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FÖRORD

Tänk vad snabbt saker kan förändras. 
När jag skriver detta ligger snön ännu 
djup efter en rekordkall vinter, där 
vattnet ständigt frusit i ledningarna 
och öppna spisen brunnit för högtryck. 
Men så blev det till slut vår ändå. Efter 
den bistraste vargavinter på årtionden 
tittade solen äntligen fram. Ibland 
måste man gå genom det svåra och 
ömsa skinn för att livet ska kunna åt-
eruppstå i en ny, ännu bättre version. 
Svårigheter sägs ju egentligen bara 
vara omvägar till någonting bättre än 
det du planerat från början.

I det här numret av Öskaret har vi 
därför fokuserat på temat nystart. Att 
det just nu händer en massa nya saker 
i bygden har väl ingen missat? Efter 
tolv år har Stina-Britt Lundin och 
hennes döttrar lämnat över sitt Blidö 
Wärdshus till den nya arrendatorn 
Terese Jihde, och vi passade därför på 
att fånga alla inblandade för en prats-
tund om minnen och framtid. Vildands 
nya ägare trotsade den arktiska kylan 
och startade, mot alla odds, upp sin 
restaurang och pub i Almvik. Annika 

de Ruvo reste runt och intervjuade 
nyinflyttade på Yxlan och Blidö, för 
att få reda på varför de valt att lämna 
stadslivet för ett nytt liv i skärgården. 
I början av året bildades också ett nytt 
nätverk för unga skärgårdsbor. Och 
i februari samlade Blidö Turistbyrå 
bygdens driftiga servicefolk för att 
diskutera turismnäringen på våra öar. 
Vi vill förstås att fler ska få uppleva 
vår fantastiska bygd!

Som vanligt har Anneli gjort en dj-
updykning i arkiven om den aktuella 
årstiden, och just påsken bär ju, som 
många känner till, på en dramatisk 
historia. Men ingen av oss på redak-
tionen kunde tro sina öron när Anneli 
berättade att hon lyckats snoka rätt på 
en livs levande häxa på Blidö! Man 
kan dock konstatera att det nuför-
tiden verkar vara lättare att leva som 
häxa. Annat var det förr, på 1600-talet, 
då många kvinnor med kunskap i 
läkekonst brändes på bål. Men det 
kunde också räcka med att man fötts 
under påsken som kvinna på den tiden, 
för att bli misstänkt. Eftersom jag själv 
fyller år vid denna högtid fick jag som 
liten ofta höra att jag skulle vara glad 
att jag växte upp på 1900-talet. Klädde 
ut mig till påskkärring gjorde jag dock 
gärna även som barn. 

Att vara med och göra Öskaret är nog 
det roligaste jag gjort i mitt liv och det 
har varit fantastiskt att få så mycket 
positiv respons från er läsare. Det 
vill jag passa på att tacka för nu när 
vi på redaktionen bestämt oss för att 
gå vidare. Vårnumret blir det sista vi 
gör i Föreningsrådets regi, men det är 
knappast sista gången ni hör ifrån oss! 
Precis som Jesus återuppstod till påsk 
(inga jämförelser i övrigt) kommer vi, 
snarare än ni anat, att dyka upp igen. 
I ett nytt sammanhang men i en ännu 
större, bättre och snyggare version än 
förut. Simsalabim! Nu lämnar jag över 
ordet till Föreningsrådets ordförande 
Björn Dryselius. 
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Ingrid Hedman, chefredaktör
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i samarbete med 
Blidö Turist och Fritid

Vi har alla häpnats av Öskarets nya 
form och innehåll och öst lovord över 
den externa redaktion som entusias-
tiskt svarat för bedriften. Som utgivare 
har Föreningsrådet (FR) stundtals känt 
det svårt att försöka hålla igen utan att 
sänka redaktionens höga ideal och am-
bitionsnivå. Den krassa verkligheten 
med efterfrågan, pris och framställning-
skostnader är ju tyvärr något som vi inte 
kan springa ifrån. Under det spännande 
år som gått, har vi skaffat oss värdefulla 
erfarenheter.

När FR våren 2009 tog över utgivningen 
av Öskaret såg Blidö Turist & Fritid AB 
och dess turistbyrå Öskaret som en kanal 
för att snarast öka den lokala turismen, 
medan FR med ett lägre tempo (men 
mycket långsiktiga) i linje med tidigare 
policy vill se den som samlad kanal för 
bygdens och dess föreningars utveck-
ling. På sikt kommer vi alltså att röra oss 
framåt i olika riktningar och då tempot 
är alltför olika bör vi ta konsekvenserna 
och i fortsättningen satsa var och en på 
egna publikationer. 

Vi tackar den avgående redaktionen för 
denna tid och önskar dem all lycka med 
en ny publikation mer inriktad mot tur-
ism i Blidöbygden. 

Själva ska vi, som framgår på annan 
plats i tidningen, mobilisera kompetens 
och resurser inom de egna leden och 
försöka få fram ett sommarnummer även 
2010. Hur som helst: Öskaret kommer 
att överleva.

Allt är föränderligt!

Björn Dryselius, Föreningsrådet

Vi båda önskar er en trevlig läsning av detta nummer av Öskaret

BLIDÖ
Telefon 0176 - 820 37

Nybakat bröd
Brett sortiment av färskvaror
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TESSAN TAR ÖVER BLIDÖ wÄRDSHUS
En frisk fläkt. Det intrycket ger en stressad Terese 
Jihde kort efter övertagandet av Blidö wärdshus. 
Ny arrendator betyder ny bar och en hel del andra 
förändringar. Tessan har drömt om värdshuset i nio 
år.

– Jag har så jäkla mycket att göra!
 Jag träffar Tessan, eller Terese Jihde, bara några veck-
or efter att hon tagit över Blidö Wärdshus. Hon har haft 
konferensgäster hela tiden, som varit inbokade långt in-
nan hon tog över efter Stina-Britt Lundin med döttrar. 
 Fredagseftermiddag, temperaturen utanför är tio mi-
nusgrader och Tessan ser lätt speedad ut, men ändå glad.
 – Vi har kört på hela tiden, säger hon stressat och häller 
sista slurken av kaffet i två vita koppar. 
 Jag säger åt henne att andas medan hon förklarar att 
förändringarna här nog kommer att upplevas som stora. 
Tessan kallar den nya stilen ombonad med en ”personlig 
touch” och berättar att hon ska sätta färg på väggarna. Jag 
har tusen frågor om hur det kommer att se ut, men Tessan 
är väldigt hemlighetsfull. Hon skrattar åt min nyfikenhet. 
Ett litet avslöjande lyckas jag i alla fall dra ur henne. 
 – Jag kan säga så mycket som att det kommer att bli en 
ny bar, säger hon och drar på munnen.
 – Kommer denna nya bar att ligga på samma ställe 
som den förra?
 – Nej, det kommer den inte göra.

DRÖMMEN GICK I UPPFYLLELSE
– När fick du idén att ta över Blidö Wärdshus?
 – 2001, svarar hon blixtsnabbt. Oj, är det nio år sedan?
 – Hur var känslan att ta över?
 Hon tittar upp och drar på munnen och säger ”lättnad”, 
men sedan blir hon tyst igen.
 – Varför kan man aldrig sätta ord på sina känslor? 
Engagerad? Spänning? 
 Tessan gick restauranglinjen på gymnasiet och job-
bade på restaurang i femton år. Hon hann få barn och 
jobba en sväng på budfirma innan Klart Skepp släppte 
affären om Blidö Wärdshus sommaren 2009. 
 – Då blev det en annan femma. Jag hade varit mam-
maledig och såg plötsligt chansen att göra något som jag 
verkligen brinner för.  
 Tessan är uppväxt på Norrnäs på Blidö, där hennes 
mamma bor kvar. Hon flyttade härifrån när hon var 20.
 – Jag är kompis med älgarna som bor här. Jag tror de-
finitivt att älgarna kände mig, säger hon när hon berättar 
om alla sånger hon sjöng för älgarna i Norrnässkogen på 
väg till skolan. 

ERFAREN PERSONAL
Tessan kommer att driva Blidö Wärdshus tillsammans 
med sin bror, Janne Rydberg. Tessan kommer att vara 
ansiktet utåt, men hon kommer inte ta några stora beslut 
utan honom. Jannes fru, Lena, kommer att vara konfer- Text: Josefine Hagström Foto: Agnetha Tillnert
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– Jag kommer vara ansiktet utåt, men inte ta några stora beslut utan 
min bror Janne, säger Terese Jihde, ny arrendator av Blidö Wärdshus.
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KORTA TESSAN-FAKTA:
Född: 1976
Bott på Blidö: sedan 1983 och fram till hon var 20
Gift: med Johan Jihde, född 1972.
Barn: Lucas, 4,5 år och Savannah, 1 år och 3 månader. 
”De älskar att vara här”.
Utbildning: Restauranglinjen på gymnasiet
Bästa Blidöminne: ”Sommaren 1992. Då var vi ett stort 
kompisgäng som gjorde roliga grejer. Gänget har blivit 
vuxna och fått familj; det går fort”.

Johan Nygren och Fredrik Jansson arbetar med den nya, 
hemliga baren.

Drömmen har gått i uppfyllelse

ens- och vandrarhemsansvarig. Hon sköter själv rekry-
teringarna dit. 
 Redan på måndag ska den gamla baren rivas och då 
påbörjas renoveringen av restaurangen. Vandrarhemmet 
kommer de inte att göra något åt än.
 – Jag har jobbat länge i branschen och har lärt känna 
mycket duktig personal som jag kommer att försöka få 
med ut, säger Tessan.
 Gammal personal kommer att kunna söka jobb igen 
och Tessan tänker sig en mix av gammal och ny. På en 
lång att-göra-lista finns punkten att gå igenom jobban-
sökningarna som kommit in. 
 – Vi har några på lager, men jag ligger lite efter, säger 
hon. Men jag har anställt en restauranchef, Vesna heter 
hon, och henne har jag arbetat med tidigare. 
 Hon poängterar också att man inte ska vara rädd för att 
söka jobb till sommaren.
 En ny meny blir det förstås också, men den är inte 
klar än.

PREMIÄR TILL PÅSK
Den stora invigningen sker på långfredagen, med en 
mingelbuffé för 150 kronor, som ska bokas i förväg. På 
påskafton och påskdagen är det lunchöppet 11-14 och á 
la carte från klockan 17. Efter Valborg ska det vara öppet 
på helgerna. 
 - Vi siktar på att ha öppet varje dag från första juni.

 Vågar vi hoppas på ett värdshus som håller öppet året 
runt? En del är oklart fortfarande, men Tessan vill hålla 
öppet så mycket som möjligt. 
 – Vi ska försöka få det att snurra större delen av året. Jag 
siktar på lunchöppet till hösten och sedan får vi utvärdera. 
Jag vill satsa på julbord några dagar i veckan i december 
också.

SVAR PÅ NÄSTAN ALLA FRÅGOR
Tessan har svar på nästan alla mina frågor. Men sedan kom-
mer min, och många andras, hjärtefråga – den om hundar 
på uteserveringen.
 – Hundar? Det har jag inte tänkt på!
 Tessan tittar ut genom fönstret med armarna i kors och 
ser för första gången helt ställd ut. 
 – Låt mig fundera på den. Framförallt måste man tänka 
på de andra gästerna, men det kanske blir ett beslut från 
gång till gång? Jag ser inget hinder; jag får väl prata med 
brorsan som är hundallergiker.
 Mer än så lyckas jag inte få ur vår nya, förtegna, arren-
dator. Men på långfredagen, klockan 18, öppnar värdshu-
set, och då får vi alla svaren.
 – Kom hit och titta, döm oss sedan! Det kommer att vara 
en upplevelse, det kommer du förstå när du kliver in ge-
nom dörrarna. 

PÅ GÅNG



ÖPPNADE VÅREN 1998 
Låt oss spola tillbaka bandet till tiden när allting började. 
Lokalerna i Stämmarsund ägdes då av Filadelfiaförsam-
lingen, som drev bibelskola här. Stina-Britt, som hade 
jobbat tio år som kökschef på Marholmen, kände att hon 
ville starta någonting eget. Hon visste att församlingen 
ville sälja och hade varit på anläggningen och tittat. Hon 
minns telefonsamtalet som blev startpunkten för allting. 
 – Håkan Hedberg ringde till mig samma dag som Su-
sannes son Markus föddes. Håkan sa att de skulle försöka 
köpa anläggningen i Stämmarsund. De skulle sälja aktier 
och ville att folk skulle gå samman och satsa pengar för 
att de skulle få ihop ett kapital och kunna låna pengar av 
banken. Den 2 november 1997 ville han att vi skulle åka 
och titta. ”Jag kan inte hänga med just nu för jag måste 
vänta på ett samtal från BB”, sa jag. Men när Susanne 
hade ringt åkte jag ner till Furusund där Håkan hämtade 
mig med båten och så åkte vi dit.
 – När jag fick frågan om jag ville driva stället sa jag 
”ja, jättegärna, men jag måste göra en höftledsoperation 
först”. ”Äh, sa Håkan. Du behöver inte jobba så hårt, du 
ska ju bara vara chef”. Hur det nu var så gjorde jag den 
där operationen och sedan drog vi igång. 
 Den 1 maj 1998 slog så Blidö Wärdshus upp sina por-
tar. Stina-Britt hade en känsla av att det fanns en stark eft-
erfrågan av ett värdshus på Blidö, för vid den tiden fanns 
varken någon krog eller ställe som erbjöd logi för ett stort 
antal övernattande gäster. Efter att ha bott på Högmarsö i 
många år och haft sina barn i skola här, hade hon en god 
lokalkännedom och stort kontaktnät på öarna. 
 – Det märktes att det fanns ett stort behov, men det är 
inte i närheten av vad det är nu! Det var väldigt mycket 
lugnare och enklare då. 

ETT BRA KLIENTEL
Stina-Britt och döttrarna hade en tydlig vision av vad de 
ville skapa med Blidö Wärdshus. Det skulle inte vara 
något ”hak”, utan en riktig matkrog som vände sig till en 
”bra” publik. Genom åren har de dock ibland haft musik- 
och barkvällar som riktat sig till ett yngre klientel. 
 – Men det är på bekostnad av vissa saker, säger Su-
sanne. Efter en sådan kväll måste man städa hela huset, 
både uppe och nere, hela gården ända ner till sjön, bort till 
vägen, upp till vandrarhemmet. Överallt. 
 Att de skulle ha öppet året runt var också en självklar-
het. Men det visade sig vara svårt att locka öborna ur sina 
stugor vintertid. 
 – Man pratar ju om att det ska vara en levande skärgård 
och jag har hela tiden sagt att jag inte ska vara den som är 
med och dödar skärgården, säger Stina-Britt. Vi höll väl 
på i åtta vintrar och hade öppet varje dag, utom mellan jul 
och nyår. Säg att det var mellan fyrtio och sextio lunch-
gäster per dag, men det räckte inte. Och man fixar inte det 
själv, man måste ju ha anställda, och det äter tyvärr upp 
hela vinsten. 
 – Man skulle behöva veta att man hade en fast inkomst-

Efter tolv år har Stina-Britt Lundin och döttrarna Su-
sanne Mattsson och Sofia Andersson nu lämnat över 
stekspaden och gräsklipparen till nya arrendatorer. 
Att bygga upp konceptet Blidö wärdshus har varit 
en händelserik process fylld av utmaningar. Stina-
Britt och Susanne blickar tillbaka och summerar 
tiden som varit. 

Våren 2008 bestämde sig Stina-Britt och döttrarna sig för 
att sluta driva Blidö Wärdshus. Insikten kom när de un-
der en begravning fick bevittna hur en gammal man som 
skötte cateringen släpade sig fram och nästan kroknade 
under sin arbetsbörda. Sofia viskade till sin mamma: ”Så 
där får du aldrig bli!” Men hon behövde inte oroa sig. 
 – Det värsta jag vet är när människor som egentligen 
är för gamla stannar kvar på sina arbetsplatser, trots att 
de har ont både här och där och inte orkar jobba. Man 
måste sluta medan tid är. Och så började tjejerna känna 
att de ville göra någonting annat. Nu hade vi jobbat upp 
det här på topp och hade jättemycket bokningar, så det var 
läge att lägga av och lämna över till någon annan, säger 
Stina-Britt. 
 Även arbetstiderna visade sig till slut vara för påfres-
tande, särskilt för Susanne och Sofia som hade barn. 
 – Man kan inte jobba jämt, jämt när alla andra är ledi-
ga, menar Susanne. Det var jättebra medan barnen var 
små, men när de började skolan och jag jobbade helger 
och hela sommaren, med bara en vecka ledigt, höll det 
inte längre. 

SEGDRAGEN PROCESS 
När de väl bestämt sig för att sluta, trodde de att sommar-
en 2008 skulle bli deras sista. Men överlämnandet drog 
ut på tiden. Ett antal olika spekulanter visade intresse för 
verksamheten men drog sig sedan ur. Förhandlingar in-
leddes med nya parter, och proceduren upprepades. Me-
dierna följde med spänning utvecklingen och skrev entu-
siastiskt om ”de nya ägarna”, långt innan någon affär var 
klar. Ryktet att värdshuset snart skulle komma att få nya 
arrendatorer spred sig blixtsnabbt på ön och resulterade 
i nyfikna frågor som Stina-Britt och hennes döttrar inte 
kunde svara på. Under en tid kunde de knappt visa sig på 
ICA eller i skolan på grund av allt snack. 
 – Det har ju varit psykiskt påfrestande med allt det där 
fram och tillbaka. Det är flera som har jämfört oss med 
Saab-affären, men i kanske lite mindre skala då, säger 
Stina-Britt med ett snett leende. 
 Men även om processen blev segdragen kan de också 
se det positiva med att det ändå inte gick alltför snabbt att 
lämna över. 
 – Jag tror att det är bra att vi hann bli lite arga och bes-
vikna; det gör ju att det nu bara är skönt. Man saknar det 
inte. Hade det varit klart förra året vid den här tiden, hade 
vi nog känt att ”vi kanske skulle gjort si och så”, men det 
gör vi inte nu. Och det är inte jobbet i sig som man tröttnat 
på, utan allt runt omkring, säger Susanne. 

MAN SKA LÄGGA AV    NÄR MAN ÄR PÅ TOPP
PÅ GÅNG
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målar tillräckligt små tavlor kan hänga sin konst här.
 – Tavlorna ska få plats mellan fönstren, förklarar han.

EN BRA ALKOMETER
Sörens son, Emil, är bartender på Vildand, men också ut-
bildad finsnickare. I höstas började han med att täta däck-
et, eftersom det regnade in när de tog över. Han har också 
lagat och bytt ut delar av finsnickeriet i baren. Till våren 
ska skrovet målas i sin ursprungsfärg, vitt. Jag får veta 
att Vildand ursprungligen är från Västkusten och att alla 
fiskebåtar där har vita skrov. Vildand renoveras försiktigt. 
Båten går inte att förändra alltför mycket med tanke på 
den trånga ytan. Den branta trappan ner till puben och 
köket till exempel.
 – Den kan vi inte göra något åt. Dessutom är den en 
bra alkometer; klarar du inte den har du fått för mycket, 
menar Sören och skrattar.

RÖKT, wOKAT OCH GRILLAT
Hittills har han fått bra respons på maten och försöker 
tänka både ekologiskt och miljövänligt.
 – Jag vill ha tag på närproducerat kött och grönsaker.
När Sören säger miljö menar han också båtens miljö, att 
den ska vara ekologiskt hållbar. Han använder renat havs-
vatten och vill ha kompost i land.
 Eftersom köket också är litet vill Sören flytta en del av 
matlagningen upp på däck. Han tänker sig rökt fisk, wok 
och självklart en grill. Till Valborg har han tänkt sig att 
grillningen kan sätta igång så smått.
 Till påsk kommer Vildand att ha öppet fler dagar än 
bara helgen, och från början av juni varje dag. Sören tän-
ker ha öppet så länge det finns ett behov från gästerna.
 – Vi vet inte vad vi gett oss in i och mycket kan ju bero 
på vädret. Men vi hoppas på en het sommar!

VIKTIGT ATT GÅ HIT
Att gästerna uppskattar att Vildand är tillbaka är tydligt.
 – Vi har saknat Vildand och... vildandan! Vi är under-
bart glada, säger Monique Fallander Ogewell. 
 Sällskapet konstaterar att priserna är humana, nämner 
en middag för 70 kronor och att menyn gärna kan vara 
enkel så man har råd att gå hit oftare i stället.
 – Det är ett härligt inslag på ön, säger Inga-Lill Mag-
nusson, som besöker Vildand för tredje gången i år. Hop-
pas bara att det kommer funka. Det hänger ju på oss 
besökare; man kan inte bara tycka att det är kul att de har 
öppnat igen, man måste gå hit också.
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källa varje månad, menar Susanne. 
 Vad tror de att det då krävs för att man ska kunna driva 
en skärgårdskrog året om?
 – Mer folk, säger Stina-Britt. Kundunderlaget är för 
litet. Säg att det är sexhundrafemtio personer som bor på 
Blidö. Hur många är pensionärer av dem? Hur många är 
barnfamiljer? Man måste se hur det ser ut. 

