörd av histo-
rien och tog kontakt med hästägaren. ”Jag kan sälja den 
lilla travaren för tusen kronor om någon köper honom 
ikväll” sa kvinnan som skulle stå till svars inför dom-
stol för djurmisshandel. Ellinor Lundén tvekade inte 
ett ögonblick. Några timmar senare begav hon sig till 
Stockholm och skrev på papperna. Samma kväll kunde 
ta hem sin första häst Dixon. 
Ellinor berättar om det första skräckfyllda mötet med 
hästarna. 
   – Hovarna var säkert inte verkade på över ett halvår, så 
de hade växt över skorna. De hade ingen som helst mat. 
Dixon var så mager att han inte kunde stå upp; när vi 
skulle försöka flytta dem därifrån ramlade han ihop. Men 
då när han låg där, började han plötsligt försöka ta upp 
gräs… Veterinären som var med sa, att ”om det är någon 
som överlever så är det den där, för han har fortfarande 
lite livsgnista kvar”.  

HJÄLPT HÄSTARNA TILL ETT BÄTTRE LIV
Det är svårt att föreställa sig att varmblodstravaren Dix-
on varit så illa däran en gång i tiden. Tillsammans med 
bästa kompisen Flying står han nu och betar förnöjt i ha-
gen, viftar bort några flugor från sin välbyggda kropp 
och buffar ömt på Ellinor. Endast ett ord som kan beskri-
va känslan mellan henne och de båda hästarna: kärlek. 
Även fullblodsskimmeln Flying har tidigare haft oturen 
att hamna hos en ägare som behandlat honom illa. Fly-
ing kom från hästhandlare från Holland, tror man, och 
användes från början som hopphäst. Hoppar gör han 
fortfarande helt otroligt enligt Ellinor, men han är inte så 
lämplig att använda till just det på grund av sina psykiska 
begränsningar. 
   – Han beter sig som om att han blivit slagen, det sitter 
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Blidöbon Ellinor Lundén är stolt 
ägare till hästarna Dixon och Fly-
ing. Båda bär på ett mörkt förflu-
tet men har genom hennes om-
vårdnad och kärlek blivit glada 
och välmående hästar som spring-
er runt och leker i hagen. 

Triss i kärlek: Ellinor med sina älsklingar 
DIxon och Flying i hagen.



långt, och man rider med långa tyglar med en hand oftast, 
eftersom man hade en lasso och skulle kunna arbeta med 
den andra handen. En westernhäst styr man med benen 
och tyngden och man sitter inte och drar den i munnen. 

HÄSTFÖRTJUST DOTTER
Ellinor började rida när hon var i sjuårsåldern, först på 
Blidö, sedan på ridskola i Riala. Hon är uppvuxen på 
Blidö och är idag för de flesta öbor känd som kantor i 
Blidö kyrka, där hon sedan fem år tillbaka spelar och 
sjunger på bröllop, begravningar, dop och gudstjänster. 
Hon har också spelelever och driver kör och vokalensem-
ble. Men just nu är hon mammaledig till dottern Cecilia 
som är sex månader. 
   – Hon är jätteförtjust i hästarna och tjuter av glädje när 

hon ser dem, ler Ellinor. Ibland har jag haft henne i sele 
på magen när jag tömkör, då tittar hon när de springer 
runt och är alldeles överlycklig. 
Och nyfikenheten är besvarad. 
   – De är jätteintresserade av henne. De snusar, precis 
som människor gör, på den goda bebisdoften. 
På frågan när dottern ska börja rida, svarar Ellinor ”så 
fort hon vill”. 
   – Jag går runt med henne på hästryggen i hagen ibland, 
men vi får väl se. När hon är så stor att hon sitter stadigt 
hade jag tänkt köpa en voltigehjord med ett handtag som 
hon kan hålla i. Det blir väl när hon är något år gammal 
kanske. 

PLANERAR ATT STARTA EGET
Eftersom både Flying och Dixon varit sjuka började hon 
intressera sig för rehabilitering och utbildade sig inom 
hästmassage. Först bara för sina egna hästars skull, men 
sedan började tankarna att starta eget företag att ta form 
för att nå ut till andra. 
   – Jag kommer att sätta igång med det så snart jag vet 
om det finns kundunderlag, och det tror jag att det finns. 
Man brukar ju säga att hästen är världens största atlet, så 
det är klart att de behöver massage både i förebyggande, 
rehabiliterande och underhållande syfte. 
Vad betyder hästarna då i hennes liv? 
   – De betyder jättemycket, säger hon med eftertryck. 
De är ju familjemedlemmar, först och främst. Och så är 
de mina vänner och mitt stora fritidsintresse. Vänskapen 
med dem är bäst, absolut. Och sen det livet man har, att få 
vara ute så mycket med dem, året om.
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HÄSTARNA BETYDER JÄTTEMYCKET         – DE ÄR FAMILJEMEDLEMMAR

Text: Ingrid Hedman Foto: Agnetha Tillnert

Blidö IF planerar att bilda en ridsektion. Många är 
intresserade av ridning på Blidö, men det saknas 
en organiserad verksamhet och mötesplats för 
dem. Blidö IF hoppas därför kunna arrangera 
uteritter, träningar och skötseldagar för alla 
hästentusiaster.
Håll utkik efter mer info på www.blidoif.nu



Du kanske har sett skylten strax efter att ha passer-
at ICA: ”Ponnyridning söndagar”. Platsen heter 
Västergården och här har systrarna Shanwell ord-
nat ridning för barn en gång i veckan på somrarna 
i tre års tid. Under högsäsongen i juli kan det ibland 
komma så många som fyrtio barn hit för att få rida 
några varv i paddocken vid landsvägen. 

Familjen Shanwell flyttade till Blidö för fyra år sedan. 
Äldsta dottern Emma är 18 år och studerar på Rodengym-
nasiet i Norrtälje, Linda fyller snart 13 och ska börja i 
sjuan till hösten. Föräldrarna Barbro och Richard är båda 
läkare och arbetar på Blidö vårdcentral och i Norrtälje. I 
hagen som ligger precis intill gården betar just nu Cindy, 
Pandora, Ida och två inhyrda ponnyer. Vanligtvis finns 
även shettisen Flisan här men just nu är hon bortlånad 
på foder. På gården bor också barnens mormor och två 
hundar, storpudeln Lakrits och vita herdehunden Lusse. 
Det var bland annat en önskan om att kunna leva närmare 
hästarna som fick familjen att flytta ut till Blidö. Då, år 
2005, hade Emma redan fått sin häst Pandora, som sys-
trarna turades om att rida. 
   – Men det var så långt till stallet, säger Emma. Det tog 
en halvtimme att åka dit, och mamma eller någon annan 
var alltid tvungen att köra oss. Det var då vi började fun-
dera på att flytta hit ut. Man kan ju inte ha hästar ensam-
ma, de är flockdjur, så året efter köpte vi Cindy till Linda. 
   – Sedan köpte vi två shettisar för att kunna ha med 
dem på ponnyridning och för att Emma skulle kunna ha 
lektioner så att lite mindre barn skulle kunna rida, fyller 
Linda i. 

RIDIT I MÅNGA ÅR
Både Emma och Linda är så gott som uppvuxna i stallet. 
Innan Linda fick sin Cindy, en vit ridponny från Holland, 
hade hon både hunnit med att rida på ridskola i flera år 
och vara skötare till en häst. Linda och Cindy har ställt 
upp i flera hopptävlingar tillsammans, både lokala och 
klubbtävlingar, och de brukar vara framgångsrika. Även 
Emma har tävlat med sitt arabiska fullblod Pandora, men 
för dem är det främst dressyr som gällt. I höst ska de dock 
delta i sin första hopptävling. 