ROLIGA FRÅGOR FRÅN GÄSTERNA 
Stina-Britt och döttrarna har aldrig själva tagit kontakt 
med pressen, ändå har ett antal journalister från kända 
tidningar och radio varit här och skrivit om värdshuset. 
Fina artiklar har publicerats i Dagens Nyheter och Svensk 
Damtidning och i radion gjordes ett spa-reportage om So-
fias verksamhet. Värdshuset har också haft så god renom-
mé att det fått medverka i Skärgårdssmak, White Guide 
och Sveriges Bästa Bord. När Skärgårdssmak ordnade en 
matlagningstävling på Båtmässan blev värdshuset med 
kockarna Kim och Oskar uttagna att delta. Det är Stina-
Britt och Susanne mycket stolta över. Man har också visat 
upp sig på många mässor genom åren. 
 Och roligast, det tycker de har varit alla gäster som 
besökt dem och undrat över en massa saker.  
 – Jag ångrar att jag inte skrev upp alla frågor för det är 
så extremt roligt egentligen. Det var någon som trodde att 
det gick en tunnelbana här ute, allvarligt alltså, skrattar 
Stina-Britt. 
 – Sista samtalet jag hade, innan allt blev klart, var: var 
stannar Waxholmsbåten? Hon ville komma hit förra hel-
gen (läs: februari, reds anm). Det var en halvmeter snö 
och is ända från Stockholm och ut! Och förra sommaren 
undrade någon om vi hade en kompressor. Vi är ju ett 
värdshus, utbrister Susanne. 

FRUSTRERANDE PROBLEM 
Sedan starten 1998 har över hundra servitriser, bartend-
rar, kockar och diskare arbetat på värdshuset. För två år 
sedan bjöd man in all personal till ett tioårsjubileum. 
 – Vi hade bjudit hundratjugo personer och åttiosex 
kom, och alla var så glada. Det är det roligaste vi gjort, 
säger Stina-Britt. 
 Men att driva värdshuset har inte bara varit en dans på 
rosor. Någonting som förtagit mycket av glädjen har varit 
det icke fungerande vatten- och avloppssystemet. Proble-
men har inneburit att man vid flera tillfällen fått stänga 
ner och avboka gäster, och har inte det varit möjligt har 
man försökt lösa problemen på bästa sätt. 
 – Vi har försökt ha öppet trots att vattnet sinat och det 
varit stopp, diskrummet har varit överfullt och man har 
fått ta vatten från kannorna på borden till att brygga kaffe 
med, för att klara lunchen. Gästerna har inte kunnat an-
vända toaletterna. Det har varit alldeles för många sådana 
dagar, säger Stina-Britt med en suck.
 – Och sedan har det luktat jättemycket avlopp, i alla 

år, fyller Susanne i. Det här har varit fruktansvärt frustre-
rande. Kommunen har olika områden de prioriterar och 
vi låg väl inte först på listan. 
 Som kvinnliga företagare har Stina-Britt och hennes 
döttrar ibland känt sig lite överkörda, både i förhandlin-
gar och i relationen med leverantörer.  
 – Jag upplever att många farbröder tyckt väldigt myck-
et och talat om för oss hur vi ska göra. Vi är ju tre kvinnor, 
och vi klarar ju ingenting, säger Stina-Britt lätt ironiskt. 
Det är jättemånga gånger man blivit idiotförklarad bara 
för att man är kvinna. Hade värdshuset drivits av en kille 
i min ålder är jag övertygad om att det varit helt annor-
lunda. Men jag tror att det varit en fördel också att vara 
kvinna; vi är ju mer känslosamma, man går mer på mag-
känsla och känner av. 
 Susanne nickar medhållande. 
 – Där har vi haft en fördel gentemot personal, säger 
Susanne, att vi har tagit hand om dem ganska bra. Och 
gentemot myndigheter. Vi har haft en naturlig kontakt 
och det tror jag att man skapar sig när man är kvinna. Är 
man man ska det vara så himla formellt och mycket pres-
tige. Vi har varit så trygga i vår verksamhet och kunnat 
köra vårt race. Vi har inte sett myndigheterna som ett hot 
utan som ett hjälpmedel. 

LYX ATT VARA LEDIG 
Tolv år av matlagning, disk, bäddande av sängar, uppas-
sande på gäster, tidiga morgnar och sena kvällar är över. 
Vad händer nu? Ja, Susanne har sedan december jobbat 
med att göra skyltar på Skylt Direkt. Förutom att hon nu-
mera svänger till vänster i stället för höger nere vid stora 
vägen berättar hon med glädje och lättnad i rösten att hon 
i dag har helt vanliga arbetstider, måndag–fredag och 
lediga helger. Sofia kommer att fortsätta med sin mas-
sage- och spaverksamhet i Norrtälje. 
 Stina-Britt vet inte vad hon ska göra i framtiden. Först 
och främst ska hon unna sig lyxen att vara ledig. 
 – Bara det att få vakna på morgonen och slippa kasta 
sig iväg... förut var jag bara hemma och sov, sedan var det 
dags att börja igen. Och även om man inte var på jobbet 
hade man det alltid i bakhuvudet. 
 – Det är så skönt att veta, att nu när det ringer på min 
mobil, då är det till mig. Det är jättekonstigt! 

I höstas träffade Öskaret Sören Hjelm, ny ägare av 
Vildand Skeppskrog. På julmarknaden hade han 
smygpremiär och har sedan dess haft öppet varje 
helg, vintern till trots.

Till Johnny Cashs dova stämma slår vi oss ner i den dunk-
la baren på nedre däck, jag och chefskocken/kaptenen 
Sören Hjelm. Utanför droppar smältsnön från taken, och 
jag räknar till ungefär femton gäster, trots att klockan bara 
är halv tre.
 – Alla tyckte att vi var galna som skulle öppna mitt i 
vintern, säger Sören. Men hela båten var klar till nyår och 
då hade vi i princip fullsatt.
 Vintern har varit kall och de nya Vildandägarna har fått 
kämpa med frusna ledningar; de har burit vatten i hinkar 
och tagit hjälp av lokala hantverkare, som kommit till un-
dsättning snabbt.
 – Det är roligt att alla är så måna om att vi har öppet.
 Även kunderna har hjälpt till på sitt sätt – under 
renoveringen bodde de nya ägarna på madrasser i båten, 
men nu hyr de boende hos några stamgäster.
 Sören säger att allt har gått över förväntan, även eko-
nomiskt. För honom har det varit viktigt att visa upp sig 
innan turisterna kommer till ön.
 – Vi ville hinna etablera oss bland fastboende. 

KULTURDUO
Och nog har öppningen varit uppskattad. Vildand har 
kunnat ha öppet varje helg sedan nyår och Sören Hjelm 
och Tommy Sellstedt har redan provat på att ha vispub 
med allsångshäften. De har också tagit hit en gitarr. Taube 
och Cornelis är sådant som går hem, sådant som alla kan.
 – Folk verkar gilla att sjunga här, säger Sören. Vi kör 
mycket musik med Spotify, att folk får önska låtar.
 Kultur är viktigt för både Sören och Tommy. Till 
sommaren planerar Tommy Blidö Visfestival. Han har 
jobbat tidigare med visfestivaler och har bildat Blidö 
kulturförening för ändamålet, samt fått stöd från kul-
turförvaltningen och Roslagens sparbank. 
 – Får vi landstingspengar också kanske det blir två 
dagar festival, berättar han för mig över telefon. Vi vill 
blanda lokala förmågor med etablerade artister.
 Sören vill ha ett konstgalleri i däcksalongen. Alla som 
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Text: Ingrid Hedman Foto: Privat

VI HAR SAKNAT VILDAND 
OCH VILDANDAN!

Text: & foto: Josefine Hagström

Hellre en liten meny och prisvärt för flera besök i veckan, tycker sällskapet. Från vänster: 
Monique Fallander Ogewell, Verdi Ogewell, Håkan Håkansson och Inga-Lill Magnusson.



1924 köpte Anders Brobergs farfar Parkudden på Blidö. 
Då var Parkudden ödemark och det ansågs konstigt att 
han ville köpa mark där. 1950 tog Anders pappa, Putte 
Broberg, över och sedan dess har Anders varit där varje 
år. I dag äger Anders Parkudden tillsammans med sina 
bröder som inte har några planer på att flytta ut på heltid.  
 – Det kändes naturligt att det blev Blidö eftersom vi 
hade ett ställe där. Så det har varit lätt, berättar Anders.  
 Och Ewa fyller i: 
 – Men vi flyttade från komforten som finns i stan. Här 
ute är det mer primitivt – det har varit en omställning 
för oss stadsbor. Och färjan kräver också en annan sorts 
planering, men det tycker jag är positivt. 
 Ewa och Anders har valt att bli pensionärer lite ti-
digare, medan orken finns kvar och man är aktiv. Men 
det har inte blivit ett traditionellt pensionärsliv precis. 
Anders ansvarar för att Öskaret blir tryckt, ett sätt för 
honom att fortsätta sin gamla yrkesbana. 
 Tillsammans leder de också en danskurs på Blidö. Eva 
spelar nyckelharpa och är utbildad instruktör för gam-
meldans. 
 – Vi känner mycket för dans, det var ju så vi träffades 
Ewa och jag. 
  Vilken årstid passar er livsstil bäst? 

 – Hösten, svarar Ewa. Allt blir lugnare, luften är fin, 
man varvar ner. Och så älskar jag höstens färger. 
 Anders tycker att sommaren är bäst.
 – Allt är så mycket enklare då, man kan vara utomhus 
mer. Det är skönt!  
 Ewa och Anders tycker mycket om det öppna landska-
pet som finns på Blidö. 
 – Dessutom är man inte så anonym här ute och det är 
skönt, tycker Ewa. Man har en annan samhörighet, det 
finns en vänlighet här. Vi är förvånade hur lätt allt har 
gått!
 Både Ewa och Anders är så glada för alla nya bekants-
kaper.
 – Vi har fått ett nytt liv härute, börjat en ny epok i vårt 
liv. Och det är vi glada över!

När jag flyttade till Blidö 2003 hade jag bott i centrala Stockholm sedan jag var 
fyra år. Där hade min hemvist, kände till vartenda hörn, ja jag hade till och med 
mitt jobb fem minuter från där jag bodde. Praktiskt och tryggt, och jag trodde väl 
aldrig att jag skulle flytta på mig. Men så plötsligt blev det bara så. En mörk kväll 
i december 2003 flyttade jag in i ett gult hus på Blidö. Trots att jag egentligen inte 
gillade gula hus! Trots att det låg så långt bort från det jag var van vid! Det var min 
kära bror och skogen som avgjorde det. Jag älskar skogen och det gick fort att 
trivas på Blidö. Jag har nu träffat två familjer och en singel som är nyutflyttade till 
Blidöbygden. 

Namn: Ewa och Anders Broberg, 62 och 63 år 
Flyttade från: Sundbyberg till Parkudden på Blidö 
Anders yrke: Pensionerad företagsledare 
Ewas yrke: Pensionerad bostadsanpassare, men 
arbetar en dag i veckan med samma sak i Norrtälje 
kommun  
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NYUTFLYTTADE I SKÄRGÅRDEN

VALDE TIDIGT, MEN INTE VANLIGT, PENSIONÄRSLIV PÅ BLIDÖ

Blidö Turistbyrå har tillsammans med lokala före-
tagare skapat flera paketresor till skärgårdsöar-
na i Blidöbygden. De första paketen, som redan 
marknadsförts på Vildmarksmässan, är påskpaket, 
fiskepaket, jaktpaket och fotopaket.

Söndagen den 7 februari togs ett första steg i arbetet med 
att skapa paketresor till Blidöbygden. Blidö Turistbyrå, 
som ägs av Blidö Turist & Fritid, höll ett heldagsmöte 
med workshop på Blidö Wärdshus med 45 inbjudna före-
tagare från öarna i bygden. 
 På plats fanns också personal från Norrtälje Turistby-
rå och Skärgårdsmässan. Kommunalrådet Kjell Jansson 
pratade om vikten av att utveckla turismen i bygden och 
om vad enskilda personer eller företag kan göra. Mötets 
huvudfrågor var hur säsongen kan förlängas och hur man 
marknadsför sig så att fler hittar till bygden.

TURISTBYRÅN SAMORDNAR FÖRETAGARNA
Nu har de första paketresorna skapats och framgången 
provas redan i påsk med ett påskpaket. I påskpaketet ingår 
bland annat logi och middag på Blidö Wärdshus, middag 

på Vildand, konsert på Blidö Bio och bastubad. 
 Grunden i de andra paketen är logi på Blidö Wärdshus, 
middag på Furusunds Värdshus och Vildand, samt olika 
aktiviteter beroende på paketform. Fiskepaketet in-
nehåller förutom fiske med professionella fiskeguider 
även matlagning med fiskkock, jaktkursen ger de teoretis-
ka kunskaperna för att ta en jägarexamen och fotokursen 
hjälper dig att digitalt fånga de bästa ögonblicken i vår 
vackra skärgård. Konferenspaket ska också skapas längre 
fram och personalen på turistbyrån har många andra idéer 
för besökare i alla åldrar. 
 Blidö Turistbyrå tar hand om administration, marknads-
föring och resegaranti genom medlemskap i FörTur, som 
erbjuder en kollektiv reseförsäkring. De lokala företagar-
na bidrar med insatser utifrån sina kompetensområden. 

MARKNADSFÖRINGEN I FULL GÅNG
I mars marknadsförde Blidö Turistbyrå paketen i en ge-
mensam Roslagen-monter på Vildmarksmässan och nästa 
steg är Skärgårdsmässan i slutet av maj. 

Text: Josefine Hagström Foto: Anders Åkerman

FULL FART PÅ TURISMEN
PAKETRESOR TILL BLIDÖBYGDEN KLARA

Mer information om 
paketen finns på turist-
byråns hemsida: 
www.blidoturistbyra.se.

PÅ GÅNG

Seminariedeltagarna 
fick i uppdrag att prova 
på att skapa paket med 
sina bordsgrannar.

Text: Annika de Ruvo Foto: Malou Norrby
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Therese är utbildad sjuksköterska men vidareutbildar sig 
nu till distriktssköterska. Hon arbetar redan då och då på 
vårdcentralen på Blidö. Martin är före detta sjöofficer, 
men arbetar nu som snickare. Ett jobb som han trivs med. 
Martin berättar om jobbsituationen:
 – Om det fanns mer jobb härute skulle nog fler unga 
familjer flytta ut hit. Men Norrtälje ligger ju bara fyr-
tio minuter bort, en restid till jobbet som många i Han-
inge hade, så det borde inte vara ett hinder. Jag åker till 
Söderöra varje dag och jobbar, det är ok.
  Varför blev det Blidö? 
 – Jag har bott på Söderöra varje sommar under min 
uppväxt och har länge längtat efter att flytta ut till 
skärgården, säger Martin.
 Men Therese ville inte lämna Haninge; de hade byggt 
ett fint hus där. Dessutom hade de sitt sociala liv och 
skola och dagis för barnen, ett välordnat familjeliv. Men 
med tiden blev livet i Haninge stressigare och Johanna 
fick inte plats i den skola som de önskade. Det var då som 
Therese hittade det stora rymliga huset på Bromskärsvä-
gen på Blidö.
 – Så fort jag såg huset ville jag flytta direkt, och det 
har jag inte ångrat. Ska vi flytta så får det bli nu hörde jag 
mig själv säga, jag som var så emot att flytta, säger hon 

och skrattar. Men så blev det. 
 Martin tycker att mycket är bättre härute. 
 – Skolundervisningen till exempel har ett rikare in-
nehåll; man lär ut mer om naturen och vad som finns där. 
Och Johanna är glad att hon kan fortsätta rida.  
 – Barnantalet ökar nu också; i skolan började tio nya 
barn i år. Man hjälps åt att skjutsa barnen så att de får 
träffas efter skolan. Inget känns särskilt besvärligt härute 
och det är skönt, menar Therese.  

VÅGA CHANSA
Har ni fått några nya vänner här ute? 
 – Inte så många här på Blidö än, berättar Martin. Men 
vi har många vänner på Söderöra, så vi är nöjda. 
 – Och att jobba på vårdcentralen har gett vänner, säger 
Therese. 
  Några råd till andra som funderar på att flytta hit? 
 – Våga chansa, prova; man får massor av hjälp och 
goda råd, svarar Therese. Folk ställer verkligen upp här 
ute! Och som sagt, som det känns nu är vi här för att 
stanna! 

Michael, hur skulle du vilja presentera dig själv? 
 – Jag är en mycket ambitiös arkitekt som älskar att 
skapa nya rum med människan i centrum.
  Varför  lämnade  du Berlin,  av många  ansedd  som 
Europas kulturhuvudstad? 
 – Jag lämnade inte Berlin, jag tog Berlin med mig i 
stället, i min erfarenhet. Dessutom, Berlin ligger nära, så 
det blir lätt att upprätthålla kontakten. 
 Michael berättar om varför han har flyttat till Yxlan: 
 – Mina föräldrar köpte en tomt här 2004. De ville att 
den skulle ligga i Stockholms skärgård, vara sjönära, men 
inte ligga för enskilt. Köpmanholm passade perfekt. Så 
2004 var första gången som jag kom till Yxlan och Köp-
manholm. Jag hade då gjort den första idéskissen på mitt 
hus, men det var först 2008–2009 som huset byggdes. 
 Huset som Michael ritat har mycket ljus som strömmar 
in från alla håll och skiljer sig från sina husgrannar med 
sin strama moderna form, och materialet det är byggt av 
finns på tomten. Det kallar arkitekter för Genius Loci. För 
det är så Michael tänker, att det är viktigt att blanda enkel 
skärgårdsarkitektur som finns i bodarna härute. Att kom-
binera det nya med det gamla, skapa en bro till nutiden. 
 – För mig är det materialet i byggnaden som är vik-
tigast, till exempel granpanel i ytterfasaden och granit i 
murstocken. Då lagras värmen och ger ett behagligare in-
omhusklimat, gärna kombinerat med hållbar energiteknik. 

DEN FINASTE PLATSEN I VÄRLDEN
Michael berättar att han har seglat med sina föräldrar i 
Stockholms skärgård sedan han var liten. 
 – Stockholms skärgård är den finaste platsen i hela 
världen för mig, och jag har rest mycket i andra länder 
också så jag har kunnat jämföra. 
 – Jag tror att jag kanske har en idealiserad bild av 
Sverige och nu är jag här för att se om min bild stämmer. 
En sak är säker när det gäller vädret, om vintrarna fortsät-
ter som i år så stämmer det inte med min Sverigebild! 
 Men att det finns många och intressanta arkitektupp-
drag i Sverige, det är Michael säker på. 
 – Jag vill fortsätta med min verksamhet, som jag 
hade i Berlin, här i Sverige. För här finns ett behov och 
marknaden är mycket lovande. Så jag ser ljust på fram-
tiden.
  Till sist, vad är det som gör att du vill bosätta dig ute 
i skärgården, att bli skärgårdsbo?
 – Skärgården har det vackraste landskapet i hela 
världen, här har jag mött många trevliga och intressanta 
människor, svarar Michael. Dessutom är skärgården en 
viktig inspirationskälla i mitt arbete. 

Namn: Michael Frimmer, 41 år
Yrke: Arkitekt 
Familj: Singel men...
Flyttade från: Berlin till Köpmanholm på Yxlan 
Motto: Inga kompromisser. 

På www.umf-architects.com kan man läsa mer om 
Michaels arbete.

MICHAEL BLANDAR MODERNT MED 
KLASSISK SKÄRGÅRDSARKITEKTUR VI ÄR HÄR FÖR 

ATT STANNA!

Namn: Therese och Martin Green, 
33 och 36 år 
Barn: Johanna sex år och 
Alexander tre år 
Flyttade från: Haninge till 
Bromskärsvägen på Blidö 

Text & foto: Annika de Ruvo Text & foto: Annika de Ruvo



UNGA SKÄRGÅRDSBOR BILDAR NÄTVERK 

På Runmarö krog träffades i januari åtta ungdomar 
från olika öar i Stockholms skärgård för att bilda 
ett nätverk för unga skärgårdsbor. Genom nät-
verket hoppas man att kunna locka fler yngre att 
bosätta sig i skärgården. 

På den sociala communityn Facebook har gruppen Unga 
i Stockholms skärgård redan över 100 medlemmar. Det 
är ett resultat av ett möte SIKO (Skärgårdens intresse-
föreningars kontaktorganisation) anordnade i januari på 
Runmarö krog, där åtta unga skärgårdsbor medverkade.  
 Syftet med mötet var att bilda ett nätverk för ungdo-
mar från femton år och uppåt. Där ska man arbeta för att 
få fler ungdomar att flytta till skärgården, ge information 
om evenemang och möten samt hur man kan påverka i Text: Ingrid Hedman Foto: Anne Forslund 

viktiga frågor som rör den yngre befolkningen. Med på 
mötet var bland andra Joel och Kalle Nordstedt från 
Söderöra, som tillsammans med Axel Forslund från Run-
marö bildade riksförbundet Surf för unga skärgårdsbor i 
hela landet år 2004. 

För mer information och för att gå 
med i nätverket, sök på föreningarna 
Unga i Stockholms skärgård och Surf 
på Facebook!                    

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

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
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gärna på landstället i Långviken på södra Blidö. Här trivs 
hon bra och gillar särskilt att sitta i en speciell martall och 
vara ett med naturen.
 – Det finns en pöl på ett berg som jag brukar gå upp 
på, där gör jag ceremonier och mediterar, berättar Jessica. 
 Familjens sommarstuga är inget övernaturligt hus, 
men Jessica kan känna att hennes döda mormor vakar 
över det.
 – Sedan bor det en tomte i kakelugnen också; det sa 
min syster när vi var små, säger Jessica och ler.

CEREMONIER
En ceremoni kan gå till så att man slår en cirkel i luften 
med till exempel en dolk eller en stav. Man kan även läg-
ga ut stenar efter väderstrecken. Efter detta åkallar man 
väderstrecken och känner de olika elementen i sig, upp-
lever dem och känner jorden under sig. I ringen gör man 
något symboliskt som att pyssla, göra ett armband, läsa 
en saga eller sjunga en sång. 
 Det finns olika ceremonier, till exempel reningscer-
emonier som är till för att rensa bort negativa känslor och 
tankar. Då sopar man i ringen. Sedan finns ceremonier 
för att tillgå något man saknar, till exempel ork eller tur. 
Magin kan utföras med hjälp av amuletter, en påse där 
man lägger olika symboliska saker. Om man vill man ha 
mer pengar så gör man en pengaamulett.
 – Man kan till exempel lägga i en ört med pengasym-
bolik, stenen tigeröga, som är bra för ekonomin, något 
från en ekorre och gärna ett mynt. Det är som att så ett 
frö. Sedan gömmer man påsen och försöker glömma bort 
den, då funkar det som bäst, berättar Jessica.

PÅSK PÅ HÄXVIS
Våren är fruktbarhetens årstid och är en bra tid för att 
påbörja nya projekt. Påsken, eller snarare vårdagjämnin-
gen, är en viktig högtid bland de åtta som firas inom Wic-
ca och kallas för Ostara. Man utför inga speciella ritualer 
utan träffas, äter gott och sjunger och har det trevligt. För 
två år sedan inföll skärtorsdagen på vårdagjämningen 
samtidigt som det var fullmåne.
 – Det var magiskt! Jag bjöd in häxintresserade komp-
isar och pysslade och gjorde amuletter till ett stenröse 
med hägnad omkring. Vi sjöng, eldade och gömde amu-
letter i muren, säger Jessica och det riktigt lyser ur hennes 
ögon.
 Enligt Jessica så har den amuletten delvis inbringat det 
hon önskade. Vad det var kan hon dock inte berätta, då 
slår det som bekant inte in.
 Traditionella svenska påsktraditioner har Jessica inget 
emot. Hon tycker om att äta ägg och sill och påskpyntar 
gärna med fjädrar och påskhäxor. Under barndomen gick 
hon och hennes bror omkring och lekte påskkärring.
 – Det tog vi stenhårt på. Vi ritade påskkort hela dagen 
innan, säger hon och ler.

BARNSLIG ELLER BEJAKANDE
Reaktionerna från familj och vänner har inte varit speci-
ellt negativa. Hon tror mest att de flesta tycker att hon 
är lite barnslig och är förvånade över att hon fortfarande 
sysslar med ”häxeriet”. 
 – En bekant sa för cirka sex år sedan: ”Men Jessica, 
har du inte vuxit ifrån det där?”, det är mer sådana kom-
mentarer än att folk tror att jag gör onda saker, skrattar 
hon.
 Även om Wicca är en religion, är detta först och främst 
något som Jessica tycker är roligt och får energi av. 
 – Mycket handlar om att jobba med sig själv, utvecklas 
och tänka ut vad som begränsar mig i livet. Man ska cen-
trera sin kraft och inte låta energi och kraft flacka iväg.

Man får tro vad man vill, men Wicca är enligt mig både 
spännande och härligt knasigt. Jag kommer på mig själv 
med att önska att det är sant. Abra kadabra, wingardium 
leviosa, nu ska jag gå och läsa lite Harry Potter. 

I Salem söder om Stockholm, i de små gula två-
planshusen bredvid förskola och basketplan, bor 
det en häxa som har sommarställe på Blidö. Jo, det 
är sant, jag har träffat henne själv. Jag var tvungen 
att undersöka om det finns magi på riktigt, inte bara 
på skolan Hogwarts Harry Potter-böckerna.

Jessica Giertz är en fullt normal 32-åring med man och 
bonusdotter. Sedan är hon häxa också. I den färgstarka 
lägenheten där hon bor finns ingen svart katt, ingen fly-
gande kvast och på Jessicas näsa finns ingen vårta. Tit-
tar man runt finns dock fler drömfångare, häxstatyetter 
och altare än hos gemene man. Förutom häxkonst, eller 
Wicca som det numer kallas, ägnar sig Jessica även åt att 
studera arkeologi samt att vara hjälpperson till en handi-
kappad pojke. 
 Magi har alltid varit intressant men det var först vid 
16–17-års ålder som Jessica fick reda på att den magiska 
världen var verklig och att hon var en del av den. De flesta 
häxor har fått någon uppenbarelse som pekar på att de är 
häxor. Ett exempel kan vara att vilda djur inte är rädda för 
dem och kommer lite närmare än de normalt vågar. Det 
har inte hänt Jessica men hon har en stark övertygelse om 
att hon är häxa och kan känna att skogen har andligt liv. 
 – Jag vet inom mig att jag är häxa, säger hon.

DJÄVULENS BRUD 
Det grundläggande för en som utövar Wicca är att ha en 
respektfull relation till moder jord, som även benämns 
som Gudinnan. 
 – När jag går hem ensam från bussen kan jag tänka att 
jag har Gudinnan med mig, berättar Jessica.
 I dagens Sverige är det inte helt socialt accepterat att 
vara religiös. Därför praktiserar de flesta häxor i det tysta, 
antingen i hemliga sällskap (Coven) eller som ensamma 
(solitära häxor) likt Jessica. 
 Enligt Jessica har det har aldrig varit riktigt accepterat 
att vara häxa och häxor var förr missförstådda, läkekun-
niga kvinnor som valde att leva utanför samhället. Kyr-
kan lurade i församlingarna att häxorna stod i förbund 
med djävulen. De skulle därför förintas.
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HÄXPROCESSER
Kyrkan trodde att häxorna stod i förbund med djävulen och 
de skulle därför avrättas. Avrättningssätt: genom bränning 
på bål eller dränkning.

I Europa pågick häxprocesserna mellan 1450 och 1700 och 
cirka 100 000 avrättades. I Sverige avrättades mer än 300 
människor under 1660- och 1670-talen.
1779 togs trolldomsparagrafen ur den svenska lagboken.

 – Tänk vilken kunskap som kan ha gått förlorad från 
alla kloka gummor.
 Många tror att dagens häxor är satanister, något som, 
enligt Jessica, inte kunde vara mer fel. Hon menar att 
häxor varken tror på djävulen eller att det finns ond, svart 
magi. De använder därför inte magin för att skada någon. 
Jessica berättar att hon kan känna empati för de elaka 
styvmödrarna och häxorna i sagorna. 
 – Häxan i Snövit var möjligtvis lite ond eftersom hon 
ville döda Snövit. Men det kan man kanske förstå. Hon 
var ju vackrast i landet och så kommer snärtan Snövit och 
tar över, skämtar Jessica.

MAGI I NATUREN
Magi är enligt Wicca möjlig eftersom alla människor och 
allt levande är en del av världssjälen. Hemma hos Jessica 
i det lila sovrummet står en hylla till vänster om sängen. 
Går man lite närmare ser man att det i själva verket är ett 
altare. 
 För tillfället känner Jessica att hon behöver öka sin han-
dlingskraft och hon har därför prytt altaret med föremål 
som symboliserar elden. Här hittar vi bland annat stenar 
och passande tarotkort. Förutom detta finns även Jessi-
cas kraftdjur i form av en prydnadsuggla samt en liten 
häxstatyett som symboliserar henne själv, hållandes en 
glaskula. Man kan plocka ihop lite vad man känner för, 
bara det känns rätt. 
 Men den bästa platsen för magin är ute i naturen och 

WICCA
Wicca-religionen grundades på 1950-talet av engelsmannen 
Gerald Brosseau Gardner. De viktigaste budorden är: 
”Gör vad du vill så länge du inte skadar någon.”
”Det man sänder ut får man tre gånger tillbaka, gott såsom ont”

En wicca ska hedra ”Gudinnan”. Gudinnan har flera ansikten och 
man kan välja vilket man vill tillkalla beroende vilken egenskap 
man söker. Ett exempel är den välkända asagudinnan Freja. En 
annan är gudinnan Diana som står för natten och jakten. 
Experterna tror att det finns ett par hundra häxor i Sverige, 
men mörkertalet kan vara stort.  Text & foto: Anneli Blomberg



 – Ni var så vidskepliga på den tiden. Folk ritade kors 
på dörrarna och till och med på djuren, för att skydda sig 
mot häxor. Larvigt, några av mina bästa vänner är påsk-
kärringar, fnyser Påskharen. 
 
RISNING
På långfredagen pryglades och korsfästes Jesus. Det var 
länge en stilla dag då man helst skulle klä sig i svart. 
Barnen fick inte busa och vissa fastade denna dag. 
 – Min farbror besökte Sverige på 1700-talet och sov 
över hos en familj. Han var på semester och passade på 
att sova ut på fredagsmorgonen. Det skulle han inte ha 
gjort. Han blev risad med säljkvistar så att pälsen ryk-
te. Det var första och sista gången han besökte Norden, 
skrockar Haren och tar sig om ryggen.    
 Den som vaknade först kunde risa de andra i familjen. 
Barn kunde till och med risa sina föräldrar. Men många 
passade på att hämnas på påskdagen och annandagen. 

PÅSKÄGG OCH KORT
Idag är påskafton den dag som firas mest i påskveckan, 
men så har det inte alltid varit. Det var förr den dagen 
man tände alla ljus i kyrkan. Påskljuset symboliserar det 
ljus som strålade från Jesus. 
 - Det är väl tur att påskafton blivit lite festligare nu? Ni 
ska vara glada att jag kommer hit och gömmer mina ägg, 
flinar Påsse förnöjt. 
 Han berättar att han först bara kunde ordna färgade, 
vanliga ägg, såna som vi i Sverige har målat själva 
sen 1700-talet med lökskal och andra färgmedel. På 
1800-talet fick vi hit ”titt-ägg”, i socker- och kristyr, från 
Tyskland. Inuti fanns ett 3-dimensionellt land av kristyr.
 - Jag avancerade mer och mer och kunde snart fixa go-
disfyllda ägg i papp och stanniol. Jag var så bra att jag till 
och med fick ett modelljobb. Titta på påskkorten, jag är 
med på många av dem, ler Påsse. 
 Anledningen till att vi äter så mycket ägg på påsken 
finns det bara spekulationer om. En av dem är att ägget 
sågs som en fruktbarhetssymbol, men det kan även vara 
för att hönsen värper bättre på våren.  

PÅSKDAGEN OCH ANNANDAG PÅSK
På Påskdagen återuppstod Jesus. Under annandag påsk 
återförenades Jesus med sina lärjungar och åt en festlig 
middag. Han delade då ut sitt eget kött och blod i form 
av bröd och vin. Detta är ursprunget till nattvarden. An-
nandagen blev förr ungdomarnas festdag, då de festade 
med ägg, god mat och brännvin. 
 – Oj, vilken huvudvärk jag fick efter de festerna, nä 
tacka vet jag ölfestivalen i Tyskland, säger han och drick-
er ur det sista kaffet i koppen. 
 Efter fikan blev Påsse mycket trött. Han drog sig in till 
närmsta skogsbryn för att ta sig en lur.
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Text: Anneli Blomberg Foto: Monica Axén 
Illustration: Josefine Hagström
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Hösten 2008 fick en svart Lohäradshöna sex kycklingar. 
Gården som hönan bodde på skulle säljas och därför 
skänktes hönan samt kycklingarna till Christer i Malsta. 
Christer fick många hönor, men tyvärr hade han inte 
hunnit med att bygga färdigt hönshuset. Därför utack-
orderade Christer sina hönor och kycklingar till mig, 
svärmor Inger på Blidö. Min man Roland och jag hade 
nämligen redan ett hönshus.

Kycklingarna växte upp på Blidö och det gula fjunet 
försvann på dem. En av kycklingarna var särskilt tam 
och social; hon åt ur handen och kom alltid fram när 
man hälsade på i hönshuset. Hon fick namnet Astrid. 
Fjädrarna som växte ut på Astrid blev rödbruna. Så 
småningom växte även stjärtfjädrarna ut och då blev 
hon misstänkt för att vara en tupp.

Tyvärr blev Astrid mobbad av de andra hönorna och 
tuppen Mårten, som bodde i hönsgården sedan länge. 
En dag hittades Astrid med huvudet instucket i en sp-
ringa och alla stjärtfjädrar borthackade. Hon var blodig 
och låg alldeles livlös. Roland och jag lyfte upp Astrid 
och bar henne till ladan, där hon fick återhämta sig. Se-
dan gick Astrid fritt utanför nätet till hönsgården några 
dagar och kurerade sig. En dag var hon försvunnen. Vi 
trodde att det var räven eller höken som tagit henne...

... så en dag ringde Jenny från Källviken och frågade 
om vi saknade någon höna. Jenny hade hittat Astrid i 
hästfoderhinken. Där satt Astrid och åt sig mätt. Jenny 
var mycket gästvänlig och satte in Astrid i hästsläpet, 

där Astrid fick bo tills vi kom och hämtade henne med 
Skodan. Astrid satt snällt i famnen i bilen hem. Därefter 
fick hon vara i ett eget rum inne i hönshuset. 

Under tiden hade hönshuset i Malsta blivit klart. Så 
Astrid (som vid den här tidpunkten officiellt var tupp) 
fick flytta tillsammans med sin mor och sina nu fyra 
syskon. Hans mamma brydde dock inte om sina barn 
längre. Men problemet var att Astrid hade en bror som 
var riktigt elak mot Astrid. Så även i Malsta fick Astrid 
mycket stryk och fick gå för sig själv. Barnen som bodde 
i Malsta, Gustav, Alva och Arvid tyckte mycket synd om 
Astrid som hade det så svårt i livet.  

Då fick Meta på Gräskö höra talas om Astrid och hans 
öde. Som i många andra situationer såg Meta till att 
ordna det hela. Hon ringde helt enkelt sin vän Vanda på 
Stomnarö och frågade om inte Vanda behövde en tupp. 
Det behövde Vanda och hon kunde tänka sig att ta emot 
Astrid inom en snar framtid. Så en dag blev Astrid skjut-
sad till Svartnöbron där Vanda hämtade honom med båt.

Sannsagan slutade lyckligt. Det dröjde inte länge förrän 
Malstaborna fick ett sms om att Astrid blivit pappa till 
två omgångar kycklingar. Allt var nu frid och fröjd med 
Astrid. Meta åkte också till Stomnarö och tog foton på 
Astrid med fruar. Det är bara att konstatera att tjusigare 
och stoltare tupp än Astrid, det får man leta länge efter. 

SANNSAGAN OM TUPPEN ASTRID

Text: Inger Pettersson Foto: Meta waldvik
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För någon vecka sedan sprang jag på en lurvig, gul 
bekant till mig. Det är, som ni kanske förstår, påskharen 
jag pratar om. Jag hade läst på lite om påsken men ville 
gärna prata med någon som har varit med ett tag. Enda 
problemet är att Påskharen kommer från Tyskland så det 
kan vara lite svårt att förstå vad han säger. Med tanke 
på att han har besökt Sverige, i påsktid sedan början av 
1900-talet så tycker man kanske att han borde ha lärt sig 
bättre svenska men det är ju som bekant svårt att lära 
gamla harar sitta. Jag har gjort mitt bästa för att tolka det 
han sa. Påskharen är född i slutet av 1600talet i antingen 
Pfalz eller Elsass i södra Tyskland. Hans mor har kanin-
släkt och födde därför så många ungar att hon inte kan 
hålla koll på var alla blev till eller föddes.
 Egentligen är det min moster, Birgitta Blomberg, som 
känner honom. Hon vet alltid var i skogen han gömmer 
sina små stannioldraperade godisägg och leder alltid 
familjen rätt när vi går på påskpromenad vid vårt land-
ställe vid Stämmarsund på Blidö.
 Efter Påskharens inrådan, eller Påsse som jag kallar 
honom, bröt vi oss in i Blidö bageri och tog en fika med 
några gamla kakor som vi hittade i ett skafferi. Sådant 
gillar han, den gamla lurifaxen. Han kom till Sverige för 
första gången med några tyska invandrare på det som 
kallas palmsöndagen. Det var dagen som Jesus red på en 
åsna in i Jerusalem. 

SKÄMT OCH RACKARTYG PÅ DYMMELONSDAGEN
Ordet dymmel tros komma ifrån engelskans dumb som 
förutom dum betyder stum på engelska. 
 Svenskarna var under en period på 1700-1800-talet 
mycket rädda för häxor. I påskveckan, från och med 
dymmelonsdagen, skulle man bland annat hålla sig if-
rån att spinna, köra vagn och bära ut sopor för att slippa 
att komma i kontakt med dem. När svenskarnas värsta 
häxskräck hade släppt brukade barnen roa sig med att 
sätta kvastar och andra häxattribut i papp och lappar med 
skämtsamma meddelanden på bekantas ryggar.
 – ”Haren älskar jultomten” minns jag att det stod på 
en. Dagen därpå, på skärtorsdagen, kunde jag inte få fatt 
den som hade gjort det, för då hade de små illbattingarna 
klätt ut sig till påskkärringar, grymtar Påsse och tar sig 
en stor bit morotskaka.
 Ordet ”skär” kommer från det svenska ordet skära 
som betyder rena. På skärtorsdagen sägs Jesus nämligen 
ha tvättat lärjungarnas fötter. Det var också den dagen 
som han åt den sista måltiden.  
 Skärtorsdagen är den dagen som häxorna flyger till 
blåkulla. Det ansågs förr vara en bra dag om man ville 
gå i förbund med djävulen. I utbyte mot sin själ fick man 
stor rikedom. Kontraktet undertecknade man med sitt 
eget blod. Sådana kontrakt hittades i mitten av 1700-talet 
och de ansvariga dömdes till döden.

PÅSKHAREN OCH JAG
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 Åke och Torvi Balltorp gifte sig 1940 och fick ett barn, 
Christina, som döptes i Blidö kyrka. Gudfar till Christina 
blev deras gode vän Evert Taube. Åke arbetade då som 
revyförfattare på Södra Teatern och Folkan i Stockholm. 
Han startade också Svenska Visförlaget. Det var genom 
detta som han kom i kontakt med bland andra Karl Ger-
hard och Evert Taube. 

Text: Josefine Hagström

– Villa Dagmar har alltid varit en plats för musik, 
skratt och sång. 
 Det säger Johan Bruun, barnbarn till Torvi och 
Åke Balltorp. Familjen som köpte hotellet för snart 
trettio år sedan, drev även Furusunds Restaurang 
under dess glansdagar på 1930-talet. Annika de 
Ruvo går på upptäcktsfärd på Furusund och finner 
en fascinerande släktsaga. 