   – Pandora är lite som en diva, hon gör det hon kän-
ner för och kan vara lite smårädd för saker, säger Emma. 
Hon kan vara väldigt envis, som när vi ska åka iväg med 
transporten – då kan hon få för sig att hon inte vill åka 
med och man får stå där och locka. En gång stod vi två 
timmar vid ett dike för att hon inte ville gå över. Hon är 
sådär halvsnäll mot andra hästar och vill bestämma trots 
att hon är yngst. Jag är ju så van att rida henne så jag 
tycker inte att hon är svår, men hon är ingen nybörjar-
häst direkt, eftersom hon kan hoppa lite och skygga eller 
bocka ibland. Men hon är jättesnäll mot människor. 
Linda berättar att även Cindy är väldigt pigg att rida och 
lite hetsig, men att hon kan gå på ponnyridning ändå. 
   – Och hon är väldigt snäll mot andra hästar och män-
niskor och gillar små djur, lägger hon till. 
   – Till skillnad från Ida, shettisen, som hatar hundar och 
kan ta upp dem i nackskinnet ibland, ler Emma. 

AKTIVA MED HÄSTARNA
Systrarna rider i paddocken eller skogen och ibland åker 
de iväg och tränar på Rådmansö, där de hittat en jättebra 
hopptränare. De gillar att variera sin ridning. 
   – Vi är med på lite allt möjligt, Hubertusjakten bland 
annat, berättar Emma. Då rider man runt och jagar en 
rävsvans och hoppar över en massa naturhinder. Vi har 
också varit med på distansritt. 
   – Det bästa med att ha egen häst är att kunna rida när 
man vill, säger Linda. Att det bara är ens egen häst och att 
man själv bestämmer. 
   – Att ha egen häst som man lär känna. Man blir ju bättre 
på att rida just den hästen och man kan tävla och så, som 
man inte kan göra annars, menar Emma. Också att bara 
stå och kela och prata med hästarna i stallet är härligt, 
något som inte bara vi utan även hästarna uppskattar.
Att ha häst är ett stort ansvar och en hel del jobb. Stallet 
ska mockas, hästarna ska ryktas, hovar ska kratsas, det 
ska finnas mat och vatten och all utrustning måste vårdas. 
Men både Emma och Linda tycker att det är värt allt slit. 
På somrarna går hästarna dessutom ute dygnet runt.
   – Det är inte så mycket jobb ändå. Och hela familjen 
hjälps ju åt, avslutar Emma.

Text: Ingrid Hedman Foto: Agnetha Tillnert
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BYTTE STAN MOT SKÄRGÅRDSLIV 
NÄRMARE HÄSTARNA



Janne Kihlbloms hästintresse började med att han 
blev avkastad under en turridning med islandshä-
star som frun Annika lurat med honom på. Dess-
förinnan tyckte han mest att hästar luktade illa. 
Idag brinner han lika starkt för ridsporten som övri-
ga familjen, som bor i Skarmsund på Yxlan. 

På Yxlan bor det fem hästar året om. Tre av dem tillhör 
familjen Kihlblom, som flyttade hit som sommargäster i 
början av 80-talet och tio år senare blev bofasta. 
Att familjen minst sagt är hästbiten går inte att ta miste 
på; man behöver bara stiga in i huset. Det börjar i hallen 
med klädhängare föreställande hästhuvuden. Längre in 
finner man dalahästar, tavlor med hästmotiv, pappershål-
lare formade som hästkroppar, mjukdjur, och på väggen 
hänger gamla järnbett. Annika och Janne håller med om 
att mycket i deras liv kretsar kring hästarna. Idag äger 
de tre stycken: Madicken, en fullblodsarab, Bally, tinker-
korsning från Irland, ett slags dragarhäst som förr ofta an-
vändes bland romer, samt det svenska halvblodet Tekla. 
   – Det blir en livsstil, säger Annika. 
Arbetet i stallet tar 2-3 timmar per kväll, gissar Janne.  
   – Sen är det hovslagare var sjätte vecka, veterinär, tand-
vård, höet ska hämtas... Men när man rider en timme per 
kväll, då glömmer man bort allting. Man bara sitter där 
och njuter. Har man ett hektiskt jobb mitt i smeten, och 
kommer ut och rider en timme är man helt avkopplad.

JÄTTERÄDD FÖR HÄSTAR
Av barnen Stefan, 24, och Helena, 26, är det bara dottern 
som har ett starkt hästintresse. Annika red under barn-
domen i Jämtland men gjorde ett uppehåll tills dottern 
som femåring började på ridskola. Då tog Annika upp 
ridningen på nytt. Janne var totalt ointresserad av hästar. 
Tills den dagen då hon fick med honom på en tre timmars 
turridning med islandshästar på Barnens Ö. Hon skrattar.
   – Jag tänkte, herregud, vad har jag gjort? Han hade 
aldrig suttit på en häst och var jätterädd för hästar. 
Janne kommer också ihåg första gången på hästryggen, 
som på många sätt skulle komma att förändra hans liv. 
   – Jag ramlade av. Hästen ville gå åt höger och jag till 
vänster, svarar Janne enkelt på frågan om hur man kan 
lyckats falla av en islandshäst. Jag ringde  Upplands Väs-
by ridklubb och sa att ”nu ska jag lära mig skritt, trav och 
galopp, resten klarar jag galant”. Det första ridskoletjejen 
sa till mig var ”du Janne, det är ingen motorcykel det här, 
du behöver inte burka, det är bättre att bara hänga med”. 

EN MENTAL UTMANING 
Idag sitter Janne med i styrelsen för hästklubben Skånsta 
ryttare vid Åkersberga Ridcenter. 
   – Jag håller också på med allt runt omkring, ängar och 
hagar, hur de ska se ut för att hästarna ska må bra och 
hur de ska vara skodda. Jag har gått många kurser för att 
lära mig hästen, det mentala och fysiska. Jag gillar deras 
psyke, den där lurigheten man får ta till, hur kan jag få 
den här 800-kiloshästen att gå framåt utan att ta till våld? 
Det är utmaningen.

SVÅRT ATT HITTA RIDVÄGAR
Både Janne och Annika pratar om svårigheten att hitta 
ridvägar på öarna. På många ställen finns skyltar som 
säger ”ridning förbjuden”. Man får inte rida på odlings-
marker, eller i skogen för att man där kan orsaka skada 
på träd. Janne skulle gärna vilja prova tömkörning, men 
var kan man köra en vagn på Yxlan, utan att en massa 
föreningar skulle protestera?  
   – Folk lever ju inte med hästar som man gjorde förr, 
konstaterar Annika. Nu ska hästarna helst vara långt bort, 
där de kan ta flugorna med sig. 
Både Janne och Annika pendlar till sina arbeten. Hästar-
na betyder mycket i hennes stressiga liv. 
   –Jag sitter inne hela dagarna så det är jätteskönt att få 
komma ut och rida och rensa huvudet, säger Annika.
Vad får man som hästägare offra?
   – Alla sovmorgnar på helgerna på vintern, ler hon.
Janne nickar. 
   – Men vi har kunnat åka på semester, eftersom vi har 
haft tur med att det finns så många duktiga tjejer här på 
ön som skött om hästarna när vi är borta. Vi planerar till 
exempel en Thailandsresa i två veckor i vinter och då 
finns det alltid någon som ställer upp.

JANNE FATTADE TILLSLUT GALOPPEN

Text: Ingrid Hedman Foto: Agnetha Tillnert
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“Det blir en livsstil”, säger Annika 
och Janne om att ha hästgård.
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BLIDÖ IF SUMMERAR EN AKTIV SOMMARSÄSONG
Blidö IF är en av bygdens äldsta föreningar med 
traditioner redan från 1930-talet, när bandy på 
naturis var den dominerande sporten. Idag har 
föreningen drygt 500 medlemmar och verksam-
heten drivs inom tre sektioner; fotboll, gymnastik 
och långfärdsskridsko. Föreningen arbetar nu för 
att utöka verksamheten genom att bilda sektioner 
för ridsport och boule - två sporter som attraherar 
såväl yngre som äldre.