Första gången jag vandrade runt i Furusund blev jag 
verkligen förvånad. Visst fanns det traditionella större 
och mindre skärgårdshus att beskåda, men det som var 
fantastiskt och förvånande var alla dessa magnifika och 
ståtliga villor som fanns på ön. Villorna hade unika och 
annorlunda namn som Romanov, Bellevue Christians-
borg, Monte Bello och Lido. 
 Även stigarna och platserna hade namn som andades 
romantik och utland. Till slut hamnade jag framför ett 
stort och vackert rött hus med vita knutar och vackra vit-
gröna trädetaljer. Det låg där inklämt mellan den stora 

het står helt säkert i kausalt förhållande till detta faktum”. 
Man kan lätt dra slutsatsen att Furusund var ett mycket pop-
ulärt och uppskattat resmål genom denna annons på 1911 års 
skärgårdskarta: 

”Furusunds Hafs & Gyttjebadsanstalt 
2 ½ timmes resa. Innehafv: H. G. Schubert. Sedan gammalt 
känt och mest besökt af bad- och sommargäster för sitt härliga 
läge sina naturliga och alla slags medicinska bad samt dess 
framstående läkarvård. Ärade gästers omvårdnad och trefnad 
står anstalten högst. Badanstaltens Restaurant högst förstklas-
sig till moderata priser.”
 Flera spaanläggningar öppnades under denna tid, till en 
början låg de flesta på Furusund, men även Blidö har haft 
spaanläggningar. Stockholmarna hade också hört talas om de 
omtalade värdshusen i skärgården, där Furusund tillhörde de 
populäraste.

MER BYKÄNSLA
Badortslivet utvecklades i ett rasande tempo och stadsfolket 
upptäckte allt fler av de vackra skärgårdsöarna. Snart nöjde 
de sig inte med att hyra hus av de fastboende, utan började 
bygga eget. Framförallt genomgick Furusund en stor förän-
dring under 1940-talet, då många tomter styckades upp och 
bebyggdes. 
 Furusund är lite speciellt för vår bygd. Allting har gån-
gavstånd och ön är betydligt mer tätbebyggd än sina grannöar. 
Här behöver du inte bilen för att ta dig runt, utan kan strosa 
längs grusvägarna i sakta mak. Här finns också, vad jag som 
är vid pennan erfar, den enda enkelriktade gatan i bygden. Helt 
enkelt en alldeles särskild bykänsla.

Vad lockade ut människor till skärgården en gång i tiden? 
Alltså de som inte var infödda skärgårdsbor? 
 Vid mitten av 1800-talet började stadsfolket komma 
ut till öarna i vår bygd, kanske framförallt i och med att 
reguljärtrafiken tog sin början år 1846. Fartyget, som tro-
ligen hette Amiral von Platen, hade 34 hästkrafter och 
gick till Norrtälje via Furusund och endast under som-
marmånaderna, men trots det medförde det en stor förän-
dring, ett lyft för skärgården. 

CENTRUM FÖR REKREATION
Det som lockade var det milda havsklimatet med frisk 
luft, klart vatten och en orörd natur och kultur. Läkare 
rekommenderade sjuka stockholmare att återhämta sig 
på Furusund, där det fanns så kallade badläkare. Dessa 
läkare sa att skärgårdsbefolkningen var mycket friskare 
än stadsborna och att ”luftens rena och klara beskaffen-

VILLA DAGMAR OCH FAMILJEN BALLTORP 

och den mindre vägen ner till Strandvägen. På framsidan 
av huset och på ena kortsidan fanns det vackra glasve-
randor som såg inbjudande ut utifrån. Undrar vem som 
bor här, tänkte jag. Förmodligen flera familjer eftersom 
det var så stort. Jag frågade på macken och fick veta att 
huset heter Villa Dagmar och tillhör familjen Balltorp. 

ÄRVDE VILLA DAGMAR
Några år senare mötte jag för första gången Christina 
Balltorp, en dynamisk och strålande kvinna och fick då 
veta att hon ärvt Villa Dagmar av sina föräldrar Torvi och 
Åke Balltorp, och att familjen egentligen heter Lindqvist, 
men att pappa Åke tog namnet Balltorp efter en gård som 
låg utanför Göteborg som hette Balltorp. 

ETT FRISKARE LIV 
PÅ FURUSUND

På 1930- talet tog Åke över Furusunds Restaurang som 
låg nere vid Ålandsviken. Han och Torvi arbetade ihop 
på restaurangen. De hade många anställda. Och många 
gäster, restaurangen hade plats för hundra ätande gäster 
och i Societetssalongen var det dans på kvällarna. Det var 
en plats med mycket glädje, musik och sång.
 – Det var slitsamt men roligt” säger Torvi som i dag 
är 94 år. Jag har många roliga minnen från den här tiden.
 – Berätta, säger jag. 
 Och Torvi berättar:
 – Evert brukade alltid bo hos oss när han kom ut till 

I Societetssalongen var det dans. 

Furusund – porten till hav och skärgård, 
ön som har varit en badort längre än vi 
tror. Hit kom sjuka stockholmare för 
att rekreera sig vid förra sekelskiftet. 
Furusund erbjöd också högklassiga 
restauranger åt sina badgäster.

Torvi Balltorp är i dag 94 år.

Åke och Torvi Balltorp.



Fru Torvi Balltorp Aux Mains! Laga så att Åke skickar 
upp 100 kr till Astri kl 10 f.m. 
Så får han Vals i Furusund av mig, text och musik. 
Kl 9.00 Din Evert Taube 

RESTAURANGEN BRANN NER
Furusunds Restaurangs byggnad kom från början med 
en pråm från Industriutställningen i Sundsvall 1881 och 
blev en populär mötesplats för dåtidens seglare. Åke och 
Torvi ägde och drev restaurangen framgångsrikt från 
1930-talet fram till 1949. Under deras tid blomstrade 
stället och eftersom Åke hade goda kontakter med nöjes-
värden var det lätt för honom att locka artister och musi-
ker till Furusund.
 1950, året efter att Åke sålt sin restaurang, brann den. 
Kvar blev musikpaviljongen. Torvi berättar:
 – Vi hörde nyheten i radion och åkte dit så fort det 
gick. Allt var svart, ingenting fanns kvar, det var förfär-
ligt. Alla dessa år bara brann upp, rök överallt.
 Torvi skakar på huvudet, blir tyst.  
 Villa Dagmar byggdes ursprungligen av Christian 
Hammer 1884 för att ge restaurangens gäster över-
nattning. Hotell Dagmar hette byggnaden då. Namnet 
Dagmar tror man kommer från den tid som Hammer 
studerade i Köpenhamn; Danmarks prinsessa hette då 
Dagmar. Hennes namn blev Maria Feodorovna som rysk 
kejsarinna av ätten Romanov. Dessutom hette danska 
kungens slott Christiansborg och deras sommarslott Sor-
genfri. Alla dessa namn finns på hus i Furusund. 
 Men det var inte förrän 1971 som familjen Balltorp 
köpte Villa Dagmar av en fru Ygrebäck från Lidingö som 
hade ärvt huset av sin mor. Då var Åke redan död se-

Text: Annika de Ruvo 
Foto: Annika de Ruvo och privata bilder
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dan länge, år 1959. Och Villa Dagmar var i mycket dåligt 
skick. Mycket av det gamla var förstört. 
 Det blev dottern Christina Balltorp som började arbetet 
med att bevara Dagmar som det ursprungligen varit. Orig-
inaltapeter fick inte bytas ut; rummen skulle så gott det 
gick ha sitt ursprungliga utseende. Christina såg också till 
att en sextioåtta sidor lång byggnadshistorisk utredning 
av Dagmar gjordes. 
 – Det var viktigt för mamma att Dagmar finns kvar och 
bevaras i sitt ursprungliga skick. Om Dagmar skulle förs-

Furusund. En morgon när Åke och jag fortfarande låg 
och sov, stormar Evert in i vårt sovrum och sjunger en 
nydiktad sång till mig. Iklädd min fina gula angorakofta, 
min gröna halsduk och min hatt.

Åjianemej va de virvlar å ryker utanför farstun te mor-
mors kök! Å där står Huldas Karin å sjonger å byker 
i Slättebackens krök!Vecken rök ,vecken rök Rök opp i 
berga och ner över fjorden å runt om hele stuga å ut ätter 
jorden, å hönera å tuppen di kacklar och flyr! Ja de va 
änna himsket va de virvlar å yr!  

 – Han sjöng Huldas Karin-sången till mig! Evert var 
mycket tjusig, det är ett kärt minne. Men koftan behöll 
han, den hade han ofta på sig på Gyllene Freden har jag 
hört, säger Torvi och ler. 
 Jag är på besök i Torvis hem, en liten trivsam lägenhet 
i Stockholm. Solen skiner in och hennes barnbarn Johan 
kommer efter ett tag. I hallen hänger några teckningar 
av Evert och en av dem är ett meddelande till Torvi. Vid 
sidan av en naken kvinna som går på en stig står det 
skrivet:  

vinna så finns det nu en fullständig dokumentation, säger 
Johan och fortsätter:
 – Det är husets själ man ska känna när man kommer 
hit, en svunnen tid, Furusunds storhetstid med Socitets-
huset nere vid stranden, med levande sjöfart, hotell och 
restauranger. Något som vi hoppas ska återkomma till 
Furusund.

RUM MED OLIKA NAMN
2003 började man inhusera bröllopsgäster i samband 
bröllop i trakten. Rummen fick olika namn: Rosenrum-
met, populärt bland brudparen; Gubbrummet med sina 
mörka tapeter; Elefantrummet har tapeter med elefanter. 
Det finns ett Tauberum också, det rum där Taube alltid 
bodde i.
 – Jag hoppas att vi kan fortsätta med att välkomna bröl-
lopsgäster till Villa Dagmar, och att vi fortsätter att träf-
fas på den årliga Sommarfesten, en tradition som mamma 
startade för släkt och vänner. 2006 hade vi den sista Som-
marfesten. Det var året innan mamma dog, säger Johan. 
 Villa Dagmar gick i arv till hennes tre barn Aino, Pelle 
och Johan och sköts i dag av Johan. 
 – Nu är det dags att traditionen får gå vidare. För Dag-
mar har alltid varit en plats för musik, skratt och sång. 
Även under mörka höstkvällar i Villa Dagmar har jag 
alltid känt mig trygg, avslutar Johan och ler. 

Furusunds Restaurang lämnade efter sig ett hål när den brann 1950. 

Christina Balltorp.

Torvi med sitt barnbarn, Johan Bruun. 

Skrivet och ritat av Evert Taube på Gyllene Freden 1946.



Vår 2010

april
01. Rädda Barnens våffeldag för Haitis barn vid ICA. 
02. Konsert med Love Derwinger på Blidö Bio kl 18. 
02. Premiäröppning för nya Blidö Wärdshus. 
03. Påskpyssel med Kulan på Blidö Turistbyrå kl 14-16. 
23. PRO medlemsmöte i Almvik. 
30. Majbrasa i Almvik.
30. Premiär för grillkväll på Vildand. 
30. Ålinband och stand up med Thomas Oredsson på 
Furusunds Värdshus kl 19.

maj
08. Babben Larsson, stand up, och dansband på Furu-
sunds Värdshus kl 19. 
08. Furusunds samfällighetsförenings årsstämma 2010 
kl 10 i Hammerska ladan. 
15. Rädda Barnens loppis i Almvik.
27. PRO medlemsmöte i Almvik.  
29. Furusunds kulturförenings årsmöte kl 16.00, 
Herrgårdsvillan. Sten Söderlund pratar och visar bilder 
från skärgården.

KALENDARIUM

juni
06. Traditionsenlig konsert med Ö-kören i Blidö kyrka.
17.  Solnedgångsseglats med trubadur ombord på 
Helmi kl 19-23. Kontakta Blidö Turistbyrå 0176-825 30 
19. Helmiseglats till Lygna med Magdalenas berömda 
lunch kl 8.30-18.00. Kontakta Blidö Turistbyrå 
0176-825 30.
19. Sopplunch i Sockenstugan 12:00. Arrangör: Blidö 
kyrka
20. Helmiseglats till Lygna med Magdalenas berömda 
lunch 8.30-18.00. Kontakta Blidö Turistbyrå 0176-825 30  
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BOOM FÖR BRÖLLOP
Finanskris och besparingstider. En statistik som visar 
att allt färre par skrider till altaret. Men med kro-
nprinsessans bröllop runt knuten laddar bröllops-
branschen för en boom och Blidöbygdens präster är 
mer fullbokade än någonsin. 
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Text: Ingrid Hedman 
Foto: Agnetha Tillnert Illustration: Josefine Hagström 

valt och försöker få dem att verbalisera detta. Det kom-
mer fram väldigt mycket fint. 

AMERIKANSK INFLUENS 
Även om de flesta kyrkliga bröllopen går i svenska tra-
ditionella tecken märks det att många har påverkats av 
amerikanska tv-serier och film. Ibland byts till exempel 
den klassiska Mendelsohn ut mot Wagners operett Here 
comes the bride. 
 – En del kantorer fnyser åt den för att de menar att den 
handlar om en prostituerad och därför inte är en god män-
sklig bröllopssång. Men den förekommer ju i Amerika 
och alltså vill man ha den, menar Anders. Själv skulle jag 
tycka att musiken till Star Wars på orgel vore spännande! 
 Brudparet vill ofta gå ut genom kyrkporten där gäster-
na ska kasta ris, för så gör man i amerikanska filmer. Och 
det har blivit allt vanligare att pappan leder bruden till 
altaret, vilket är en romersk-katolsk tradition som man i 
USA har anammat. Anders tror inte att paren reflekterar 
över att det egentligen är ett förlegat och ojämnställt sätt 
att se på bruden som omyndig individ, men låter paren ha 
det så om de vill. För det är ju som sagt deras dag och de 
som till syvende och sist bestämmer. 

UDDA VIGSLAR
Både Michael och Anders har goda minnen av brudpar 
som vill ordna sitt bröllop på sitt eget, speciella vis. Mi-
chael minns en vigsel vid Väddö, där bröllopsgästerna 
skulle stå på en klippa. Michael skulle viga paret i en båt, 
som visade sig vara en trissjolle. 
 – Jag fick stå på förtoften och balansera. Det var tur att 
det inte var min kollega som är närmare 80 år, skrattar 
han. 
 Den mest intressanta vigseln Anders haft var på 
busstorget i Norrtälje, vid hållplatsen för Väddöbussen. 
 – Paret hade träffats på den bussen, så vigseln hölls i 
busskuren och de hade raggat upp några frivilliga vittnen 
på gatan. Bruden, som var fantastisk på att sjunga, sjöng 
sitt löfte! Ringen hade de själva tillverkat av bärnstenar. 
Det var väldigt festligt och udda. Och mitt upp i alltihopa 
kom bussen och drog förbi. 
 Anders vill råda par att gifta sig innan de fått barn. 
 – Gör det medan du är nykär och glad; det blir så myck-
et sedan om man väntar i sex–sju år. Barnen står runt 
bruden, det är tjo och tjim och man är väldigt ofokuserad 
på den där stunden. Även om man ekonomiskt kan göra 
mer som man vill ha det, är det så mycket annat som drar 
energi. Man tappar lite av gnistan och förälskelsen; det är 
inte längre det här glittret i ögonen. 

Siffrorna från 2009 talar sitt tydliga språk; förra året 
sjönk antalet vigslar för första gången på sju år i Sverige. 
Det är dock ingenting som vigselförrättare i Blidöbyg-
den har märkt av. Under 2009 gifte sig tjugoett brudpar 
i Blidö kyrka under sommarmånaderna och nu i sommar 
är kyrkan bokad för bröllop nästan varje lördag. 
 – Jag har en känsla av att det är fler borgerliga vigslar 
än förut. Samtidigt har vi ingen minskning på kyrkliga 
vigslar, rent praktiskt ligger det på samma nivå, säger 
Anders Elvin, som är nytillträdd kyrkoherde i Blidö 
kyrka. 
 Anders har vigt brudpar i tjugotvå år och har även ver-
kat som frilanspräst. Han upplever att man för tre–fyra 
år sedan ofta ville ha det väldigt påkostat och fint, riktiga 
”magasinsbröllop”. I dag har det blivit lite lugnare och 
inte så upphaussat. 
 Den borgerliga vigselförrättaren Michael Blum tycker 
inte heller sig se något minskat intresse av att gifta sig. 
År 2009 vigde han så många som hundratjugotvå par. 
 – Det är väldigt mycket, för att inte vara någon som 
står i Stockholms stadshus och viger på löpande band. 
Jag tycker inte riktigt om det här med löpande band hell-
er; jag vill gärna göra personliga ceremonier för mina 
brudpar där jag hjälper till med ett litet program om de 
vill det. Men de stora bröllopen märkte jag en minskning 
av i somras. Däremot har små snabba vigslar ökat. 
 Michael agerar även förrättare ute på Arlanda flyg-
plats, på deras VIP-service. Här kan par ingå äktenskap 
innan de far iväg på till exempel en Thailandsresa, och 
ofta sker det under vinter-, höst- och vårmånaderna, till 
skillnad från i skärgården där sommaren lockar flest 
brudpar med en topp i augusti. 
 Och just sommaren 2010 kommer att vara en speci-
ellt populär tid att knyta banden – i juni gifter sig ju, 
som bekant, vår kronprinsessa Victoria med sin Daniel 
Westling.
 – Det tror jag kommer att påverka jättemycket, säger 
Michael. Jag har redan mycket bokningar inför sommar-
en och nu är det bröllopsmässor på löpande band. Folk 
som arbetar i bröllopsbranschen ligger i startgroparna.

BLIDÖ KYRKA MEST OMTYCKT
Bland alla kyrkor i Norrtälje kommun är Blidö och Län-
na kyrka de mest populära när det gäller bröllop. Anders 
Elvin tror att det beror på att många har sommarställe här 
ute i bygden med många sköna upplevelser i minnet och 
att kyrkan ligger så vackert till vid vattnet. 
 – Blidö är fantastiskt, det är så många människor som 
kommer ut hit fulla med glädje och förväntan. Sommar-
gästerna är ju här under sin bästa period under året, fria 
från jobb, på sina älsklingsställen, och så vill de gifta 
sig. Vissa präster är emot det, men jag tycker det är vik-
tigt att brudpar ska kunna gifta sig på andra platser än 

i kyrkan också. Därför erbjuder vi även vigslar hemma 
i trädgården, på sommarstugetomterna, vid klippor och 
bryggor. 

GLÖM INTE ATT BOKA VIGSELFÖRRÄTTARE
Inför både den kyrkliga och den borgerliga vigselcer-
emonin måste man ansöka om hindersprövning samt ha 
två vittnen med under bröllopsakten. Vad är det då som 
skiljer de båda tillvägagångssätten åt? 
 – I kyrkan lovar man varandra trohet, ”att dela glädje 
och sorg med dig, att vara dig trogen till döden skiljer 
oss åt”, det finns ju inte i den borgerliga vigseln, berättar 
Anders. Den texten är obligatorisk, men du kan förändra 
den med egna ord. Sedan har vi ju Gud med, men det har 
man också i borgerlig vigsel; jag ser det som att Gud är 
med där med, även om man inte talar om Gud i akten. 
 Michael berättar att i den borgerliga vigseln behöver 
man inte utbyta ringar. Man kan också välja att bara hålla 
varandra i handen. Han har märkt att ”hans” brudpar ofta 
går tillväga på ett annorlunda sätt än de som gifter sig 
kyrkligt. 
 – När man gifter sig i kyrkan frågar man först när 
prästen har tid. När man ordnar borgerligt bröllop verkar 
man ordna allting annat först – lokal, datum och man har 
nästan bjudit in alla gäster – och sedan upptäcker man 
”oj vi kanske skulle ha en vigselförrättare” och då blir 
det ofta panik, ler han. 