Sommarsäsongen inleddes med den traditionella idrott-
sdagen för elever och lärare från Köpmanholmsskolan. 
Den 25 maj ordnades lekar och spel på idrottsplatsen vid 
Oxhalsö och dagen avslutades med korvgrillning och 
dragkamp mellan lärarna och föreningens funktionärer, 
där lärarna vann överlägset.
Efter midsommarhelgen startade fotbollsskolan för un-
gdomar och i år deltog nära 100 spelare, såväl fastbo-
ende som fritidsboende. Under veckan tränades teknik 
och lagspel. Fotbollsskolan kan genomföras tack vare 
alla frivilliga insatser från äldre medlemmar och de un-
gdomar som fostrats på ön och som nu ställer upp som 
ledare.
Under juli och augusti genomförde gymnastiksektionen 
utegympa varje tisdag och det fina vädret bidrog säkert 
till det stora deltagandet där unga som gamla motion-

erade till musik under ledning av sektionens olika utbil-
dade ledare.
I augusti genomfördes Blidöloppet för nionde året i rad. 
Loppet är en terränglöpning på fem eller nio kilometer 
och i år slogs deltagarrekord med över 120 startande i ett 
perfekt löparväder. Många tävlande gäster från andra öar 
uppskattade den vackra banan och servicen runt banan. 
Efter en bra sommarsäsong laddar vi nu för höst och 
vinter, där gymnastiken flyttar in i Köpmanholmsskolans 
lokaler och där fotbollen fortsätter seriespelet. Vi hoppas 
också på en fin vinter med bra isar så att skridskosek-
tionen får möjlighet att arrangera turer och tävlingar. Vad 
sägs om ett Blidö Runt på skridsko?

Fred Rosenthal, Styrelseordförande Blidö IF

FÖRENING

Tisdagar kl 19.15
Medelgympa 40 minuter, enkla och effektiva rörelser; 
därefter volleyboll.
Ledare: Anita, 0176-881 62

Torsdagar kl 18.15
Styrkegympa 90 minuter: uppvärmning, styrka/stabilitet 
och stretching.
Ledare: Christina, 070-266 75 90

Barngympan och trampettgympan är inställda tills vi-
dare, pga ledarbrist.

Vill du bli gympaledare i Blidö IF? Vi behöver fler le-
dare, till både barn/ungdomsgympan och vuxengympan. 
Hör av dig – vi bjuder på utbildningen!

Läs mer på www.blidoif.nu.

Vi gympar under hela hösten i gymnastiksalen i Köpman-
holms skola. Alla är välkomna!

Måndagar kl 17.15
Lättgympa 45 minuter, enkla övningar utan hopp och 
spring.
Ledare: Christina, 070-266 75 90

Måndagar kl 18.15
Allsidigt gympapass 60 minuter: kondition, styrka och 
smidighet; hopp och spring ingår.
Ledare: Christina, 070-266 75 90

Tisdagar kl 17.15, årskurs F-3
Tisdagar kl 18.15, från årskurs 4
Barn- och ungdomsgymnastik med trampett, redskap och 
mattor; bollspel.
Ledare: Ligita, 0176-20 61 60

Mota bort höstmörkret och häng med på Blidö IF:s gympa!



På hösten är det en annan frid. Det första lugnet in-
träder när måsarna sticker i slutet av juli, då blir det 
tyst helt plötsligt. Under senhösten blir det mörkt redan 
vid fyra-femtiden, och vid åtta är man redo att gå och 
lägga sig. Det är en annan rytm. Man har lite mer tid 
att prata med varann.

- Maria Aulén Thomsson



   – Och så länge man har mat och vatten och värme inom-
hus, då är man inte rädd. Men visst känner man sig liten 
här ute ibland, det gör man ju.
Inger tycker också om höstarna på Rödlöga.  
   – Under kvällarna när det är månljus och stjärnklart är 
det fantastiskt att stå och titta på stjärnhimlen. Den här 
klara, friska höstluften. När träden börjar ändra färg är 
enormt vackert. Det är så intensivt på sommaren och då 
är vardagslunken skön. Samtidigt som det är vemodigt 
när de sista åker och vi inte ser dem förrän nästa år.
 
SJUNDE GENERATIONEN RÖDLÖGABO 
Inger och Kenth har nu varit fastboende på Rödlöga i sex 
år. Inger har tillbringat större delen av sitt liv i skärgården. 
Hon kom till Rödlöga bara en vecka gammal och växte 
upp här fram till sju års ålder. Både hennes mamma och 
mormor är barnfödda på ön och flera generationer där in-
nan har levt i det gamla huset intill det nybyggda som 
Inger och Kenth i dag bor i. Gammelstugan, som den kal-
las, flyttades hit från en grannö år 1883, men Inger tror att 
den var byggd redan trettio år tidigare. Nästan alltid har 
det varit tre generationer samtidigt boende i huset.
Ingers släktingar levde förr som många andra i skärgården 
på fiske och boskapsskötsel. 
   – Då gick passbåten bara till Svartlöga, så man häm-
tade sommargäster där och skjutsade fram och tillbaka, 
berättar hon. Sommaraffären på ön drevs av en stockhol-
msdam som inte hade möjlighet att hämta varorna själv 
så det var pappa som fick göra det. De sålde också fisk 
till Waxholmsbåten och sommarfolket. Min pappa odlade 

38

När sommargästerna packat ihop och lämnat 
Rödlöga går livet in i en stilla rytm för Inger och 
Kenth Westberg. De är några av de ytterst få per-
soner som lever permanent på ön. Hon växte upp 
här som barn och tillhör den sjunde generationen 
Rödlögabor. Han är från fastlandet men kan inte 
tänka sig att byta ut livet här mot någonting annat.  

Den infinner sig redan i mitten av augusti, känslan av att 
någonting håller på att förändras. Turerna med Sjöbris 
och Sjögull upphör plötsligt under veckorna och båtarna 
anlägger därefter bryggan enbart på helgerna. Öns lan-
thandel har utförsäljning av sina varor för att sedan klap-
pa igen. Därmed upphör också postgången för säsongen. 
Sommargästerna packar ihop och bommar igen sina frit-
idshus då det är dags för barnen att återvända till skol-
bänken. Kvällarna blir allt djupare och mörkare. Ännu 
kan man njuta i några veckor av sensommarvärmen och 
det uppvärmda havet men snart är det dags att förbereda 
sig för det som komma skall: några månaders höst som 
sedan övergår i en lång, lång vinter. Rödlöga går nu in 
i en vila, för att på helgerna blomma upp tillfälligt då 
enstaka sommargäster återvänder till ön. Vid Allhelgo-
nahelgen stänger de sista för säsongen – sedan blir det 
knäpptyst. För Kenth och Inger tar då förberedelserna 
för den riktiga hösten och vintern vid.
   – Allt som kan frysa måste vi ställa in i jordkällaren, 
som målarfärg, klister och matvaror, säger Kenth. 
   – Sen gäller det att se till att båtarna är ordentligt up-
pdragna eller förtöjda, och man lyssnar ännu mer på 
sjörapporterna för att höra vad det är för väder på gång, 
fortsätter Inger.  
Kenth menar att det ändå är en viss tjusning med att ta 
på sig överlevnadsdräkten och gå ut när höstrusket rasar 
utomhus och det blåser 20 sekundmeter. 

HAR BARA VARANDRA  NÄR 
SOMMARGÄSTERNA ÅKT HEM

“Man ser sig aldrig 
mätt på Rödlöga, det 
är någonting nytt varje 
dag. Det känns som att 
jag kommit hem, jag 
vill aldrig släppa det 
här.”

- Kenth Westberg

Inger med sin 
mamma och 
mormor på 
Rödlöga som 
liten.

Inger och Kenth, fastboende på Rödlöga



även jordgubbar till försäljning 
När Ingers mormor var barn fanns en skola på Rödlöga. 
Ingers mamma blev inackorderad på Söderöra och fick 
studera där under terminerna. När det så var dags för In-
ger att börja i skolan beslöt sig familjen för att vintertid 
flytta till Möja, där pappa och morfar hade sina rötter. 

EN UTSATT LIVSSTIL 
Inger träffade Kenth, som ursprungligen kommer från 
orten Karlholmsbruk i Uppland, 1994. Där bodde paret 
under en tid innan de tog det stora steget att bosätta sig 
på Rödlöga. År 1997 gifte dig sig inför ett åttiotal vänner 
på ön. Men även om Kenth som yngre bodde nära vattnet 
och hade vistats mycket på sjön, var Inger först tveksam 
till om han skulle klara att leva så isolerat ute i det ytter-
sta havsbandet, fjärran från bekvämligheter och service. 
   – Det var Kenth som kom med förslaget när vi fick 
förtidspension, berättar hon. Jag tänkte, att även om jag 
bara var sju år när vi flyttade härifrån så vet jag vad som 
gäller när man är här ute, när båtarna inte går, när vädret 
säger ifrån. Var Kenth verkligen införstådd med det? Här 
kan du bli sjuk, men du får ingen hjälp, det finns bara 
partnern till hands. Men Kenth stod på sig, och vi började 
vistas här ute mer och mer. Så jag tänkte, ja men okej, vi 
provar väl då. Och det har vi inte ångrat en sekund. 

Närheten till naturen, friheten, lugnet, gör att Inger och 
Kenth trots många praktiska svårigheter valt att bo här. 
   – Det är ett stressfritt liv på sätt och vis. Ett fritt liv men 
med ett stort ansvar. Det är inte vi utan naturen och vädret 
som rår här ute, menar Inger. 
   – Man är så mycket försiktigare. Man tänker mer på att 
inte ramla, att inte halka på en hal klippa, man beter sig 
nog lite annorlunda, fyller Kenth i. 
Inger nickar. 
   – Man ger sig inte ut i båt om dåligt väder är på gång. 
Vi skulle aldrig lägga nät om vi visste att vinden skulle 
öka. Vi har fantastiska människor här som är sjukvård-
skunniga och ställer upp. Händer det någonting är man 

ett team, då hjälps man åt över alla gränser. Sammanhåll-
ningen behövs här ute. Så var det även när jag växte upp. 

HELIKOPTER OCH SOLCELLER 
Men hur klarar man sig under vinterhalvåret på Rödlöga, 
där det varken finns mataffär, el eller rinnande vatten, och 
dit båtarna inte går då isen ligger tjock på fjärden? 
Inger berättar att de, som fastboende, har nyckel till 
Rödlögaboden, där de kan köpa torrvaror och konserver 
som lagras i källaren. De har ett gasolkylskåp med en 
liten frys och de provianterar i Norrtälje eller uppe i Karl-
holm, i övrigt försöker de ”trolla med knäna”. Sju veckor 
har de klarat som längst utan att vara i land, men när isen 
ligger har de ändå som permanentboende rätt att åka med 
helikopter in till Norrtälje, Åkersberga eller Stockholm 
vissa dagar i veckan för läkarbesök eller för att uträtta 
ärenden.
När det gäller elektricitet använder de sig av solceller 
som omformar solstrålar till ström in i batterier, så att de 
kan tända lampor och titta på tv. 

Det mesta verkar med andra ord gå att ordna med lite ex-
tra besvär och klurighet. Att leva så avsides och med bara 
varandra som sällskap kräver också en alldeles särskild 
sammanhållning och respekt för sin partner.
   – Vi läser nog av varann rätt bra, säger Kenth. Vill Inger 
till exempel gå och vila så gör hon det. 
   – I och med att vi har samma krämpor med förslitningar 
och inflammationer i muskler, så vet vi vad den andra går 
igenom. Jag läser av Kenth direkt, säger Inger. 
För att kunna leva som de gör får de mycket stöd och 
hjälp, både från sina barn och vänner. De kommer ofta 
ut och hjälper Inger och Kenth med tyngre sysslor som 
att hugga ved och fälla träd. Och så länge det finns folk 
som är med och pushar på, så planerar de att stanna kvar. 
– Man ser sig aldrig mätt på Rödlöga, det är någonting 
nytt varje dag. Det känns som att jag kommit hem, jag 
vill aldrig släppa det här, säger Kenth. 

HAR BARA VARANDRA  NÄR 
SOMMARGÄSTERNA ÅKT HEM

Text: Ingrid Hedman Foto:  Ingrid Hedman & Kenth Westberg

“Vid Allhelgonahelgen stänger de sista. Sen är det 
knäpptyst. Och så börjar vi med förberedelser för 
den riktiga hösten och vintern; tar upp båtar och 
färdigställer, stänger igen och plockar in saker.”

- Inger Westberg 



   – Det går alltid så fort, men jag känner mig väldigt nöjd 
med den här sommaren. Det är tack vare härliga medar-
betare, en engagerad styrelse, allt roligt folk på ön, att vi 
har kul tillsammans och är så stolta över affären. Den har 
verkligen en själ, säger Maria Aulén Thomsson. 
Maria är föreståndare för Rödlögaboden, den ostligaste 
lanthandeln i Stockholms skärgård. Hit kommer öbor, 
sommargäster och båtfolk för att köpa såväl basvaror 
som delikatesser. Många som besöker den lilla affären 
blir glatt överraskade – tänk att man här ute i det yttersta 
havsbandet kan hitta italiensk parmaskinka, ost från Py-
renéerna och hemmagjord skagenröra! 

POPULÄR OSTFESTIVAL
Den kända öprofilen och entreprenören Gösta Söderman 
drog på 1950-talet i gång Rödlögaboden. Han såg till att 
Waxholmsbolaget började trafikera ön så att både varor 
och folk kunde komma ända hit ut. På den tiden fanns 
mest torrvaror, men om man ville ha fläskkotlett eller fa-
lukorv kunde man beställa det till helgen. Redan då var 
ost en specialitet som man här värnade alldeles särskilt 
om; ostarna lagrades på vinden för att bli extra goda. Se-
dan fjorton år tillbaka anordnar Rödlögaboden en fransk 
ostmarknad varje sommar.
   – Folk som har besökt marknaden tidigare vet nu att 
på fredagen och lördagen närmast den 14 juli, franska 
nationaldagen, då är det högtid för alla ostälskare! Vi får 
bland annat ostar från Collins ostbod i Norrtälje och det 
brukar vara tjugo–trettio sorter. De importerar själva från 
många producenter, från Pyrenéerna eller någon liten 
ostbonde på Korsika, så det är väldigt speciella ostar. Vi 
prövar och ger ostarna omdömen innan, och sen klär sig 
min man och en annan man ut sig till fransmän och säljer 
dem i boden. 