EN PERSONLIG TOUCH 
Anders och Michael är måna om att göra bröllopen så 
personliga och speciella som möjligt för sina brudpar. 
 – Det ger ju en guldram på deras liv, så det ska bli fint. 
Jag tycker att vi i Svenska Kyrkan ska dansa med paren, 
inte säga att ”så här brukar vi göra här”. Vill de inte ha 
en psalm behöver de inte ha det. Brudparen ska ju också 
göra goodwill för oss; vi ska ju inte göra vigslar som gör 
att de efteråt rycker på axlarna och säger ”ja, det var väl 
okej” utan de ska känna att vi som församling gör ett bra 
jobb. Så att de kan säga till sina vänner ”det var jättet-
revligt i Blidö kyrka, prästen dansade med oss i den här 
processen och gjorde det fint”. 
 – Kan det finnas någonting roligare än att göra folk 
lyckliga? undrar Michael. Det är ett fantastiskt roligt 
uppdrag! 
 Utöver att viga paren ger Michael också gärna tips 
på vackra platser. Han kan läsa en fin dikt eller sjunga 
för brudparet och han har ett stort kontaktnät av duktiga 
musiker. 
 Anders brukar ofta fråga brudparen varför de vill leva 
med varandra, och svaren ger honom material till det tal 
han sedan håller på bröllopet. 
 – Då blir det inte någon förmaning från mig, utan mer 
personligt. Jag ber hjärnan om det svaret som hjärtat har 
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GIFTA SIG KYRKLIGT I BLIDÖ FÖRSAMLING: 
Blidö kyrka 0176-26 80 50

BORGERLIGA VIGSELFÖRRÄTTARE I 
NORRTÄLJE KOMMUN:
Michael Blum: 0176-185 83
Anders Fransson: 0175-100 25
Bernt Grönblad: 0175-401 96
Sylvia Hvistendahl-Manners: 0176-561 36
Inger Jansson: 0175-228 66
Katarina Jansson: 0176-574 19
Lennart Jansson: 0176-135 46 
Hans Stergel: 0176-719 15

FESTLOKALER I BLIDÖBYGDEN:
Almviks föreningshus: www.bokaalmvik.se
Blidö Wärdshus: www.blidowardshus.se 
Furusunds Värdshus: www.furusundsvardshus.se 
Yxlö bygdegård, Marie Gewalli: 0176-886 81

KÄRLEKKÄRLEKKÄRLEKKÄRLEK
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När Emilie Hagberg och Mikael Mårtensson ska 
gifta sig på Blidö i sommar skippar de gärna det tra-
ditionella och sätter sin egen prägel på bröllopet. 
De kommer att vigas nere vid vattnet av en borg-
erlig förrättare, maten lagar de själva och kläderna 
planerar de att köpa i en second hand-butik. 

När Emilie och Mikael bestämde sig för att gifta sig vis-
ste de att de inte bara ville vara på en vacker plats, utan 
att de också skulle ha en anknytning dit. Att det blev just 
på Blidö kändes naturligt för dem båda. Emilies familj 
har haft landställe vid Sikmarö södra sedan hon var barn 
och hennes kärlek till ön har smittat av sig på Mikael. 
 Sedan de blev ett par för tio år sedan har de tillbrin-
gat mycket tid på Emelies släktgård, som byggdes av 
Emilies moster och hennes man och sedan övertogs av 
hennes morföräldrar. Till Blidö har de åkt på somrarna, 
påsken, nyår, eller åkt dit bara för att vara. 
 – Vi har använt det som ett andrum, säger Mikael. 
 – Blidö betyder jättemycket. Jag fattade inte det förrän 
jag var lite äldre, för det har ju alltid funnits där. Det har 
varit som en mötesplats för släkten och jag har oändligt 
många härliga minnen därifrån, säger Emilie. 

EN EXTRA MOROT 
Emilie och Mikael kände tidigare ingen brådska med 
att gifta sig. Men förra sommaren hände någonting som 
fick dem att ta beslutet. Mikael drar upp tröjärmen och 
visar upp underarmen som är full av ärr. Under behan-
dlingen av en överansträngd och inflammerad armbåge 
drabbades han av streptokocker och blev svårt sjuk. Den 
långa vistelsen på sjukhuset fick honom att tänka över 
vad han egentligen ville i livet.
 – När det äntligen började vända och jag blev bättre, 
tänkte jag att vi skulle gifta oss om allt gick bra. Det 
blev som en extra morot för mig. Man får lite insikt när 
en sådan sak händer, att det inte är någon idé att skjuta 
saker på framtiden. 
 – Precis! Och eftersom vi ändå hade tänkt göra det 
någon gång, kunde det ju lika gärna ske nu. Det är kul att 
kunna bjuda alla släktingar och vänner på fest – vi gillar 
att ha fest, ler Emilie. 

TRÄFFADES UNGA 
De träffades första gången när de gick i parallellklasser i 
sjuan och deras vägar korsades igen på gymnasiet. Men 
det var inte förrän de började jobba extra samtidigt på 
butiken Intersport som 20-åringar som det klickade till. 
 – Det blev många afterwork och kroghäng, minns 
Emilie. Allt var mycket enklare då. Ingen av oss trodde 
väl att om tio år kommer vi att bo ihop, ha barn och gifta 
oss. Men det var bra att vi träffades så tidigt, vi har verk-
ligen haft mycket tid på oss att leka ihop. 
 Paret bor i dag i Hägersten i Stockholm och båda fyller 
30 i år. Emilie pluggar psykologi och Mikael jobbar som 

ABSOLUT INGEN MARÄNG!

idrottslärare. För tre år sedan fick de sonen Rio. De tror 
inte att giftermålet kommer att ändra i deras relation. 
 – Jag tror inte att det kommer att förstärka våra band, 
eller vara avgörande på något sätt. Vi gör det för att vi 
redan är länkade, genom vår son, säger Emilie. 

PERSONLIG VIGSEL
Bröllopsceremonin kommer att äga rum vid vattnet 
nedanför Blidösundsgården. Den borgerliga vigselför-
rättaren hittade de på nätet, och de kände direkt att han 
verkade genuin och tillmötesgående. Att de skulle gifta 
sig borgerligt var en självklarhet. Emilie förklarar:
 – Jag har alltid varit stenhård på att om jag ska gifta 
mig, så ska det inte vara i kyrkan. Jag tycker att det är kul 
att gå på andras bröllop i kyrkan...
 – ... men det är inte vi, liksom, fyller Mikael i. 
 – Jag har svårt att över huvud taget se mig i en vigsel, 
det blir ju ändå så uppstyltat så då försöker vi så gott det 
går att göra inramningen så naturlig och avslappnad som 
möjligt. Det ska ha vår personliga prägel, vi vill försöka 
undvika det traditionella, säger Emilie. 
 Inbjudningarna har de gjort själva med papper och 
penna. Maten kommer de att laga tillsammans med 
familjen och dekorationerna får naturen själv stå för mitt 
i högsommaren. Men många gäster vill de ha. 
 – Jag vill inte dra en gräns, säger Mikael. Om jag ska 
gifta mig en dag vill jag att alla som jag vill ha där ska 
komma. Men det får kosta det man kan lägga ut i förväg, 
vi vill inte sitta med en stor räkning efteråt. 
 – Vi får snarare anpassa det som bröllopet innehåller 
efter vår ekonomi, menar Emilie. 
 Själv ska hon försöka hitta sin klänning i en second 
hand-butik. Mikael funderar på hur varmt det skulle vara 
att ha kostym, mitt i sommaren. Kanske en tajt vinröd? 
Eller kanske skulle han dyka upp som Elvis? Allting 
verkar vara möjligt. Det enda Emilie är säker på är att 
hon inte vill ha en vit, fluffig klänning. 
 – Absolut ingen maräng! skrattar hon.

Jenny Söderberg och Tomas Andersson ska också 
gifta sig på Blidö i sommar. För dem är ett kyrkligt 
bröllop och traditioner självklart. Jennys pappa 
ska lämna över henne vid altaret, paret kommer 
inte att sova tillsammans natten före, och en stor 
gräddbakelse med släp har hon redan inhandlat. 

När Jenny, 25, och Tomas, 30, möttes för sex år sedan 
var de ganska olika. Jenny är uppvuxen i Norrtälje och 
har tillbringat mycket tid på sin pappas bondgård ut mot 
Hallstavik. Att mjölka kor och ”gå runt i hagen i koskit” 
var vardag för henne och hon har alltid älskat att fiska och 
vara nära vatten. Tomas däremot var ett utpräglat stads-
barn som under sin barndom flyttat runt mycket med sina 
föräldrar som var pastorer i en frikyrka. Först när han 
träffade Jenny lärde han sig att uppskatta skärgården. 
 Jennys pappas nya tjej hade fritidshus på Blidö och 
paret kom att tillbringa flera somrar på ön. Tomas blev 
mer och mer förtjust. 
 – Jag är kanske inte är någon fiskare eller handyman.
 – Men du har blivit jätteduktig, inflikar Jenny. 
 – Jag tycker det är fantastiskt avslappnande att komma 
hit när man kommer från en stadsmiljö och jobbar hek-
tiskt, nickar han. Att gå upp sex på morgonen och gå och 
sätta sig på en brygga i tre timmar är inte så himla dumt. 

INTE SVÅRÖVERTALAD
Ända sedan paret bestämde att de skulle gifta sig har det 
varit självklart för Jenny att de skulle vigas på Blidö, 
eftersom hon sedan tioårsåldern haft ön som sitt smul-
tronställe, och Tomas smittades av hennes entusiasm. 
 – Det var enkelt. Sommar, sol, båtar och vatten; det 
var inte svårt att övertala mig, ler han. Kyrkan är fin och 
ligger vid vattnet, lite idylliskt så som man vill ha det. 
 För tre år sedan såldes familjens sommarstuga, men 
Tomas och Jenny vill gärna köpa ett eget fritidshus på 
ön framöver. Till vardags bor de i Solna och jobbar båda 
som säljare. Tillsammans har de barnen Liam och Vin-
cent, fem och två år. Att bilda familj gick snabbt. 
 – Vi träffades för sex år sedan på en karaokebar i stan, 
berättar Jenny. Tomas tycker mycket om att sjunga. Jag 
satt och lyssnade och tänkte ”han var duktig på att sjunga 
och är jättefin”. Vi hamnade vid samma bord och sedan 
dess har vi träffats nästan varje dag. Vi flyttade ihop gan-
ska snabbt och jag blev gravid efter fyra månader.

MAN GIFTER SIG BARA EN GÅNG
 Eftersom Tomas kommer från en kristen familj och 
man i Jennys familj alltid döpts, konfirmerats och gift 
sig i kyrkan kändes det naturligt med ett kyrkligt bröllop. 
Paret tycker att traditioner är viktiga. 
 – Tomas friade nyårsafton 2008 och egentligen hade 
vi velat gifta oss inom ett år efter det. Vi kommer inte 
att sova med varandra kvällen innan. Tomas ska stå inne 
i kyrkan och vänta på att min pappa ska ta mig in till 
altaret. Och det ska vara näbbar; jag vill ha en liten tjej 

med jättesöt klänning... det tycker jag är viktigt. 
 – Både jag och Jenny är av åsikten att man bara gifter 
sig en gång. Det kändes som att det var dags också, efter 
två barn, allt annat finns ju redan där, menar Tomas. 
 Egentligen hade paret tänkt spara pengar för att gifta 
sig om två år, men så var de på bröllop förra året och blev 
inspirerade. De räknade på det och konstaterade att de 
faktiskt hade råd att gifta sig tidigare, och bestämde: ”Nu 
kör vi”. En vecka efteråt bokade de  kyrkan. 

VIKTIGAST MED GEMENSKAP
Bröllopsfesten kommer att hållas på Furusunds Värdshus. 
Även där är de noga med att poängtera vad de vill ha. 
 – Vi vill inte ha en superfancy middag med fem rät-
ter som man inte kan uttala namnet på eller vet vad det 
är i, säger Tomas. Vi vill ha bra mat förstås, men det är 
inte det man kommer ihåg efteråt, utan att man hade kul, 
att man umgicks och kände gemenskap. Sedan har ju vi 
släkter som är ganska olika, frikyrkosläkten och rospig-
garna kan krocka lite. När de träffas går det ju bra, men...
 – De är nykterister, förklarar Jenny. 
 – Inte rospiggarna väl? undrar jag. 
 – Nej, säger Jenny och vi skrattar. Min pappa och hans 
mamma är verkligen olika. Pappa är en riktig bonde som 
gillar sin grogg, och hon gillar sin apelsinjuice. Men det 
ska nog gå bra. 

SKILLNAD I HJÄRTAT
Jenny har sedan hon var liten haft en klar bild av sitt 
bröllop.
 – Jag vill vara jättefin och ha en riktigt stor grädd-
bakelse. Klänningen har jag redan köpt och den är gigan-
tisk! Jag ska ju bara gifta mig en gång och då vill jag inte 
ha någon puttinuttig klänning. Men viktigast för mig är 
ändå att Tomas, mina vänner och familj är där. 
 Vad betyder det då för dem att gifta sig? 
 – Skillnaden är i hjärtat, att vi förbinder oss för resten 
av livet tills vi blir gråhåriga, säger Jenny.
 – Sedan är det ju roligare att kalla Jenny ”min fru” i 
stället för sambo eller flickvän. 
 – Jag har haft tur som får gifta mig med mannen som 
är pappa till mina barn och min bästa vän, säger Jenny. 
 Och även om det enligt myten ska bringa tur att gifta 
sig i regn, hoppas de båda på solsken. 
 – De säger ju att Blidö är ön i solen, säger Jenny. Vi får 
hoppas att det stämmer den dagen! 

KÄRLEKKÄRLEKKÄRLEKKÄRLEKKÄRLEKKÄRLEKKÄRLEK KÄRLEK

Text Ingrid Hedman Foto: Bea Tigerhielm

DET ÄR VIKTIGT 
MED TRADITION

Text Ingrid Hedman Foto: Malin Helenius
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På valborgsmässoafton förra året förlorade jag mitt livs 
största kärlek, min bästa vän, min hund Frost. Sedan 
snökaoset 1999 då vi hämtade honom en bit in i kallaste 
Norrland, skapade vi många fina minnen som jag nu kan 
se tillbaks på och gråta en skvätt över. Att gå vidare efter 
att ha förlorat någon man älskat så mycket är inte lätt. 
Jag älskade honom över allt annat. Han gav mitt liv me-
ning i de svåraste stunderna.

Det är vår. Och med våren och ljuset kommer känslor 
och lust. Singlar runt om i landet ger sig ut på jakt efter 
någon att hålla i handen, någon att komma nära och äl-
ska. Så även jag. Även denna vinter fick jag sitta ensam 
i min lägenhet och huttra. Veden på macken på Häger-
stensvägen var slut och ingen hade jag som värmde mig 
heller. Men nu har jag tinat.
 Jag fick i uppdrag att skriva en krönika om kärlek. Hur 
svårt skulle det kunna vara? Det är ett gigantiskt område. 
Så vad ska jag då rikta in mig på då?

Alla har vi drömmar som vi önskar ska gå i uppfyllelse. 
Det kan vara allt från att vara bäst i en idrottsgren, få 
ett välbetalt jobb, berömmelse eller ett sagobröllop. Men 
mest av allt: att få leva lyckligt i alla sina dagar. Min 
stora dröm har alltid varit att få gifta mig, skaffa barn, 
villa, vovve och så vidare. Att helt enkelt få leva ett lyck-
ligt ”Svenssonliv”.

Runt om i världen rasar krig mellan olika folk. Männis-
kor förföljs och torteras på grund av deras hudfärg, deras 
tro, deras politiska uppfattning, deras sexuella läggning. 
Det sista är för mig ett ganska känsligt ämne att prata 
om. Alla har vi en sexuell läggning. Dock utgår vi allt 
som oftast ifrån att folk vi möter är heterosexuella. Föru-
tom om en kille har feminina drag eller är fjollig, då är 
han självklart en typisk bög. Och en manhaftig kvinna är 
förstås lesbisk. 
 Fördomar växer på träd. Eller snarare som ogräs. Det 
beror oftast på okunskap och rädsla. Och det skapar kon-
flikter. Min bror är nog den mest fördomsfulle personen 
jag känner när det gäller fördomar om bögar. Visserligen 
så kanske det gjorde att vår relation förbättrades och att 

jag inte var en lika tråkig person i hans ögon längre. För 
enligt honom så är alla bögar riktigt roliga festprissar, de 
har bra, välbetalda jobb och de är bra på inredning och 
mode. 
 Inget av det stämmer in på mig. Jo, just det. Jag gil-
lar schlager, precis som ett par miljoner andra invånare 
i Sverige som sitter och tittar på Melodifestivalen varje 
lördag. Jag är ju lite annorlunda, jag. Det min brors för-
domar grundar sig på är att han bara träffat den typen av 
bögar. De bögar som sitter hemma och tittar på film med 
familjen en lördagskväll lär han ju knappast träffa på. 
Allt är inte som det ser ut att vara.

Min gamla flickvän från högstadiet ska gifta sig med sin 
tjej i sommar. Själv lär jag sitta på jobbet och vara bit-
ter över att ännu inte ha hittat den rätta. Ett stort steg i 
utvecklingen är ju i alla fall att jag, och många andra, 
nu har möjligheten att gifta sig med en av samma kön. 
Den 22 oktober 2009 befann jag mig på Smådalarö gård 
på fortbildning med jobbet. En av mina bästa vänner, 
teologistuderande i Uppsala, hade suttit och bevakat 
Kyrkomötets debatt i ett par timmar. Vid lunchtid ring-
er han för att meddela att Kyrkomötet hade beslutat att 
kyrklig vigsel även kan gälla par av samma kön. Än-
tligen. Min konfirmationspräst lärde mig att Gud älskar 
alla. Tro, hopp och kärlek predikades det mycket om un-
der läsningarna. Och varför inte? Hur mycket bättre mår 
du när du trycker ned någon och får en person att må 
dåligt? Hur känner du när du gör en person glad?

I vår bygd finns det en del hbt-personer. Jag känner mig 
inte rädd. Jag är jag och kan vara mig själv hemma på 
Blidö. Jag hoppas att alla känner som jag gör. Simma 
med strömmen i stället för att jobba i motvind. Det mår 
du bättre av. Du kan inte ändra en annan människa, bara 
dig själv.

Ps. Jag stöter inte på dig. Varför skulle jag göra det? Bara 
för att du är kille betyder det inte att jag är intresserad. 
Men det är ju bra att du har ett bra självförtroende.

VÅRKÄNSLOR, 
KÄRLEK OCH 
FÖRDOMAR

Anders wallner,  
Fjärrtågklarerare och ordförande Föreningen Blidö Ung
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KÄRLEK Ö-KÄNDIS

Mat, dryck, hundar, att resa och uppleva 
andra kulturer, det är Angela Ljunggrens 
passioner i livet, när hon inte arbetar som 
ICA-handlare på Blidö. Öskaret fick vara 
med när hon tillagade en delikat påsk-
middag och lät sig väl smaka. 

ANGELA LEVER FÖR MATEN, VINET, 
HUNDEN OCH STUNDEN



Att driva en livsmedelsbutik är inget 9–5-jobb, det är 
tydligt. Precis som de flesta egna företagare känner sig 
Angela Ljunggren aldrig riktigt ledig när hon är hemma 
på ön; de enda gångerna hon kopplar bort jobbet är när 
hon åker in till stan och går på bio eller operan. Och de få 
gånger hon har tid att göra en resa. 
 – Jag tycker om att åka utomlands och uppleva andra 
kulturer, till exempel att bila runt i Europa. Eftersom jag 
är intresserad av vin gick jag en sommelierutbildning på 
Restaurangakademin för ett och ett halvt år sedan och jag 
tycker det är jättekul att besöka vingårdar när jag är ute 
och reser. Och att njuta av mat naturligtvis, det är en stor 
del av mitt liv! 
 Angela drömmer om att en dag få driva restaurang. 
Hon tycker mycket om att laga mat och prova nya maträt-
ter, även om hon inte hinner så ofta som hon skulle vilja. 
I dag har hon tagit sig tid att laga en trerätters påskmeny 
som Öskarets läsare får recept på i detta nummer: het 
papardelle med saffran och pilgrimsmusslor till förrätt, 
lammytterfilé och getostgratäng som huvudrätt och avs-
lutningsvis en citronpaj med färska jordgubbar till des-
sert. Det doftar härligt från ugn och kastruller. 

VIKTIGT MED KVALITET
En av grundtankarna Angela har haft med sitt ICA är att 
det ska finnas ett bra utbud av varor och att de ska hålla 
en god kvalitet, trots att affären precis som många andra 
företag här ute har svårt att få ekonomin att gå ihop under 
lågsäsong. 

 – Det är en balansgång på vintern, då måste man dra 
ner på olika sortiment. Men vi försöker till exempel ha 
färsk basilika varje helg, även den här årstiden. 
 – Många vill ha maten så billig som möjligt, men vad 
får man för pengarna? Vi säljer inte den minsta kiwin, 
utan den största på marknaden och den som är godast. 
Det ska ju gå fort att laga mat i dag också, vi är stressade 
och det får ta en kvart. Att laga husmanskost och sånt, 
det försvinner mer och mer. Man säljer inte så mycket 
fläsklägg längre. 

VÄGEN TILL ICA 
Angelas väg genom arbetslivet var lång och brokig; in-
nan hon kom till ICA provade hon på en mängd olika 
arbetsplatser. Hon växte upp i Rotebro i Sollentuna och 
hoppade som 14-åring av skolan för att börja jobba på 
varuhuset EPA. Därefter var hon anställd i butik, på fab-
rik, som växeltelefonist och som tidningsutdelare. 
 I början av 1990-talet tog hon gesällbrev i köttyrket i 
detaljhandeln och gick ICA:s butiksledar- och företaga-
rutbildning. Egentligen var det meningen att hon redan 
då skulle bli ICA-handlare, men ett säljjobb på Brio i 
Skåne kom emellan. 
 – De hade ett dotterbolag som sålde husgeråd, glas och 
porslin, som jag var ute och sålde. Så jag blev ganska 
mycket bilsittande. Det var kul men det är ett ganska en-
samt jobb. 
 Efter sju år som säljare blev det återigen aktuellt för 
Angela att ge sig in i livsmedelsbranschen. Genom åren 
hade hon haft flera kollegor som var ICA-handlare, och 
1997 fick hon ett erbjudande att driva ICA Blidö åt två 
handlare i stan. Tillsammans med sin man Torgny och 
sonen Alexander lämnade hon Sollentuna för att under 
påsken samma år bosätta sig på Blidö.
 – Då var man eld och lågor och tyckte att det skulle bli 
kul att köra igång, entreprenör som man är. Första som-
maren sa min man att ”du kan väl ställa in en säng där” 
för det blev sena kvällar och tidiga morgnar, det blev så 
intensivt, minns Angela. 
 Efter att ha arbetat i deras regi i fyra år tog hon över 
butiken själv 2001. 

LEVER FÖR STUNDEN 
Angela bor i dag kvar i huset i Oxhalsö tillsammans med 
sin man och fyra hundar av rasen chow-chow.  
 Sonen Alexander, 27, bor numera i Stockholm och 
läser filmlinjen på Kulturama. 
 – Film är ett jättestort intresse, så honom får jag nog 
tyvärr inte se som ICA-handlare. Men man kan inte få 
allt här i livet, säger Angela med ett leende. 
 Själv vet hon inte hur länge hon kommer att vara kvar 
i branschen. 
 – Jag kommer att hålla på så länge jag tycker att det är 
roligt. Jag tar ett år i taget och lever för stunden. 

För er läsare som blir sugna på att laga Angelas påsk-
meny finns recepten här intill. Bon appetit! 

Text: Ingrid Hedman Foto: Agnetha Tillnert
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Ö-KÄNDIS Ö-KÄNDIS

Citronpaj med maräng 
200 g mjöl
80 + 200 g socker
100 g salt smör + lite till formen
1 + 4 ägg
2,5 dl tjock crème fraiche
2,5 dl pressad citronsaft 

Maräng:
3 äggvitor
60 g strösocker 

1. Blanda mjölet med 80 gram socker, smöret 
i bitar och 1 ägg, antingen i mixer eller med 
händerna. Mixa inte för länge i maskin. Tillsätt 
lite vatten om degen blir torr. Kavla ut degen 
och lägg den i en smörad pajform, skär av de 
bitar som sticker utanför kanten. Nagga de-
gen med en gaffel och ställ i kylskåp minst 30 
minuter. Värm ugnen till 210 grader. 
2. Förgrädda pajbottnen med tyngder, till 

exempel torkade gula ärter, i 10 minuter och därefter 5 
minuter utan tyngder. Ta ut formen och sänk värmen till 
130 grader. 
3. Vispa 4 ägg med 200 gram socker till en ljus och fluffig 
smet. Vänd ner crème fraiche och citronsaft. Låt vila en 
liten stund. 
4. Häll över blandningen i formen och grädda 30–40 mi-
nuter mitt i ugnen. Kontrollera om den är färdig genom 
att sticka i den med en kniv – denna ska vara nästan helt 
torr när du tar upp den. Låt vila i kylskåp minst 1 timme. 
5. Gör marängen: Vispa äggvitorna tills de är ganska fasta 
och tillsätt då sockret. Låt marängen forma små toppar. 
Ställ på kylning en stund. Värm ugnen till 180 grader. 
6. Sprid marängen över pajbottnen och grädda 10 mi-
nuter. Låt pajen svalna innan den serveras. 

Tips: Ett alternativ till marängen, om du inte vill ha det 
lika sött, är att i stället servera färska jordgubbar till pajen.

Lammytterfilé med getostgratäng
4 portioner
2 st lammytterfiléer cirka 450 gram
1 msk franska örter (torkade)
Salt och peppar
Vitlök(ar)
1 msk rapsolja

Gratäng:
2 st bakpotatisar
250 gram chevreost 
2 dl standardmjölk
2 dl grädde valfri fetthalt

Rosmarinsky:
4 dl rödvin
1 msk fond konc ox
1 tsk råsocker 
1 msk rosmarin
2 tsk vetemjöl
3 msk smör
Salt och svartpeppar 
Till servering: 300 gram haricots verts 
lättkokta 

1 vitlöksklyfta
1 morot
1 rödchili urkärnad och strimlad
0,5 saffran
0,75 dl torrt vitt vin
1 ½ dl grädde 
Salt 
Nymalen svartpeppar
Olivolja till stekning
½ dl bladpersilja 
150 gr pappardelle
200 gram pilgrimsmusslor
Salt 
Nymalen vitpeppar

Citronette:
½ citron
½ lime
¼ dl kallpressad rapsolja
1 tsk socker 
1 tsk salt

Värm en kastrull med olja och fräs vitlök, morötter, chili 
och saffran i ett par minuter. Häll i vinet och grädden, 
koka ihop i cirka 8 minuter. 
Koka pastan enligt anvisningar på paketet och hacka 
persiljan. 
Lägg musslorna på hushållspapper så att de blir torra. 
Krydda med salt och peppar och stek eller grilla med lite 
olivolja ett par minuter på bägge sidor. 
Riv skalet på citronen, filéa citronen och limen. Mixa skal, 
filéer, salt och socker. Tillsätt oljan i tunn stråle under 
vispning. 

Servering:
Blanda i persilja i pastan och lägg upp på tallrik. Pensla 
citronetten på musslorna och servera. 

Vintips: 
Chateau Bonnet (nr 4151) 99 kr/fl. Distrikt: Entre-Deux-
Mers  Land: Frankrike 
Torrt, mycket friskt, aromatiskt vin med inslag av krusbär, 
svartvinbärsblad och citron. Serveras vid cirka 8 grader. 

Stekta pilgrimsmusslor med het pappardelle 
4 portioner

1. Putsa lammfilén och krydda den. Låt stå 
och dra i 30 minuter. 
2. Sätt ugnen på 175 grader. 
3. Skala och skiva potatisen tunt. Varva den 
i en ugnsfast form med ett rejält lager smu-
lad getost. Gratängen ska inte bli högre än 
2-3 cm. Salta och peppra, häll på mjölk och 
grädde så att potatisen täcks helt. Grädda i 
ugnen i ca 45 minuter. 
4. Sjud under tiden vin, fond, socker och 
rosmarin till såsen i ca 30 minuter. Hetta 
samtidigt upp oljan i en panna och bryn 
köttet snabbt runt om. Lägg över i en ugns-
fast form och stick in en köttermometer. 
5. Sätt in lammfilén i ugnen när gratängen 
varit inne ungefär 20 minuter. Stek köttet 
tills termometern visar 51 grader (högre 
för ett mer genomstekt kött). Ta ut och låt 
vila 7-8 minuter under smörpapper innan 
det skivas. 
6. Sila såsen. Mosa samman mjöl med 1 
msk av smöret och klicka i. Sjud under 
vispning ett par minuter. Smaka av med 

salt och peppar strax före serveringen 
och vispa i resten av smöret. 
7. Lägg upp på varma tallrikar, salta och 
peppra över köttskivorna och servera. 

Vintips: 
Windsor Three Vines 2007, nr 6533, 99 
kr/fl. Land: USA. Distrikt: Kalifornien. 
Smakrikt fruktigt vin med fatkaraktär. 
Serveras vid ca 18 grader. 
2007 Barbera d´Alba – Josetta Saffirio, 
179 kr/fl. 
En härlig smak av blåbär, körsbär, 
choklad, rostade fat och vanilj. 

Öltips: 
ett ljust lageröl, t.ex. Starobrno Pre-
mium. Land: Tjeckien. 
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FULL FART MED ROT-AVDRAG
– Avtal och dialog, det är det viktigaste när du anli-
tar en hantverkare!
 Det betonar Christina Björklund, konsumentvä-
gledare i Norrtälje. Hantverkarna fick en boom när 
ROT-avdraget kom. 
 – Här är ingen lågkonjunktur, säger Rune Bergen, 
snickare på Blidö.

– Skriv avtal hela tiden. Om allt!
 Christina Björklund har jobbat som konsumentvägle-
dare i Norrtälje sedan 2001 och hon märkte en kraftig 
ökning av antalet hantverksärenden förra året när ROT-
avdraget kom. 
 – Jag och mina två kollegor har haft många hantverk-
särenden, särskilt i höstas. Och vi märker att folk slarvar 
med avtalen. På en liten ort känner man kanske hant-
verkaren privat och tycker att det är pinsamt att skriva 
en överenskommelse. Men jag brukar rekommendera att 
man säger: ”Nu skriver vi ned vad vi kommit överens 
om – för din skull och för min.” Både hantverkaren och 
kunden har nytta av ett avtal.
 Christina berättar om ett ärende hon hade i höstas. En 
småbarnsfamilj hade anlitat hantverkare för att göra om 
sitt badrum. När det var färdigkaklat kom snickarna och 
skulle sätta upp lister och skåp. ”Här finns ju inget fall på 
golvet”, var deras första reaktion. Och det fanns det inte!
Plattsättarna menade att de gjort sitt jobb, men husägar-
en var förtvivlad, ”Nu orkar jag inte mer”, sade han till 
Christina. Det hela löste sig till slut och golvet gjordes 
om.
 – Dialog är jätteviktigt, säger Christina. Gå igenom 
i förväg hur jobbet ska göras och följ jobbet under hela 
tiden. 

KONTROLLERA JOBBET
Men att följa jobbet är inte så lätt när det gäller fritidshus. 
Ägaren kontaktar kanske hantverkaren på sommaren för 
ett jobb som ska göras under vintern. Sedan är ägaren 
inte ute i stugan utan kommer ut först när jobbet är klart. 
Och då är det så dags! Blir man inte nöjd då kan det bli 
svårt att få ändringar gjorda.
 – Men man har tio års reklamationsrätt på fast egen-
dom enligt konsumenttjänstlagen, förklarar Christina. Så 
även fel som upptäcks efter flera år kan man reklamera.
 Om du tycker att ett jobb är dåligt eller felaktigt utfört, 
kontakta konsumentvägledningen i Norrtälje. Du kan 
ringa Kontaktcenter på telefon 0176-746 77 eller mejla 
in en fråga från Norrtäljes hemsida www.norrtalje.se.  
 Vägledarna är neutrala och tar inte ställning för någon-
dera parten; deras jobb är att försöka lösa tvisten i godo. 
Går inte det kan ärendet gå vidare till Allmänna reklama-
tionsnämnden, och i sista hand till domstol. Men att gå 
till domstol är en dyr och långdragen process. 
 – Tyvärr finns det hantverkare som slarvar, och särskilt 

om man har mycket jobb och det är bråttom kan det bli 
fel, säger Christina. Men det finns också besvärliga kon-
sumenter som inte kan förklara hur de vill ha det och som 
klagar på allt!

FULL FART PÅ BLIDÖ
Att det är full fart för hantverkarna på Blidö kan snick-
are Rune Bergen intyga. Han flyttade från Stockholm till 
Blidö 1976, och det har han aldrig ångrat.
 – Jag trivdes aldrig i stan, trots att jag växte upp där. 
Och jobb har jag aldrig saknat!
Rune har så mycket jobb på gång att han fortsätter trots 
att han skulle gått i pension för tre år sedan.
 – Nej, varför skulle jag sitta hemma så länge jag är 
fullt frisk och tycker det är kul att jobba, säger han. 
 Han rekommenderar alla som vill ha hantverkshjälp 
att vara ute minst ett år i förväg. Man måste helt enkelt 
vara ute i god tid eftersom hantverkarna är så fullbokade. 
Och beläggningen är i stort sett jämn året om, även om 
det ibland kör ihop sig extra under våren; alla vill ha rep-
arationerna avklarade före semestern. 
 När Rune flyttade ut till Blidö var det en rusch i ny-
byggnationen. 
 – På 1970- och 1980-talen byggdes det en hel del per-

Text: Ingrid Jacobsson 
Foto: Ingrid Jacobsson & Malou Norrby
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– Varför skulle jag sitta hemma så länge jag är fullt frisk och tycker det är kul att jobba, säger Rune Bergen, snickare på Blidö.
Foto: Malou Norrby

manenthus här. Men de senaste åren har det varit dåligt 
med sådana husbyggen. Fast sjuttiotalshusen är ju över 
trettio år nu, så de måste renoveras och fräschas upp. 
Och så är det ständig omsättning på fritidshusen.
 – Stugorna säljs och de nya ägarna vill ha det på sitt 
sätt. Då blir det jobb för oss! 

KUNNIGA KUNDER
Att ROT-avdragen har inneburit att många tar chansen 
att renovera, det märker Rune Bergen. Och han tycker att 
kunderna är kunniga och vet hur de vill ha jobbet gjort.  
 Rune är positiv till avdragen, för de har gjort att mån-
ga svartjobb försvunnit. Men avdragen innebär mera 
pappersjobb för hantverkarna, och ibland blir det lång 
väntetid för att få ersättningen från Skatteverket.
 – Det kan ta ett halvår! Ett av jobben jag gjorde i au-
gusti fick jag inte ersättning för från Skatteverket förrän 
i slutet av februari, berättar Rune.
Rune Bergen känner alla hantverkare på Blidö och öarna 
runt omkring och han betonar den goda stämningen i 
gänget.
 – Här ute är det ingen avundsjuka, alla hjälps åt. Om 
jag har ett stort jobb och ser att jag kanske inte hinner 
med så ringer jag en kollega som rycker in och hjälper 
till. Vi har ingen konkurrens oss emellan, det är skönt. 
Och alla är seriösa som jobbar här ute. 
 Hur gör man då om man är nybliven husägare och vill 
ha tag på en hantverkare? 
 – Prata med grannarna, är Runes snabba svar. Det är 
det bästa sättet att få tag i en hantverkare. Hör med gran-
narna och ring till den de rekommenderar. Då kan du 
vara säker på att du också blir nöjd!

ROT-AVDRAG
ROT-avdrag kan du få för Reparation, Ombyggnad och 
Tillbyggnad (ROT) av din villa, fritidshus eller bostadsrätt 
(inte hyreslägenhet). Avdraget gäller inte nybyggnad. Du 
måste äga bostaden där arbetet utförs. 

ROT-avdrag kan du också få för arbeten i garage, förråd 
och tvättstuga, men inte för markarbeten och inte för 
installationer, till exempel byte av kyl och frys. 

ROT-avdrag lämnas på hälften av arbetskostnaderna, inte 
material. Avdraget är maximerat till 50 000 kr/år. 

Du måste anlita ett företag som har F-skatt för att få 
skattereduktionen. Företaget skickar en faktura till dig 
men drar av hälften av arbetskostnaden. Resten begär 
företaget sedan från Skatteverket.

Att skriva ordentliga avtal med hantverkarna är det viktigaste, enligt 
Christina Björklund, konsumentvägledare i Norrtälje

Foto: Ingrid Jacobsson



lite men ofta, och då försvinner även eventuell mossa. 
Man ska inte försöka kratta bort mossan, det har bara 
motsatt effekt, sporerna sprids och det bildas ännu mer 
mossa. Mossa vill ha näringsfattig jord och därav förstår 
man nyttan med att försiktigt gödsla bort den. (Men det 
finns de som tycker det är fint med mossa och att det är 
mjukt och gossigt att gå på.)
 Nässlor tillhör Annes favoriter. Av dem kan man själv 
göra högvärdigt gödselvatten till den egna trädgården 
och krukväxterna inomhus, men de är också goda och 
nyttiga att äta. Tidigt på våren tar man de fina skotten 
som man sedan hackar, förväller och gör nässelsoppa av. 
Hur nyttigt och gott som helst! Därefter går det att skörda 
nässlor hela sommaren och speciellt när de gått i frö. 
 – Fröna innehåller östrogen och är bra för oss, säger 
Anne som brukar torka nässlor och smula ner dem i bur-
kar som hon sedan strör över gröter och soppor. Ett bra 
näringstillskott hela vintern.
 – Vänta ska du få se! 
 Anne sticker iväg till köket och efter ett tag kommer 
hon tillbaka med en glasburk fylld med torkad nässla. 
 – Här får du att strö över allt du äter, säger hon och ger 
mig burken. 

OGRÄS ÄR TILL FÖR ATT ÄTAS
När björkarna fått musöron är det dags att klippa rosorna 
och då är det också läge att odla mangold. 
 – Mangoldens stjälkar kan man koka och äta som spar-
ris, tipsar hon. Det är också dags att tappa björken på sav, 
gott att dricka och nyttigt, framför allt för lederna.
 Att ta tillvara ogräset, i stället för att utrota det, är 
något som Anne starkt rekommenderar. Hon anser att det 
egentligen inte finns ogräs, utan att alla växter har sin up-
pgift och somliga kan man äta. I Frankrike anses mask-
rosblad vara en delikatess som sallad. Kirskål är även den 
en växt som många förbannar, eftersom den sprider sig 
lätt och har en tendens att ta över i trädgården. 
 – Då kan man i stället skörda och äta upp den, säger 
Anne. Jättegott i pajer och liksom mangold får kålen ock-
så vita stjälkar som man kan äta som sparris. 
 – Men om man nu inte vill ha ogräs bland de växter 
man valt att odla, vad gör man då?
 – Man kan låta växterna täcka varandra, eller man kan 
täcka jorden med bark, flis eller dylikt, som även bevarar 
jordens fuktighet. Man kan också rensa bort det man inte 

vill ha, lägga ut det på gången bredvid, eller på tidning-
spapper, så att det torkar och sedan lägga tillbaka det. 
 – Aldrig ta bort något, bara lägga till, upprepar Anne, 
som ett mantra. 

SKÄM INTE BORT JORDEN
Anne är mycket för att göra det så enkelt som möjligt, att 
inte skämma bort jorden med för mycket grävande och 
tillförsel av näring utifrån, utan använda och ta tillvara 
det som redan finns.
 – Nu finns det ju så många hästar och höns på öarna, 
så varför inte gå och fråga om man kan få lite gödsel till 
sin trädgård, säger Anne. Fast färsk gödsel måste ligga 
till sig från några månader och upp till ett år, för att inte 
bränna växtrötterna. 
 Annars rekommenderar Anne Algomin, ett gödsel 
gjort av havsalger och som är miljövänligt och därige-
nom kravmärkt.
 När eken slår ut och körsbärsträden blommar är det 
dags att så köksväxterna. Man behöver alltså inte ha 
så bråttom. Då är frostnätterna över och jorden har fått 
lämplig temperatur.
 – Men odla inte mer än du orkar sköta och glöm inte 
att njuta, säger hon. Salladstapet rekommenderas. Det är 
bara att bre ut, lägga på lite jord och vattna och sedan har 
man sallad hela sommaren.
 – Något annat enkelt och gott att odla?
 – Dill och persilja, förstås, och indiankrasse. Både 
blad och blommor går att äta och de råa fröna är utmärkta 
för magen! Squasch går lätt att odla i komposten.

TILL GLÄDJE ÄNDA FRAM TILL JUL
Grönkål är något man har glädje av ända fram till jul och 
den sköter sig själv. Den sås i kökslandet och äts först 
när den har frusit. Man kan behöva rädda den från rå-
djuren genom att skörda den innan frosten och förvara 
den i frysen, såvida man inte har omgärdat med stäng-
sel. Grönkålen är för oss nordbor en naturlig näringskälla 
vintertid.
 Att fördjupa sig alltför mycket i att odla ätbart när man 
kommer ut till sommarhuset tycker Anne är lite onö-
digt då det finns sådant som Roslagslådan och Senneby 
trädgård som kan leverera fina och färska grönsaker. Så 
kan man koncentrera sig på det enkla i kökslandet och 
sådant som får plats i hinkar eller krukor på trappen. 
 – Gör det enkelt och glöm inte att njuta, säger Anne än 
en gång och med det är intervjun slut och jag pulsar åter 
hem i det tilltagna snöfallet. 
 Nu av lappvantar.