ÖBORNA HAR ROLIGT TILLSAMMANS
Numera sammanfaller ostmarknaden med en annan av 
öns stora högtider, nämligen Göstadagen, som anordnas 
för att hylla minnet av affärens grundare. Då finns en 
marknad med lokalt hantverk, det säljs böcker av förfat-
tare på ön och serveras strömmingsmackor; man har kan-
ske en konstutställning i Gammelstugan och ansiktsmål-
ning för barn. Uppslutningen av öbor är stor  och även 
nyfikna turister och folk från andra öar lockas hit. 
   – Vi har så roligt på den här ön, det är en väldigt god 
anda, säger Maria. För att besökare ska känna sig välkom-
na finns det välskyltade stigar där det är öppet överallt, 
inga stängsel eller stoppskyltar om privata områden. Folk 
går rakt över tomterna. Förr i tiden var man mån om att 
hjälpa varandra här och vi vill bevara den andan och föra 
över den på våra barn och ungdomar. 

STORT ENGAGEMANG BLAND ÖBORNA
På Rödlöga finns flera aktiva föreningar där medlem-
marna engagerar sig för öns skötsel och handelsboden. 
   – Öborna har största intresse av att det här ska gå bra, så 
man ställer upp i alla väder. Det är ju medlemmarnas af-
fär, så vi har frivilliginsatser också. Många tycker att det 
är roligt att få se verksamheten inifrån, berättar Maria. 
Själv besökte hon Rödlöga första gången som barn, då 
hennes familj ofta var ute och seglade. Men inte förrän 
hon träffade sin man på 80-talet blev hon en regelbunden 
gäst på ön. 
   – Det var fullständig kärlek, även till ön, ler Maria. Det 
var en helt fantastisk upplevelse att få komma hit och bo 
här. Nu försöker jag skrapa ihop så mycket ledig tid som 
möjligt från mitt andra jobb, för att kunna vara här ute. 
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RÖDLÖGA ÄR DRÖMSTÄLLET
Ett av de säkraste tecknen på att sommaren går mot 
sitt slut är att Rödlögaboden stänger för säsongen. 
I mitten av augusti har butiken utförsäljning av sitt 
sortiment innan man bommar igen, för att bara ha 
ett litet gasolkylskåp öppet för de fastboende som 
behöver tillgång till livsmedel året om. 



Det är ett fritt liv med stort 
ansvar. Man tar till vara både 
på sig själv och på naturen. 
Det är inte vi som rår här ute, 
det är naturen och vädret.

- Inger Westberg

Maria, hennes man och deras ungdomar bor i Uppsala, 
men försöker åka ut till ön så ofta som möjligt. Efter en 
hektisk sommar ser hon fram emot de lugna hösthelgerna. 
   – När måsarna sticker i slutet av juli, blir det tyst helt 
plötsligt. Under senhösten blir det mörkt redan vid fyra–
femtiden, och vid åtta är man redo att gå och lägga sig. 
Det är en annan rytm. Man har lite mer tid att prata med 
varann. Man fiskar litegrann, pysslar om huset och tar 
hand om saker som ska repareras. 
Rödlöga betyder väldigt mycket för Maria. 
   - Det är de här fria horisonterna, klipporna och baden... 
Morgondopp och kvällsdopp, jag älskar att bada. Rödlö-
ga är drömstället helt enkelt! 
Trots att det är många år kvar tills Maria går i pension 
kan hon nästan se fram emot den redan nu. 
   – Tänk när man får ägna sig åt det här, att få vara här 
längre, säger hon drömmande. Men bara en helg här ute 
är som en veckas semester, för man kopplar av så totalt. 
Det är som en annan värld.

Text: Ingrid Hedman Foto:  Ingrid Hedman & Kenth Westberg



Ibland får jag en skön känsla av           att tIden nästan stått stIlla

1964 köpte mina morföräldrar Inga och Ture En-
ander en sjötomt ute på Granö. Man såg inte att det 
var en sjötomt förrän man kämpat sig ner till stran-
den genom tät granskog och yviga snår. Lyckligtvis 
var mormor och morfar först ner och kunde slå till 
före de andra spekulanterna, även om morfar var 
tveksam till köpet till en början. Jag var bara ett 
år gammal och känner till den historien, och andra 
mer eller mindre sanna berättelser, tack vare att de 
återgavs varje gång det kom nybesök till tomten. 
Många av mina minnen från Blidö är på så vis bed-
rägligt klara och detaljerade.

Mycket har hänt sedan jag först satte foten på ön. Det 
är lätt att bli nostalgisk och hävda att allt var bättre för. 
De första åren hade vi inget bygglov, så vi bodde i bodar 
som en traktor dragit dit. En av dessa var egentligen inte 
flyttbar och riskerade att uppfattas som fast bebyggelse. 
Det löste pappa Per genom att spika dit ett par kasserade 
Saabhjul på huset. De sitter där än i dag, men lillstugan är 
nu klubblokal för tomtens fjorton barnbarnsbarn. 
Telefon hade vi, men elektricitet lyste med sin frånvaro 
och vatten hämtade vi i Ragnars underbara gamla butik. 
Gasolkök blev lösningen när mamma Gun skulle koka 
potatis. Sillen och gräddfilen låg i jordkällaren med an-
dra färskvaror, som varje natt riskerade att bli uppätna av 
grävling eller räv. Jag var lite rädd för dem när jag skulle 
ut på natten. 
Det som var en primitiv lösning då, känns lyxigt i dag. 
För några år sedan installerade vi just en gasolbrännare 
i vår lägenhet på Söder. För att inte tala om de välan-
vända fotogenlamporna vi har kvar i huset. De tänds nu 
för tiden bara någon enstaka gång när vi har gäster. Och 
i stället för Fia med knuff eller Mah-Jong i skenet från 
lamporna, surfar vi i dag ut via trådlöst bredband. Hur 
kommer nästa generation att ha det?

OÄNDLIGT SOMMARLOV
Det pusslades så att vi barn skulle kunna vara på Blidö 
hela det oändligt långa sommarlovet. När vi kom hem till 
staden sent på kvällen dagen innan skolan började kändes 
radhuset med doftande asfalt och oklippt gräsmatta alltid 
lite främmande och ovant.
Stora delar av sommaren byggde vi kojor och flottar med 
grannpojkarna Bohlin, som hörde till den kända musik-
familjen Svanholm. Det var de som upplyste mig om att 

den legendariske kördirigenten Eric Ericson hade bott 
inne i Söderängsviken, som därför ibland kallades just 
Eric Ericson-viken. Senare fick jag höra att även den vän-
sterradikale journalisten, författaren och politikern Ture 
Nerman bott där och då kallades viken för ”Bolsjeviken”. 
Det är för övrigt Ture Nerman som ligger bakom texten 
till ”När gäddorna leker i vikar och vass, och solen går 
ner bakom Sjöbloms dass...”. Om dasset står kvar vet jag 
inte.

Anders Edenroth från The Real Group berättar om sina Blidöminnen:

KULTUR

Anders och lillebror Mårten.



stämning. Men flera i gruppen har anknytning till Blidö. 
Peder Karlsson är ingift, via sin bror, i familjen Josefs-
son vid Almvik och Anders Jalkéus har alltid tillbrin-
gat somrarna i Furusund precis vid Hammerska ladan. 
Tänk att det huset en gång var en teater som låg i Kung-
strädgården! 
Jag minns några av mina tidigaste musikaliska kickar 
från just sommarkonserterna i kyrkan. Som jag minns det 
var det ofta ganska sent på kvällen som Arne Domnérus, 
Bengt Hallberg och Jan-Allan lät sina underbara toner 
strömma ut över kyrkviken – en tidlös skönhet. Och än 
i dag kan jag, i mitt inre, höra Göran Fristorp sjunga om 
hur Eva Liljebäck och Fänrik Rosenberg dansar ut till 
Rönnerdals fiol. 