TA HAND OM DET SOM GJORT SITT
Nu tar vi hand om det vissna genom att finfördela det, 
smular mellan fingrarna eller klipper i bitar, allt fjolårs 
som gjort sitt, och myllar försiktigt ner det tillbaka till 
jorden. Har det bildats tjocka kakor av löv, eller annat, 
måste man dela dem och luckra upp, speciellt efter regn, 
så att syre och vatten kommer ner i jorden; och allt ska 
ske med varsamhet. Det är nu också lättare att se vad som 
faktiskt är dött och behöver klippas bort på de perenna 
växterna, det där som inte klarade vinterstormarna. 
 Vi kollar gnagskydden så att de inte växer in i barken. 
De ska helst tas bort helt under sommaren för att sättas 
tillbaka till vintern.
 Har man gräslök och persilja i köksfönstret, kan man 
sätta ut dem nu. 
 När lökväxterna börjar titta fram skyddar Anne dem 
från rådjuren genom att sticka ner fjolårets taggiga hal-
lonkvistar, de ska ju ändå bort. Det går också att sticka 
ner grillpinnar eller granris i samma syfte. 
 Vårlökar, och även lökar som man samlat på sig från 
jul- och påskgrupper, kan man nu peta ner i jorden, men 
det går också att vänta med plantering av lökarna till 
hösten. Se till att de hänger luftigt i en nätkasse någon-
stans där det är mörkt, exempelvis under diskbänken. 
 Om man önskar egen potatis till sin midsommarsill 
kan man i mitten av april förgro potatis, förslagsvis i en 
äggkartong, för att sedan sätta dem i en hink. 

GRÄSMATTAN VILL BLI BORSTAD
Gräsmattan ska man inte kratta i förrän den har börjat 
torka upp och man krattar inte hårt utan mera för att lufta, 
så att allt reser sig. Anne säger att man mera borstar gräs-
mattan. Därefter gödslar man försiktigt tre–fyra gånger, 
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I höstas gav odlingspedagogen Anne Silhammar 
mig och Öskarets läsare råd om hur man bäst tar 
hand om sin trädgård inför vintern. Nu på våren, 
efter en osedvanligt sträng och snörik vinter, ska 
hon hjälpa oss att komma i gång med trädgårdsar-
betet.

Det är i början av mars och snön faller ymnigt när jag 
pulsar fram till det lilla faluröda huset där Anne bor. Hon 
har för några dagar sedan kommit tillbaka efter en häl-
somånad i Kerala i Indien och hon stänger snabbt dörren 
bakom mig, så att inte snön ska yra in. Jag tar av mig 
kappan och skakar ur vätan i den utkylda hallen. Anne 
lyfter på täcket till köksingången och vi går in i det var-
ma köket där den vedeldade spisen sprider en go’ värme. 
Från en cd-spelare på kylskåpet ljuder indisk musik och 
Anne dukar en bricka med koppar med chai, en örtdryck 
med varm mjölk, och vi sätter oss i soffan inbäddade i 
yllefiltar och fårskinnsfällar för att hålla värmen. På bor-
det ligger en lapp där Anne listat hållpunkter för vårar-
betet. Hon börjar med att tipsa om trädgårdsmässan 
Nordiska trädgårdar i Älvsjö, den 8–11 april.
 Anne ser alltid trädgårdsarbetet i ett större samman-
hang, att allt hänger ihop i ett naturligt kretslopp, så 
hennes råd fortsätter i samma anda som i höstreportaget. 
Hur var det nu? Man skulle inte ta bort något, såvida det 
inte var skadat, utan alltid lägga till. Löv under buskar 
och rosor, allt visset skulle vi låta vara kvar som skydd 
för kylan och jorden skulle inte vara ”naken”.
 – Det gäller alltid, påminner Anne. Jorden vill aldrig 
vara öppen. Ju mer du för tillbaka, lägger på, desto min-
dre ogräs får du. Maskarna kryper upp, drar ner och det 
blir jättefin jord.

Text: Malou Norrby Foto: Birgitta Rasmusson & Malou Norrby

INTE TA BORT, BARA LÄGGA TILL TIPS
Rutavdrag gäller för enklare former av normalt återkom-
mande trädgårdsarbete som till exempel gräsklippning, 
krattning, häckklippning och ogräsrensning. Även moss-
bekämpning och rengöring av altan. Se mer på Skatteverkets 
hemsida www.skatteverket.se. Titta gärna på anslagstavlan 
vid ICA Blidö för där kan du hitta lokala företag som spe-
cialiserar sig på hushållsnära tjänster med Rutavdrag.
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Har du varit på Linkudden – Linken – på våren när 
ängen är översållad av gullvivor, vitsippor och 
Adam och Eva? Är det Blidös vackraste plats? Natur-
reservatet på öns sydöstligaste del är speciellt på 
många vis. Det är något så unikt som ett privatägt 
reservat.

Linken blev naturreservat i augusti 1969. Då donerades 
marken av en privatperson, Hans Holm, till dåvarande 
Blidö kommun. Villkoret för donationen var att området 
skulle bli naturreservat och vara öppet för allmänheten, 
men kvarstå i privat ägo. Samtidigt donerades en summa 
pengar till reservatets skötsel.
 – Detta är en unik lösning, säger Norrtäljes kom-
munekolog Magnus Bergström.
 Pengarna som donerades sattes in i en fond, som fort-
farande finns och som förvaltas av Norrtälje kommun. 
Norrtälje Naturvårdsstiftelse har hand om tillsynen av 
Linken och besöker området sex–sju gånger per år. 

 – Stiftelsen ska rapportera om det sker någon ned-
skräpning eller förstörelse, säger Magnus Bergström. 
Men allmänheten respekterar reglerna för reservatet väl-
digt bra. Det är oerhört få fall av överträdelser!
 Likadant är det med övriga reservat i Norrtälje kom-
mun. Det finns faktiskt hela sjuttio stycken, plus Ängsö 
nationalpark. Bland de mest kända reservaten finns 
Häverö Prästäng, Norr Malma och Riddersholm.
 – Fler reservat är på gång, berättar Magnus Bergström. 
Det är viktigt att skydda områden med speciell natur. 

GAMMALT ODLINGSLANDSKAP
Linkenområdet är cirka tjugo hektar, varav fem hektar är 
vatten. Linken är ett exempel på det gamla odlingslands-
kapet på Blidö. Där fåren i dag går och betar har det varit 
slåtterängar i över hundra år. Slåttern pågick ända in på 
1940-talet.
 – Väster om Linkudden går en muddrad kanal in i 
Finnviken. Där anlades en ny brygga förra året, berättar 
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VÅR PÅ LINKUDDEN

Text & foto: Ingrid Jacobsson

Magnus Bergström. Annars gör man så få ingrepp som 
möjligt i området. Reservatet sköts med fårbete och vissa 
år röjer man sly och granplantor.
 Ek, asp, hassel, tall och gran växer på Linken. De 
träden är ju inte ovanliga precis. Men det är blomster-
prakten, särskilt på våren, som gör Linken till ett paradis. 
Ett paradis där Adam och Eva trivs! 
 Orkidén Adam och Eva, som förekommer både med 
gulvita och rödvioletta blommor, är fridlyst i hela Sverige. 
Varifrån den fått sitt märkliga namn vet man inte riktigt. 
Naturhistoriska Riksmuseet skriver så här: ”Om växtens 
svenska namn finns två teorier. Enligt den ena kommer 
namnet från dess två färgformer som oftast förekommer 
tillsammans. Den andra teorin anknyter i stället till dess 
rotknölar. Om växten grävs upp finner man att formen på 
rotknölarna är människolika, omslingrade och olikfär-
gade (årets ljusa färg och fjolårets mörka knöl). Om den 
mörka knölen, eller den röda blomman, är Adam eller Eva 
är fortfarande oklart.” 

SE MEN INTE RÖRA
Men gräva upp orkidén för att titta på rotknölarna får man 
inte göra! Enligt länsstyrelsens regler för naturreservat är 
det inte tillåtet att ”bryta kvistar, fälla eller på annat sätt 
skada levande eller döda träd och buskar samt att skada 
vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom 
ris, örter, mossor eller lavar.” Man får inte heller medföra 
hund eller katt som inte är kopplade, göra upp eld, tälta, 
framföra motorfordon eller lägga till med en båt längre 
tid än två dygn. 
 Se men inte röra alltså. Och för den som är riktigt bota-
niskt intresserad finns det andra blommor än Adam och 
Eva att titta på. Om man kan sin svenska flora ska det 
gå att hitta rosettjungfrulin, darrgräs, vildlin, solvända, 
ormrot, liten blåklocka, ormtunga och kärrspira. Men 
för oss andra räcker det så bra med vanliga gullvivor och 
vitsippor. Vårens gulvita hav av blommor är en verklig 
skönhets-upplevelse!

Orkidén Adam och Eva är fridlyst i hela Sverige, men växer på Linkudden. På Linkens ängar får du inte ha din hund eller katt okopplad.
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tekniken fungerar. 
 – De första två åren fick vi byta ut maskinerna ett par 
gånger. Det gick på garantin, men vi fick betala frakten 
från Kina, säger Stefan.

SPÅR EN LJUS FRAMTID
Det är först nu som företaget har börjat gå med plus, men 
det tycker inte Stefan är konstigt. 
 – Man får räkna med tre till fem år innan man lyckas 
när man startar en ny verksamhet. Vi har ju dessutom 
tagit in en helt ny produkt, säger han. 
 Efterfrågan ökar dock allt mer och han är inte orolig 
för framtiden. De funderar till och med på att ta in en 
tredje person men inget är klart än.

Kristall-ringarna      vid almviK
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SVÅR MARKNAD
Kristallföremålen är färdigtillverkade och beställs från 
Kina. Kostnaden är, till skillnad från vad man kan tro, 
varken särskilt hög för kristallen eller för den färdiga 
produkten. 
 – Kristallen består av exceptionellt rent glas. Det är 
av samma typ som Orrefors och Kosta Boda använder, 
säger Stefan.
 Men trots attraktiva produkter har det visat sig svårare 
att bli lönsam inom detta område än man kan tro. Föru-
tom de dyra kostnaderna för maskiner och kameran så har 
marknaden varit trög. Tekniken har funnits i tio år men i 
Sverige ses det fortfarande som en nyhet.
 – Svenskarna är lite tröga på att ta till sig nya produk-
ter, de är lite försiktiga, säger Stefan. 
 Störst är produktionen i Kina, USA och Tyskland.
 Det svåra är att komma ut till folket eftersom företaget 
inte har råd att lägga ut stora summor på dyr tv-reklam. 
Mycket pengar har dessutom gått åt till att se till att 

Har du någon gång fått en bra affärsidé som du 
verkligen trott på, men sedan inte genomfört av 
olika skäl? Det fick Stefan Ring och han gjorde des-
sutom slag i saken. Stefan och hans fru arbetar med 
gravering av 3D-bilder i kristall. Produktionen har 
de i sitt hem vid Almvik på Blidö.

I augusti 2005 var Stefan och hans fru Janni på bröllop-
sresa i Budapest. Där lät de göra ett kristallblock med en 
3D-bild av sig själva i ett shoppingcentrum. De tyckte 
båda så pass mycket om produkten att de pratade om att 
starta en verksamhet för tillverkning hemma i Sverige.  
 När de kom hem blev Stefans fru Janni sjukskriven 
och fördrev då tiden med att undersöka på Internet om 
det fanns något svenskt företag som arbetade med bild-
gravering i kristall. Det fanns det inte då. Tre månader 
senare åkte Stefan till Hong Kong och köpte en grave-
ringsmaskin, en 3D-kamera och fick utbildning från lever-
antören. I januari 2006 fick de hem den första maskinen.

ARBETAR FRÅN HEMMET
Företaget består av Stefan, som sköter produktionen, och 
hans fru Janni, som hjälper till med bland annat bokföring 
och bildbehandling i redigeringsprogrammet Photoshop.
 I dag har firman två graveringsmaskiner för olika bild-
storlekar och har flyttat produktionen från den första lo-
kalen på Finnholmsvägen på Blidö till hemmet vid Alm-
vik på samma ö. Hit flyttade familjen – Stefan, Janni och 
deras son Elias 14 år – 2001. Janni har också två barn 
sedan tidigare - Andreas, 23 år, och Sandra, 22 år. Stefan 
har haft landställe på Blidö under hela sin uppväxt så här 
känner han sig hemma. Kontoret har en egen ingång på 
ena sidan av huset.
 Stefan tycker inte att arbetsbelastningen har ökat på 
grund av flytten till hemmet. 
 – Jag tycker att det är skönare att vara hemma. Man 
kan gå in på kontoret och stänga om sig så är man där, 
säger Stefan. 
 Arbetet stör inte heller familjelivet. Den ena maskinen 
låter enligt Stefan ganska mycket, ungefär som en vatten-
pump, men maskinerna arbetar snabbt och behöver inte 
vara i gång under nätterna. 
 En bild blir klar under två minuter. Han ser inget nega-
tivt med att arbeta hemifrån.
 – Man slipper köerna, säger Stefan glatt. 
Annars är det friheten han tycker bäst om med verksam-
heten, att han bestämmer själv hur och när han ska arbeta. 

TRE AFFÄRSOMRÅDEN
3D kristall arbetar med tre olika affärsområden: 3D-foto-
grafering, gravering av 2D-fotografier och webbshop.
 För 3D-fotograferingen är Stefan ofta ute och foto-
graferar kunder hos fotobutikerna som fungerar som 
företagets återförsäljare. Sedan åker han hem och laser-
graverar de kristallföremål som kunden valt. Man kan 
beställa allt ifrån kristallblock till ljushållare och nyck-
elringar.
 – Butikerna vill få in nya produkter. Det är så många 
som fotograferar med digitalkameror i dag och därför 
framkallar färre bilder, säger Stefan.
 För gravering av 2D-fotografier (vanligt foto) får 
företaget in kundbeställningar via fotobutikerna. Resul-
tatet blir som vanliga svartvita foton. Kunderna kan även 
nå 3D Kristall privat genom att logga in på deras hem-
sida www.3Dkristall.se och ladda upp egna bilder. Den 
beställda varan kommer till kunden på två till tre dagar. 
Det går dock inte att få 3D-bilder på detta sätt.

FÖRETAG I FOKUS FÖRETAG I FOKUS

Stefan Ring och hans fru Janni var först. 
De tog bildgravering i kristall till Sverige. 

GRAVYRTEKNIK 
Först tar man upp den digitala bilden i laserprogrammet 
och gör om den till prickar (Point cloud). I ljusa partier 
sitter prickarna tätt och i mörka glest. 2D-bilder finns nu 
både i färg och svartvitt. Sedan sparar man ner filforma-
tet, lägger över till lasermaskinen och graverar. 

Lasermaskinen har en egen dator i sig. Den större, lite 
äldre gravyrmaskinen, graverar 200 punkter/sekund och 
producerar bilder på 11x11 cm. Den nyare, mindre gra-
vyrmaskinen gör 2 000 punkter/sekund och producerar 
bilder med storleken 6,5x6,5 cm. En 2D-bild består av 
cirka 400 000 punkter. En 3D-bild består av ca 180 000 
punkter. 

Text: Anneli Blomberg Foto: Malou Norrby

Lasermaskinen graverar klart kristallen 
på ett par minuter.
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FÖRENING FÖRENING

”Morgonen efter branden stod Furusunds ka-
pellmästare, Tony Mason, på ruinerna efter restau-
rangen och spelade klarinett. Han spelade Evert 
Taubes Furusundsvals – och sin egen Furusunds-
vals.”

En epok i Furusunds historia hade gått upp i rök. Det 
blir i år, den 9 september, jämnt 60 år sedan Societet-
shusets stora träkomplex brann ner till grunden i den 
kraftiga vinden. Tjugo år senare, för jämnt 40 år sedan, 
var det dags igen. På midsommarafton år 1970 brann 
hotell Murano ner. Om detta och om branden av Strand 
hotell och rivningen av Täckholmen som sammantag-
et nästan raderade ut Furusunds hotellverksamhet, 
kan man läsa i den fina boken ”Blommande öar, Från 
Furusund och Lännaskärgården” av Tage Nilsson och 
Ulrika Palme. I naturens eget bibliotek kan vi fortfar-
ande efter 40 år se tydliga tecken av Muranobranden. 
Fyra av de fridlysta lindarna vid Gästhamnen, utmed 
Strandvägen, pekar fortfarande ut riktning och läge 
för Murano med de brännskador de fick av brandens 
hetta. Förhoppningsvis får de trots detta finnas kvar 
ännu många år.

Ja, så här börjar Årsbrevet 2010 som Furusunds Sam-
fällighetsförening just skickat ut till sina medlemmar. 
Första meningen är precis så som en deckare ska börja...
Författare är Sten-Åke Rygh, sedan länge en klippa i 
föreningen och i Furusund och bosatt samt uppvuxen i 
Blidöbygden. Vi samtalade med Sten-Åke för en tid se-
dan för att pejla hur detta med samverkan fungerar i Fu-
rusund. Samverkan är just vad Föreningsrådet bygger på 
och det är då lämpligt att finna goda exempel i de egna 
leden av medlemsföreningar. 

ETT UNIKT GÅVOBREV
Sten-Åke berättar att Furusunds Samfällighetsförening 
(FS) har funnits sedan 1955 (55 år) och har i dag 244 
fastighetsägare som medlemmar. Genom ett unikt gåvo-
brev1966 från Gustav Algård, Furusund, fick man överta 
samtliga grönområden, vägar med belysning, bryggor, 
brunnar, hus och vattenområden. Furusund har en ar-
eal på 128 ha (1 280 000 m²) varav cirka 50 ha utgör 
grönområden. Föreningen förvaltar också drygt 9 km 
vägar med belysning. 
 Vi börjar vårt samtal med den mastiga frågan:
 – Så från 55 års samlade erfarenhet från FS, vad finns 
det för erfarenhet som vi i bygden utanför själva Furu-
sund kan få ta del av?
 Sten-Åke studsar till och blir genast lågmäld – vilket 
han i några andra fall inte är. Han är nämligen en myck-
et aktiv körsångare, bland annat just tillbaka från ett 
sångäventyr med Blidö Vokalensemble i TV4. 
 För att mildra skrällen av den mastiga frågan glider 
samtalet genast över till sång och musik och för mig, av 

gener och ohejdad vana funnen fullständigt omusikalisk, 
öppnar sig en enorm värld av vishet och vetenskapliga 
rön om musikens förträfflighet som livsgörare. Sten-Åke 
blir närmast lyrisk när han pratar om hur fantastiskt ”nyt-
tigt roligt” det är med sång och musik. Jag reflekterar 
helt plötsligt i helt andra dimensioner över fenomenet 
Melodifestivalen. Är det i själva verket ett hälsoprogram 
som Sveriges TV förser oss med nu under senvinterns 
fredagar?
 Men åter till ämnet, nyttan av samverkan. Sten-Åke 
är alltså lite lågmäld; han menar att FS är väldigt an-
norlunda jämfört med en ideell förening eller en normal 
(fd.) vägförening. Med sitt ägande av all icke-tomtmark 
och vägar med mera, och med anknutna individuella fas-
tighetsägare, fungerar man nästan som en minikommun 
inom Norrtälje kommun i framför allt plan- och bygg-
frågor. FS blir närmaste granne till allt som sker på Furu-
sund och har organisation och mandat att fatta beslut för 
samtliga boende på ön. 
 FS och Norrtälje kommun har ett nära samarbete i 
många frågor och kontakterna fungerar mycket bra. Man 
tillfrågas om det mesta, man har makt att kunna ta beslut 
till nytta för både boende och kommun. Dessutom är Fu-
rusund litet, mycket litet till exempel i förhållande till 
både Blidö och Yxlan. Detta gör att alla känner alla, eller 
i alla fall känner alla en naturlig samhörighet, vare sig 
man är fast – eller deltidsboende. 

LITE AV EN TULIPANAROS
– Men hur skulle vi kunna skapa samma anda i hela byg-
den då? blir nästa fråga.
 Sten-Åkes svar kommer enkelt och snabbt:
 – Skapa insikt om det mervärde som samverkan på 
olika sätt kan ge den enskilde deltagaren. 
 Lite av en tulipanaros, det vill säga enkelt sagt men 
svårare att ordna till. 
 – Hur skapar ni då motivation för engagemang? frågar 
jag lite försiktigt.
 – I botten ligger ju att alla som bor på Furusund också 
utgör föreningen. Vi försöker från FS att ligga före. Ta 
tag i frågorna långt innan de är aktuella eller har blivit 
ett problem. 
 Sten-Åke berättar att många av de viktigaste frågorna 
som drivits involverar detaljplaneändringar eller andra 
kommunala beslut. Det är processer som oftast tagit mel-
lan fem och femton år att genomföra. 
 – Vi försöker i föreningen att vara väl pålästa för att 
kunna informera våra medlemmar och för att nå bra re-
sultat gentemot externa parter. Lika viktigt för engagem-
anget är att hitta alla små störande frågor som irriterar i 
vardagen. Det finns mängder av detaljfrågor som för de 
boende kan upplevas som väl så viktiga som de ”stora” 
frågorna. Konfliktungar försöker vi ta itu med omgående, 
något som jag tycker att vi har lyckats bra med.

Blidö Pensionärsförening höll sitt årsmöte torsdagen den 
11 februari klockan 11 i Almviks föreningslokal. Jag vet 
inte om det var styrelsevalet eller den goda lunchen som 
lockade alla dessa medlemmar! Ja, inte ens snön lade 
hinder i vägen. Vi var nästan sextio personer, så det blev 
varmt och skönt i denna svåreldade lokal.

Årsmötet sköttes smidigt av Britta Gunnarsson uppifrån 
podiet. Styrelsen är intakt med en ändring - researran-
gören är numera suppleant och styrelseledamot. Sty-
relsen fick ansvarsfrihet och godkänd verksamhetsplan. 
I den ska uppmärksammas att styrelsen hoppas kunna 
hålla ett sommarcafé för och med hjälp av medlemmarna. 
Vi hoppas kunna genomföra detta försök en eftermiddag 
varannan vecka i Almvik.

Under punkten Övrigt nämndes även ett mycket in-
tressant projekt, nämligen att prata med gamla blidöbor 
och dokumentera vardagslivet förr i tiden. Medlemmen 
Hans Hoppe vill genomföra detta.

Så var det dags för lunchen, som vanligt läcker och riklig 
–nästan. Kerstin T annonserade risotto med skinka och 
grönsaker och mycket sallad. Den fantastiskt goda kål-
salladen försvann snabbt, så det blev inga rester av den 
som Kerstin befarat!
 Sist kaffe med hembakad kaka och småprat runt bor-
den efter lottdragningen. Det är konstigt, men det är 
nästan alltid samma personer som går fram, inte bara en 
gång utan två. Jag undrar om någon forskat i detta på 
universitetet.

Nu börjar det nya verksamhetsåret och det första 
medlemsmötet hålls den 25 mars klockan 12 i Almviks 
föreningslokal. Då kommer Lena Lervik och berättar om 
sin konst och naturligtvis om madonnaskulpturen i 
andaktshörnan i Blidö kyrka. Lena har gjort ett undantag 
för oss, för hon har tagit ledigt från föreläsningar detta år. 
Hon är så eftersökt att hennes arbetsro är i fara.

VARGAVINTER PÅ BLIDÖ 
STOPPAR INTE FÖRENINGSLIVET

Marianne Pettersson, 
ordförande Blidö Pensionärsförening

Björn Dryselius, Föreningsrådet

 – Vilka frågor och ärenden har ni varit engagerade i 
under 2009? blir en naturlig uppföljande fråga.
Sten-Åke plockar fram Årsbrevet och saxar ur detta några 
av de aktiviteter som varit aktuella. Han nämner bland 
annat:
 • Föreningens skatterättsliga status. En professionell 
utredning om aktuella regler för föreningens reavinstbes-
kattning vid eventuell försäljning av fastighet.
 • FS legala kompetens syftar till att bestämma vilken 
verksamhet föreningen har rätt att bedriva inom ramen 
för stadgar och ändamålsbeskrivning. Allt för att veta hur 
långt ”bågen kan spännas”.
 • Vägarna. Påbörjat beläggning av flertalet vägar som 
ska ge både ekonomiska och miljömässiga fördelar. 
 • Grönområden. Att bevara kulturlandskapet även utan 
djurhållning är en annan stor verksamhet
 • Ålandsviken och området intill är ansiktet utåt för alla 
som kommer sjövägen till Furusund. Här har FS antagit 
en långsiktig plan som man arbetar efter. Muddring av 
viken, rensning av stränder och nytt båtuppdrag har just 
slutförts. 
 • Italienska villorna vid färjeläget. Ny detaljplan och 
fastighetsbildning klar. Två fastigheter sålda och området 
uppsnyggat, ett kapitel markrenovering och fastighets-
försäljning med eventuella konsekvenser.
 • Ny detaljplan för Furusund har påbörjats med nya 

direktiv för att underlätta eventuell styckning av tomter 
inklusive bygglov.
 • Nya vägnamn på Furusund. Alla ska, som vi vet, up-
prätta förteckningar på unika vägnamn, så också vi...
 • Till slut har man informerat om Föreningsrådet och 
dess inriktning samt refererat till vår (under utveckling) 
hemsida www.fradet.se samt nämnt att det är Förenings-
rådet som nu ger ut tidningen Öskaret och också skapar 
ett kalendarium för Blidöbygden. 

LOCKANDE OCH MOTIVERANDE
Efter denna aktivitetslista blir jag både imponerad och 
lite stum; frågorna tryter. Så här konkreta bör vi bli inom 
Föreningsrådet kring de frågeställningar våra medlemmar 
finner att vi ska engagera oss i gemensamt. Vi har en färd 
framför oss, om än inte 55 år, innan allt fungerar perfekt. 
Jag tackar Sten-Åke för denna första kontakt, och med ett 
löfte om att vi inom Föreningsrådet kan få komma till-
baka kring mer konkreta frågeställningar tar jag mig hem 
med tankarna surrande kring eventuell en deckare base-
rad på Societetshusets brand eller hotell Muranos brand 
– om jag nu hade den kompetensen. Sten-Åkes inledande 
mening var i alla fall klart lockande och motiverande.
 Vill Du veta mer om Furusund och vad som händer där, 
besök hemsidan www.furusund.se

FURUSUND OCH FURUSUNDS     SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
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Lördag den 20 februari var en kall, vacker vinter-
lördag. Almviks föreningshus bjöd en enastående 
utblick mot Blidösundet och mot Auroras äng. Men 
det var kallt.

Årsmötet förlöpte enligt agendan under Magnus Källg-
rens lugna ledning. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och 
fick också tack för sitt arbete. I stort är styrelsen intakt.  
 Till att representera Blidö på Norra Distriktets årsmöte 
den 14 april valdes Marianne Pettersson och Karin Läkk. 
Styrelsen planerar, som tidigare, bössinsamling och lop-
pis under Kristi himmelsfärdhelgen. RB:s Katastroffond 
behöver mycket hjälp med tanke på det hårt drabbade 
Chile. Därför ska vi också försöka ha en våffelförsäljning 

utanför ICA den 1 april. Men som det ser ut i dag, med 
snö nästan ända upp till fönstren, får vi hålla tummarna.
 Årsmötet avslutades med en enkel lunch. Klubbmästar-
en Kerstin T och medhjälpare hade dukat ett vårlikt u-
bord och serverade en utsökt morotssoppa med Anita E:s 
hembakade småfranska och ost. Sist kaffe med tårtbit, 
också hemgjord. 

Gå in på hemsidan för mer information: www.rb.se – välj 
medlemsportalen och klicka på lokalförening.

Fred Rosenthal

FÖRENING FÖRENING

Marianne Pettersson, ordförande Rädda Barnen Blidö

BLIDÖ IF BYGGER BOULEBANOR
På initiativ av Arne Noren, Blidö PRO, har styrelsen i 
Blidö IF fattat beslut om att anlägga fem boulebanor i 
anslutningen till föreningens klubbhus vid Blidö idrott-
splats.
 Det finns många äldre som under flera år träffats och 
spelat boule på grusplanen vid idrottsplatsen, men också 
flera ungdomar har efterlyst möjligheter att få börja spe-
la. Med fem regelrätta banor kommer Blidö IF att kunna 
erbjuda fina möjligheter för både motionsspel och tävlin-
gar under sommarhalvåret. 
 Anläggningsarbetet kommer att börja så snart vintern 
gett med sig, säger Fred Rosenthal, ordförande i Blidö 
IF. Efter föreningens årsmöte den 17 mars kommer en 
ny sektion att bildas för att planera kommande verksam-
het och vi hoppas att boulebanorna kommer att utnyttjas 
av såväl fastboende som fritidsboende och inte minst att 

detta kan vara kul för ungdomarna på öarna, som i dag 
saknar aktiviteter. Genom närheten till klubbhuset kan vi 
ordna med förtäring och enkel samvaro i samband med 
spelandet.

Föreningsrådet hade för en tid sedan ett framåtriktat möte 
med representanter från sina för närvarande tio medlems-
föreningar, som tillsammans representerar cirka 2 000 
medlemmar i bygden:

o Blidöbygdens Företagareförening
o Blidö IF
o Blidö Sockens Hembygdsförening
o Föreningen Helmis Vänner
o Furusunds Kulturförening
o Furusunds Samfällighetsförening
o PRO, Pensionärsförening
o Rädda Barnen
o Röda Korset
o Yxlan-Blidö Bygdegårdsförening

Målsättningen med mötet var att få fram vad medlems-
föreningarna menar är viktigt och att få exempel på om-
råden och frågor där Föreningsrådet skulle kunna verka 
samordnande. Under mötet framkom bland annat:

 • Att vi bör finna vilka resurser och kompetenser 
som finns i medlemsföreningarna och som vi alla inom 
Föreningsrådets ram skulle kunna anlita eller få stöd och 
tips ifrån.
 • Att tidningen Öskaret är mycket väsentlig som sam-
lande plats för information från och till föreningar samt 
från och till bygdens omvärld. Målsättning är att med-
lemmarna i allt större utsträckning ska medverka i fram-
tagning av tidningen.
 • Att några föreningar har fått EU-bidrag för vis-
sa verksamheter, att andra försöker, men att samtliga 
bedömer det lämpligt att kunna uppträda på ett mer över-
ordnat sätt för att få större slagkraft och trovärdighet. Här 
skulle Föreningsrådet kunna vara till stor hjälp.
 • Att vi bör skapa arbetsgrupper av personer med ge-
mensamt intresse för en viss fråga eller ett visst område. 
För följande områden finns intresse för att etablera ar-
betsgrupper:

VANDRINGSLEDER. 
Samverkan gällande dokumentation, hur återta dessa från 
naturen med mera. I dag pågår arbete på Blidö och Yx-
lan. På Furusund finns redan vissa dokumenterade stråk.

ANSLAGSTAVLOR. 
Riktlinjer och skötsel av de tavlor som finns i Furusund, 
Köpmanholm, Norrsund och vid ICA Blidö. Det är i dag 
svårt att få överblick om vad som annonseras, utgångna 
annonser blir kvar för länge, klagomål från dem som 

För Föreningsrådet, 
Björn Dryselius,ordförande i interimstyrelsen

FÖRENINGSRÅDET INFORMERAR

finns i närheten. Här skulle vi för medlemmarna kunna 
skapa egna överskådliga tavlor och service för att hålla 
dem uppdaterade. 

ÖSKARETS UTGIVNING. 
Engagera fler resurser med föreningsanknytning i arbetet 
med Öskaret.

LOKALA KOMMUNIKATIONER. 
Ett kärt gammalt ärende som pockar på uppmärksamhet 
med stor kraft då och då. Vore det inte bättre att samordna 
tyckandet, formulera vissa krav och önskemål samt utse 
en grupp som för allas talan? Detta bör ge ett betydligt 
större tryck för att få resultat.

EN ”MILJÖMÄSSA MED SKÄRGÅRDSPROFIL” 
SKAPAS. 
Vår unika natur är det som i sista hand gör vår bygd unik 
och därigenom attraktivt att besöka, bo i, färdas igenom 
etcetera, jämfört med på andra håll i landet. Genom ett 
gemensamt arbete där fast- och fritidsboende samt lokala 
företag samverkar, kan vi finna sätt att höja vår profil, 
samordna resurser och samtidigt få kunskaper om ex-
empelvis smarta miljöinvesteringar, bättre vattenförsör-
jning, energibesparingar med mera. 

Arbetet pågår nu med att skapa dessa arbetsgrupper. 
Är du intresserad av att medverka? Tillhör du någon av 
ovanstående medlemmar? Om så, kontakta din förenings 
ordförande! Eller kontakta Björn Dryselius på 0708–16 
66 50 eller info@skargardiss.se. 

Kanske tillhör du en annan förening som skulle vara in-
tresserad av medlemskap i Föreningsrådet och medverka 
i en eller flera arbetsgrupper. Kontakta oss! Vi är inte alls 
främmande för att initiera även andra arbetsgrupper.
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pjäs om människor som söker ett sammanhang” och där 
”storslagna planer möter mer blygsamma önskningar”, 
som det står i programbladet. 
 Den unga kvinnan, spelad av Erica Braun, har sett fil-
men Mamma mia många gånger. I den finns somligt som 
tangerar hennes eget liv, till exempel att hon aldrig fått 
veta vem som är hennes far. Inspirerad av filmen tänker 
hon söka upp sin far, ordna stor fest och gifta sig med sin 
pojkvän och dessutom återinviga det gamla pensionatet 
på ön. 
 Abbas låtar går som en röd tråd genom den första delen 
av pjäsen; därefter frångår pjäsen filmen, får ett eget liv 
och utvecklar sig till något helt annat. Faderskandida-
terna spelas av Jonas Granström och Stig Östman.

ELDSJÄLAR VIKTIGA FÖR KULTURLIVET 
När hälften av pjäsen har spelats blir det paus och alla 
följer kaffedoften som kommer från köket. Några av 
Bygdegårdföreningens medlemmar serverar vant kaffe, 
te och dricka med hembakt finbröd. Alla rör sig runt i 
huset, balanserandes koppar, glas och fat och det blir 
mycket träff och prat. Efter ett tag sätter vi oss på våra 
platser igen för andra akten.
 Pjäsen slutar lyckligt, om än något oväntat. En pjäs i 
Friteaterns anda, även om den här tillhör de mest lättsam-
ma, där den lilla människan segrar över materian eller 
humanismen över kapitalet. 
 Då jag själv har ett förflutet inom den kringresande 
gruppteatern så vet jag att det finns många eldsjälar som 
ägnar mycket tid på att boka, ordna spelplatser, städa, 
koka kaffe, baka och personligen välkomna skådespe-
lare, trubadurer och andra kulturarbetare som de, genom 
sina föreningar, anlitat. Dessa personer betyder mycket 
för kulturlivet i vårt land. På det här sättet säger jag tack 
till Yxlö bygdegårds medlemmar med Roffe Fransson i 
spetsen, för en fin kväll mitt i snöyran.

SOLIG TEATERPJÄS I VINTERRUSKET

En kväll i slutet av januari tog jag färjan över Blidö-
sundet till Yxlan. Uppdraget var att ta mig till Yxlö 
bygdegård för att där se teaterföreställningen Soliga 
hälsningar till er alla.

Det var en av dessa gånger med kaotiskt snöoväder, som 
vi begåvats rikligt med denna vinter. Det gällde att köra 
fram försiktigt då det var mycket begränsad sikt, allt var 
vitt. Vid möten fick man krypa sig förbi varandra då det 
var osäkert var vägkanten fanns. På radion avbröts sänd-
ningarna hela tiden av lägesrapporter från vägarna i länet. 
Mellan Stockholm och Norrtälje var det värst, förstod 
man. 
 På färjan gungade det friskt. De fyra bilarna, som åkte 
med ”min” färja, svängde alla av mot Vagnsunda och jag 
tänkte att vi kommer i alla fall att vara minst fyra i pu-
bliken. Några bilar från Furusundshållet såg jag inte. 

FULLT HUS 
Men så fel jag hade! Vid bygdegården är det fullt med 
parkerade bilar och människor strömmar in mot huset som 
är varmt upplyst i alla fönster. I dörren står en av skåde-
spelarna, Mary Stoor, och hälsar var och en välkommen.
 I bygdegårdens stora rum har man byggt upp en pu-
blikplats med gradänger så att alla ska kunna se bra och 
så vitt jag kan se är det fullsatt. Det hälsas och hejas till 
höger och vänster; de flesta känner ju varandra och många 
har för vana att alltid komma då det vankas ambulerande 
underhållning. 
 Scenbilden består av ett större rum och på sidorna ser 
man dörröppningar som låter oss ana andra rum. Kulisser-
na ska föreställa ett gammalt, sedan många år övergivet, 
pensionat på en ö långt upp i norra Sverige. 

SOM I ABBA-FILMEN 
Det är Friteatern från Sundbyberg som denna gång spelar 
pjäsen Soliga hälsningar till er alla, ”en varm och komisk 
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760 17 Blidö

Medlem i Elektriska 
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Min första skärgårdssommar tillbringade jag som som-
margäst på Stugholmen i Blidösundet sommaren 1955. 
Då gick fortfarande seglande fraktfartyg ner genom Hu-
saröleden. Det var ovanligt med fritidsbåtar. Vi i familjen 
gjorde utflykter till handelsboden i Glyxnäs eller Bruket. 
Ibland ända till metropolen Blidögård med ett flertal af-
färer, konditori och väl använd dansbana. Då var somrar-
na långa och bryggorna luktade tjära. Ångbåtsbryggorna 
var mötesplatsen dit folk rodde för att köpa tidning med 
nyheter från staden.
Med tiden kom plastbåtar, vägmaskiner som lade asfalt 
på grusvägarna och ångbåten Blidösund fick konkurrens 
av den lilla men snabba M/S Kung Agne och världens då 
största plastbåt M/S Prinsen, och senare de hypermod-
erna, lyxiga Sjögull och Sjöbris. 

Mina utfärder blev längre i omgivningarna och jag up-
ptäckte öarna söder om och utanför Blidö, och innanför 
Yxlan. Det fanns mycket att fascineras av. Jag hörde folk 
berätta sägner om exempelvis att när Ingarskärsgubben, 
som inte hade något huvud, visade sig på Ingarskär kom 
stormen, och på Auroraängen vid Almvik spökade det. 
Jag ville veta mer och började ta reda på så mycket jag 
kunde och uppgifterna samlades i uppslagsboken Stock-
holms Skärgård A-Ö. Min vurm för skärgården som 
mångsidigt rekreationsområde ledde till att jag startade 
Skärgårdsmässan på Djurgården, som nu arrangeras för 
tjugoförsta året.

Blidö och öarna runt omkring är en värld som har myck-
et att uppleva. Det finns ovanliga växter och spännande 
djur, som sälar, havsörnar, lodjur, och till och med besök 
av björnar, vargar och tumlare. 
Det finns historiska minnesmärkena som inte så många 
känner till, exempelvis skärgårdens äldsta hällristning 
från 1463 på berget vid Furusunds gästhamn och den 
medeltida stensättningen och labyrinten i Köpmanholm. 
Norr om Furusund ligger vrak efter örlogsfartyg från 
Halsöslaget 1522. Yxlöviken kallades förr Hornskal-
leviken, när rester av slaktad boskap låg kvar bland de 
rykande husruinerna efter rysshärjningarna 1719. 

Många färgstarka personerna förknippas med öarna: 
August Strindberg, Evert Taube, Astrid Lindgren, Calle 
Schewen, Uno Österman, spritsmugglarna, entreprenör-
erna, konstnärerna och musikerna.

AKTERORD

BLIDÖSKÄRGÅRDEN HAR ALLT, 
OCH ÄNNU MER!

Nu är öarna en av Sveriges företagstätaste regioner, med 
mängder av spännande projekt. Bland annat matkultur 
och mötesplatser på restaurangerna Blidö Wärdshus, Vil-
dand, Furusunds Värdshus och den originella Högmarsö 
krog. På Blidö finns en biograf där en världsberömd op-
erasångerska ofta uppträder och kyrkan sjuder av musik-
fester. Den helt unika ostmarknaden på Rödlöga är en 
turistmagnet.

Fler borde komma hit och få uppleva övärlden. Då blir 
det grund för ännu fler begivenheter för oss alla. Där-
för visar Blidöbygden upp sig på Skärgårdsmässan på 
Djurgården den 28–30 maj, www.skargardsmassan.se.

Anders Åkerman, Yxlövik
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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

RTM Brand Management

Skyddar varumärken 
och domännamn

Bromskärsvägen 2044, 760 17 Blidö
Telefon: 0176-82585

Slöjdboden Oxhalsö Blidö
Telefon 0176 - 826 35

Öppet den 12 och 19 december
Klockan 11.00 till 14.00

Välkomna!

0702094156
0176-88714

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

mail: olle@oquist.se

ETT STORT TACK
till alla våra gäster, personal, släkt och vänner som gjorde det möjligt att få uppleva

12 fantastiska år på Blidö Wärdshus. Vi önskar Tessan och Janne LYCKA TILL 
då de nu tar över verksamheten av Blidö Wärdshus och Vandrarhem.

Stina-Britt, Susanne och Sofia.

Blidö Turistbyrå
 -café, souvenirer & skärgårdsupplevelser-

www.blidoturistbyra.se    0176-825 30

Boka din paketresa 
på Blidö Turistbyrå

PåskpaketFiskepaket

Fotopaket
Jaktpaket

...eller någon av 
Helmis seglingar!