VRAK OCH SJUNKNA SKATTER
Det blev mycket båtar och dykning under min uppväxt. 
Pappa var dykinstruktör och tävlade även i undervatten-
sorientering, med några nordiska medaljer liggande i lå-
dorna hemma. De flesta känner inte till sporten och om 
sanningen ska fram är den inte direkt någon publiksport. 
En handfull dykare kliver ner i vattnet och simmar runt 
med karta och kompass i Östersjöns grumliga vatten. I 
bästa fall kunde vi på land se en luftbubbla på ytan då och 
då. Det var mycket mer spännande då det letades efter 
vrak och sjunkna skatter. Med lite tur kunde dykaren få 
med sig en kritpipa eller en oöppnad flaska sjömansrom 
upp från botten. 
Vår laxkutter Carina tjänstgjorde ofta som dykbåt, men 
vi åkte även på nöjesutflykter. Jag undrar om Labbkobb 
var en favoritö, eller om jag minns den så väl på grund av 
det härligt klingande namnet. Tändkulemotorn dunkade 
tryggt på när vi stävade ut mot kustbandet med mig och 
mina bröder Staffan och Mårten hängande fram i fören 
för att bäst kunna se hur det forsade och stänkte.

KNALLBLÅ HÄNDER I BÄRSKOGEN
Vi badade och lekte dagarna i ända, samtidigt som morfar 
lyssnade på Wimbledon i sin lilla röda transistor och mor-
mor gick med knallblå händer i bärskogen. Mamma och 
pappa hade ofta vänner på besök så det var sällan tråkigt. 
Det var egentligen bara en sak jag saknade under som-
marlovet – mitt piano. Jag ville ju jämt sitta och klinka på 
låtar jag hört eller på helt egna små alster. Boogie-woogie 
var en storfavorit men jag minns även Här kommer Pippi 
Långstrump och en egen version av Bachs Air. 

Ibland får jag en skön känsla av           att tIden nästan stått stIlla
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Under min tid på Musikhögskolan mötte jag åter en av 
bröderna Bohlin. Ragnar utbildade sig då till dirigent och 
är nu verksam i USA. Vi sjöng tillsammans på skolan 
under Eric Ericsons ledning i flera år. Världen är liten.

MUSIKALISKA KICKAR
I somras sjöng jag med min grupp The Real Group i 
Blidö kyrka. Vi har gjort det många gånger genom åren, 
tack vare mina fasta band till ön. Det är alltid en underbar 
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Anders pappa tar upp ankaret.
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Många år senare då mina föräldrar blev permanentbo-
ende på ön kom pianot äntligen ut. Det var rejält ostämt 
efter transporten, men det löste sig med en pianostäm-
mare som vi fick tag i via en lapp på ICA. Passande nog 
bodde han just i Stämmarsund.

I dag har jag egna barn som njuter av livet på Blidö, pre-
cis som jag gjort. Deras minnen kommer att skilja sig 
från mina förstås. Men ändå kan jag se hur de stortrivs 
härute med kusiner, sysslingar och kompisar på ett sätt 
som känns mycket bekant. Själv kanske jag inte leker så 
mycket längre, annat än på vuxnas vis med små fikas-
tunder eller en grillknytis med vännerna. Men badar gör 
jag. Varje morgon om det inte stormar. Då står jag och 
tvagar mig vid bryggnocken och ser ut över fjärden med 
Rödlöga vid horisonten och Söderöra by lite norrut. Ib-
land får jag en skön känsla av att tiden nästan stått stilla.

Text: Anders Edenroth Foto: Privata

Laxkuttern Carina. Hela familjen samlad.



Ordet ”jubel” har i äldre religiös tradition betydelsen av 
både glädje och försoning. Det var också huvudingredi-
enserna för den ”jubelkonsert” som hölls i Blidö kyrka 
den sjunde augusti för Birgitta och Lars ”Sumpen” Sun-
dbom. Efter ett par decennier i prästgården flyttar de nu 
till Västmanland. Kvar lämnar de ovärderliga avtryck på 
ön: Birgitta i kulturlivet, inte minst med verksamheten 
i Hav Lust, och Lars med sin prästgärning och med sin 
fantastiska vitalisering av musiklivet på öarna.
Firandet inleddes med Blidöra Jazzapostlar – en sam-
mansmältning för kvällen av Blidö Jazzband och Hög-
sander’s Giant Jazz, med sommarviste på Norröra. Bland 
musikerna fanns även Gräskö- och Furusundsfolk.

Sångerskan Louise Raeder rev ner applådåskor, liksom 
violinisten Annika Stier. Vacker körsång fyllde upp var-
tenda hörn i kyrkan, både från Ö-kören med Stefan Ny-
mark och från Blidö Vokalensemble under ledning av 
Ellinor Lundén. Harald Pettersson arbetade fint med sin 
grupp Groovejobb. Initiativtagarna Sten-Åke Rygh och 
Eva Lindström talade väl till prästparet.

”Sumpen” själv fick finna sig i att i det längsta sitta 
fjättrad med en kedja för att inte frestas att ta över hela 
föreställningen. Vilket han naturligtvis gjorde när han väl 
släpptes lös. Då flög alla jazzänglar jublande och svän-
gande under kyrktaket, ända tills hela artistgänget och 
publiken förenades i ”When the saints go marching in”. 
Varvid både helgon och vi andra tågade ut, och in i den 
ljumma sommarnatten.

JUBEL FÖR SUNDBOMS
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Text: Göran Gynne Foto:  Ingela Cronsioe & Malou NorrbyBirgitta och Lars Sundbom glada efter firandet.
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Lars “Sumpen” Sundbom och hust-
run Birgitta har flyttat från Blidö. Den 
sjunde augusti hölls en jubelkonsert i 
Blidö kyrka för att avtacka dem.
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Vi trängs och småpratar familjärt i det lilla ljusa för-
rummet till Blidö Bio. Ett förväntansfullt gäng har 
sökt sig in i svalkan från sommarhettan för att ta del 
av årets Blidö Ung-konsert. Snart ska vi få sjunga 
allsång, njuta av smäktande ballader och beskåda 
ett bejublat dragshownummer. Men det vet vi inte 
än.

– Vi ställer oss här så att vi får en bra plats, säger en man 
med fokuserad blick och placerar sig intill entréportarna.
Biljetter rivs och en brokig skara i alla åldrar myllrar 
in. Bions väggar är vitmålade och taket och golvet är en 
furufest. Stolar i stål och fuskläder står uppställda i åtta 
rader med en lång smal gång emellan som leder fram till 
den lilla svarta scenen. Det känns lite som att komma in 
i en nybyggd kyrka i en amerikansk sydstat. Doften är en 
blandning av bibliotek och vindsförråd men byts sakta 
men säkert ut mot ett potpurri av olika parfymer och de-
odoranter. 

ALLA KÄNNER NÅGON
Förra konserten var den femte i raden och ägde rum 2007 
i Blidö kyrka. Den lokalen fick man inte tillgång till i år. 
Anledningarna var dels att man saknade ekonomi, dels 
att man varit för sent ute med att boka.
Alla har nu fått en plats, men småpratet fortsätter alltjämt. 
De flesta i publiken känner åtminstone någon av dem 
som ska uppträda och även varandra. Mumlet avstannar 
tvärt när Anders Wallner, som ligger bakom både ska-
pandet av föreningen Blidö Ung och konserten, träder 
upp på scenen. I svart kostym sätter han sig vid pianot 
och avslöjar kvällens tema genom att spela Eurovision-
schlagerfestivalens kända signaturmelodi.
   – Hej och välkomna till 2009 års upplaga av Föreningen 
Blidös Ungs ungdomskonsert!
Nina Wannersten, evenemangets konferencier, hälsar oss 
välkomna smakfullt klädd i svarta byxor och vit skjorta.
Hon berättar att vi, innan kvällens artister sätter i gång 
och underhåller oss, ska få visa prov på vår egen talang 
med lite allsång. Anders ”Lundin” Wallner rör sig mel-
lan raderna med micken i högsta hugg. Calle Schewens 
vals är en gammal goding som de flesta kan utantill så 
uppdraget går nästan smärtfritt. Efter eldprovet är alla på 
rosigt glatt humör och det är dags för artisterna att up-
pträda, de som faktiskt kan sjunga.
Josefine Hagström, som även arbetar på Blidö Turistbyrå, 
kommer in och tar i från tårna i Katrina and the Waves 
”Love shine a light” tätt följd av Anders som på både pia-
no och sång tar sig an den gamla åttitalsklassikern ”Hold 
me now” av Johnny Logan. 

TROLLAR MED KNÄNA
Skrammel, dunk, svisch. Som från ingenstans studsar nu 
ljusteknikern Marcus Meyerhöffer fram genom gången 
och hoppar vigt upp på scenen till allas förtjusning. Han 
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börjar tillsammans med David Cronholm att rigga för gi-
tarrspel och sång. Har man ont om personal och pengar 
får man trolla med knäna. De sätter sig sedan ner och 
blåser liv i Roger Pontares ”Där vindarna viskar mitt 
namn”. Från stämningsfull powerballad bryter man sedan 
av med humor och lockar fram fniss och applåder med 
dansbandsversionen av ”Tingeling”. 
Sedan ska scenen plockas av igen och killarna river och 
sliter i mickar och notställ.
   – Det är sånt här man ska ha roddare till, men det hade 
inte vi råd med, utbrister Marcus och ställer undan en stol 
längs ena kortsidan av scenen.
Pengar är ett ständigt problem i sådana här sammanhang 
och Anders har tillsammans med resten av Blidö Ung fått 
ringa runt för att få sponsorer. Blidö Bio fick man låna i 
utbyte mot hälften av kvällens intäkter. 

FÖRHANDSVISNING AV STJÄRNSKOTT
Fler schlagerpärlor delas ut under kvällen men även en 
hel del överraskningar. Vi får en förhandsvisning av inte 
bara ett utan två stjärnskott som medverkar i årets up-
plaga av Idol: Kevin Kelly och Durna Erdebilci. Nivån 
på deras framträdanden är riktigt hög. Det riktigt lyser 
stjärnstatus om Kevin när han tar oss med till Hollywood 
med Aerosmiths ”I don’t want to miss a thing”.
   – Det är från Armageddon, en konstig rymdfilm, viskar 
någon från publiken förnumstigt.
Durna sjunger Duffys ”Release me” med härligt raspig 
röst och det är svårt att förstå att hon endast är 17 år. Lite 
senare kommer Kevin åter upp på scenen och framför sin 
egenkomponerade låt ”Illusion” som har en riktig hit-
potential. Jag kommer på mig själv med att gunga med 
till musiken trots att jag vanligtvis inte lyssnar på R’n’b.

MÄNSKLIG DISCOKULA
Idoldeltagare till trots, de stora ovationerna får kvällens 
superdiva. Lokalen mörknar och det är stilla en lång 
stund. Sedan lyses bion plötsligt upp av en mänsklig 
discokula. På scenen, i blond peruk med mörk lugg och 
glittrande silverklänning, står Anders Wallner, eller är det 
Charlotte Perelli, och börjar sjunga förra årets svenska 
schlagervinnare ”Hero”. Vid Blidö Ungs förra konsert 
förvandlades han till Lena Philipsson, så frågan är vad vi 
har att se fram emot nästa år. Vi får hoppas att det är en 
trend som håller i sig. 
   – Jag vill nu tacka alla så mycket för att ni kom. Vi tar 
upp alla på scenen igen, säger Nina.
Med Josefine i spetsen avslutas showen med Abbas 
”Thank you for the music”. Vi knyter ihop säcken genom 
att sluta som vi började, med allsång. Alla som kan sjung-
er med i refrängen och efter ett framtjatat extranummer 
traskar vi nöjda ut i den nu lite svalare kvällen. 
Tack så mycket Blidö Ung för en fin och rolig kväll – 
Thank you for the music!

Text: Anneli Blomberg Foto: Malin Helenius
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Han sträcker på sig, ser uppåt, tar sats, ett kort, spänstigt 
hopp så att han får tar tag i en utskjutande träbalk ovan sig, 
drar sig upp i en armhävning, tillbaka ner igen så att arm-
muskler och ryggmuskler sträcks ut. När hon ser honom 
minns kroppen; känslan av stum värkande trötthet i ax-
larna, mellan skulderbladen, korsryggen, magmusklerna, 
sätesmuskeln. Det är nästan så att hon förnimmer värken 
i fingrarna efter att timme efter timme fått iskallt vatten 
rinnande ner över dem, nytt efter varje paddeltag. 
   – Var det första turen för i år? frågar hon.
   – Det var första turen på mycket länge, svarar han och 
släpper taget och landar smidigt på backen igen. Han ler 
lite snett och fortsätter:
   – Det var för långt efter ett sådant långt uppehåll. Men 
jag kunde inte låta bli. Jag har längtat så jävla förbannat 
mycket, för att tala klarspråk.
Han tystnar, kisar mot henne, blicken skrattar, det är som 
han skrattar åt sig själv, som ett barn åt ett barnsligt till-
tag.
   – Har du paddlat kajak någon gång? frågar han sedan.
   – Nej.
Varför voltar hjärtat inför den lögnen? Hon som är lika 
säker på att ljuga som på att andas, ja säkert bättre på att 
ljuga.
   – Du borde göra det någon gång, säger han. Det är 
fantastiskt.
Just som hon ska säga något ofarligt, glida undan, är det 
som om skärgårdens ljud och luft krackelerar. Skotten, 
två stycken, trasar sönder tystnaden, ekar i luftrummet 
som ringar på vattnet. Några fåglar flaxar skrämda upp, 
ljudet av deras vingslag hörs över vattnet. Längre bort, 
från andra änden av ön varifrån hon får känslan av att 
skotten kommit ifrån, de kändes obehagligt nära, hörs 
också något som kan tolkas som ljudet av röster. Men 
hon vet att det inte går att avgöra. Sådana här dagar, de 
här klara vårdagarna när luften är kristallklar låter allt 
nära. 
   – Skjuter de havsfågel nu? Vad konstigt, säger hon.
En båtmotor startar, motorn varvas, det är som om någon 
försöker tvinga maskinerna att prestera mer än nyttigt.
   – Det där var inget hagelgevär, säger han med funders-
am min, fortsätter sedan: Vet du, jag tar och går en sväng. 
Vill bara kolla lite.
Han stegar iväg med långa kliv, tar ett par löpsteg uppför 
en klippa och hon står villrådig kvar. Men så bestämmer 
hon sig för att följa efter och hon får springa på för att 
hinna ikapp honom. 
Det tar inte särskilt lång stund att ta sig från ena sidan ön 

till andra, till det andra gamla fiskeläget, men de måste 
till öns högsta punkt, för att sedan följa klippterrängen 
nerför igen. Högst upp, vilket inte är mycket till högsta 
punkt, får man en viss överblick. Hon ser ingenting annat 
än de röda bodarna som står och trängs längre bort. Och 
båten som de hör. Den är på väg med hög hastighet från 
ön, en större motorbåt. 
De kommer ner bland sjöbodarna. Hon ser kroppen först, 
trots att Jari är några steg före henne. Det är när de stan-
nar till mellan två av bodarna, ett nät hänger på ena sidan, 
en unken lukt av gammal fisk hänger i luften, som hon 
ser kroppen, överkroppen på en träspång som leder från 
bryggan, nederdelen av kroppen på den sanka gräsytan 
intill spången. 
Hon gör Jari uppmärksam på vad hon ser, kanske säger 
hon någonting, men det som mest upptar hennes fokus är 
det röda som tycks välla ur mannen, det pulserar ur från 
någonstans och det röda sprider sig över träet i spången, 
sprider sig vidare ner i vattnet i sankmarken, blandar sig 
och tunnas ut.
Jari hinner fram till kroppen före henne. Det är en man, 
hon hade sett rätt, och han är skjuten någonstans mitt i 
kroppen för åtminstone ansiktet är helt, därifrån kommer 
inget blod. Mannen är vid medvetande, han försöker få 
fram något ljud, försöker säga något, han har svårt att 
fixera blicken.
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NÄR SKYMNINGEN FALLER 
ÄR SIKTEN SOM BÄST

Utdrag ur deckaren

av Kerstin Loenberg
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Hon hör Jaris röst, men hon hör inte vad han säger först. 
Han har gått ner på knä invid mannen. Hon sjunker ner 
bredvid mannens huvud. Mannen försöker fånga hennes 
blick, han är vettskrämd, det ser hon, kanske söker han 
bekräftelse på att hjälpen har kommit, han vill möta det i 
hennes blick, höra henne säga det, men hon kan inte, hon 
har inga ord. 
Jari säger något igen, högre den här gången. Frågar han 
henne om hon har något som de kan förbinda mannen 
med? Varför hör hon ingenting? Jo, hon hör perfekt, hon 
hör mannens ansträngda andning, rosslande, en rännil 
blod sipprar ur mungipan när han på nytt försöker säga 
något.
Hon tar av sig jackan, tar av sig den tjocka tröjan, tar av 
sig den slitna t–tröjan, bara bh:n kvar. Det är lätt att riva 
sönder bomullstyget, ritsch, ritsch, bitar som hon sträcker 
fram mot Jari. Han försöker göra förband av dem, men 
tyget är tunt, är slitet, glupskt suger det i sig det röda, 
snart är textilen mättad, det röda rinner ut över Jaris hän-
der. Han svär till när han upptäcker att blodet pulserar 
igen och mannens ögon flackar oroligt, stressat, mer blod 
rinner ur hans mun och i det ögonblicket förstår hon att 
här står inget liv att rädda. Hon bara vet att detta inte 
kommer att gå. 
Hon böjer sig fram mot mannen, kommer nära hans öra. 
Hon lägger sin hand på honom strax intill hans hjärta, 

blodet tränger igenom hans tunna bruna jacka och hennes 
hand blir våt och varm.
Hon riktar sin blick stadigt i mannens och ger honom or-
den han vill höra:
   – Var inte orolig. Snart är hjälpen här. Allting kommer 
att ordna sig.
Hans blick lugnar sig något, slutar fladdra och han sluter 
ögonen i vila. I en flyktig tanke, som en lätt vindil, tänker 
hon på hur bra hon är på att leverera osanningar som om 
de vore sanningar, till och med nu är hon det.
Han säger något. Hon hör inte. Han säger det igen. Det 
är ett namn.
Sedan är hans blick på väg att försvinna. Ögonvitorna 
vänds uppåt, ett kort ögonblick är han tillbaka, sedan 
glider blicken iväg igen. Rosslandet blir värre ett kort 
ögonblick, försvinner, återkommer och till slut upphör 
andningen. 
Hon sträcker ner handen intill mannens knä. Där ligger 
hans mobil, hon såg den när hon böjde sig ner. Förvånat 
upptäcker hon att hennes händer är alldeles stadiga, de 
där händerna som alltid tappar och slinter. 
Hon trycker in tre siffror. 

Vill du läsa den spännande fortsättningen 
av dramat på våra öar? 
Köp boken på Blidö Turistbyrå!
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Kerstin Loenberg har varit fritids-
boende på Blidö i hela sitt liv. 
Debutromanen "När skymningen 
faller är sikten som bäst" utspelar 
sig delvis i Blidöbygden.



Klockan är halv sju på morgonen. Jag har hunnit job-
ba en halvtimme och det har blivit ett signalfel i Bro 
på båda spåren. Ett pendeltåg har kört med en öppen 
lucka på taket som tog i kontaktledningen och slog ut 
några reläer i ställverket. Signalerna är svarta och tå-
gen ska tas mot stopp. Det blir halvtimmesförseningar 
på alla tåg. Efter att ha ordergivit tåg i två timmar är 
signalfelet avhjälpt och det trasiga pendeltåget står på 
ett sidospår. Det här är vardag på Fjärren i Stockholm.

När jag går hem känner jag en stolthet när jag går över 
Kungsbron. Jag ser ned på tågen och känner att jag får 
det här att fungera. Det går som på räls och jag trivs 
som fisken i vattnet. Ibland kommer dock en läng-
tan till ön. Storstaden erbjuder mycket liv och rörelse, 
nöje, nya bekantskaper och möjligheter. Jag hade gärna 
bott kvar på Blidö. Men hade jag något annat alternativ 
än att lämna bygden? Jag är inte hantverkare, vill inte 
jobba inom äldrevården och ICA kändes inte som något 
alternativ. Pengar och kunskap för att starta något eget 
hade jag inte heller. Det finns för lite att göra i bygden.

Ända sedan jag gick i högstadiet har jag varit starkt en-
gagerad i bygdens föreningsliv. Jag lärde mig väldigt 
mycket där och jag önskar att fler i min ålder ville en-

AKTERORD

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR YNGRE GENERATIONER!

gagera sig i frågor som rör bygden. Tyvärr så är det inte 
så många som vill eller orkar engagera sig. Bygden måste 
utvecklas. Men föreningar skapar varken arbetstillfäl-
len eller bostäder. Däremot kan de hjälpa till att göra kli-
matet i bygden bättre och skapa bättre förutsättningar.

För att få en levande bygd, med både yngre och äldre in-
vånare, behövs något att locka med, kanske ett helt kon-
cept. Alla nya idéer behöver stöd. Bara för att något är nytt 
och främmande är det inte farligt. Locka hit entreprenörer, 
skapa förutsättningar för att yngre generationer ska kunna 
stanna kvar eller komma tillbaks efter studier på annan 
ort. Det är dags att kasta jantelagen i soporna, våga säga 
grattis till grannen som lyckats och bli lite mer öppna och 
omtänksamma. Tillsammans kan vi skapa en bättre bygd.

Jag vill ha ett jobb som ger mig stimulans och goda möj-
ligheter att utvecklas och avancera. Det har jag fått och 
jag trivs väldigt bra. Men det ligger i Stockholm. Kanske 
får jag en dag se min dröm gå i uppfyllelse – flytta tillbaks 
och skaffa familj. Hur vi än gör så finns Blidöbygden kvar. 
Den går ingenstans. Det är bara vi människor som byts ut.

Anders Wallner
 Fjärrtågklarerare och ordförande Föreningen Blidö Ung
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VVS-butik, Norrsund
Norrsund 1857, 760 17 Blidö
Telefon 0176-827 40

roslagenspump@norrtalje.mail.telia.com www.eWorksNordic.se
0176-250 150

Bekymmersfri IT
för ditt företag

Bekymmersfri IT
för ditt företag

Södermans Land och Hav AB

Det lilla företaget med den stora kapaciteten!

Telefon 073 - 805 34 72
info@sodermanslandochhav.se   www.sodermanslandochhav.se

Den nätta grävaren rullar i land på flertalet 
bryggor och genom de flesta grindhål. 

Den gräver/schaktar bl.a. för grunder, 
BDT-anläggningar och diken 

samt flyttar stenar på upp till 1,2 ton.

Med vår arbetsbåt M/S Karolina af Gräskö 
med kran + pontonsläp (5x6 m) tar minigrävare 

och material till Din/närmaste brygga.

Vi utför även sjötransporter under isförhållanden 




