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FÖRORD

En kompis i stan är förundrad. ”Hur 
kan du välja att bo där ute på ön vid 
den här tiden på året? Det är väl okej 
på sommaren när det är varmt och 
trevligt och man kan bada och sola, 
men NU?” 
 För mig är det tvärtom, svarar jag 
glatt, som den kärring mot strömmen 
jag alltid varit. Det är nu jag trivs som 
bäst i skärgården. På sommaren känns 
livet här ute alldeles för stressigt. Man 
hinner knappt gå på hälften av alla 
de teaterföreställningar, filmvisnin-
gar och konserter som ordnas så gott 
som varje dag. Man känner press att 
varje dag utnyttja de få soltimmar som 
erbjuds och att underhålla solbrän-
nan. Man vill bjuda ut skärgårdssugna 
kompisar och ordna fest, men orkar 
inte vara gästvänlig efter att ha arbetat 
heltid med att serva människor och 
knappt haft en dags semester. För när 
övriga Sverige går på semester arbetar 
ju vi oftast som hårdast, för att resten 
av året kunna dra oss tillbaka lite och 
ladda batterierna. 
 Flera öbor jag har pratat med tycker 
faktiskt att sommaren i skärgården är 
alltför hektisk och ser fram emot när 
livet återgår till en lugnare rytm. Och 
det finns faktiskt ett liv här ute även 
under de mörka, tysta höst- och vin-
termånaderna! Sedan jag flyttade ut 
har jag märkt att de som bor kvar har 
en alldeles speciell sammanhållning. 
Man samlas i stugorna, tänder ljus, 
lyssnar på musik och äter goda midda-
gar medan rusket rasar och vinden vin-
er där utanför fönstret. Och det ordnas 
en hel del publika aktiviteter. På Blidö 
kan man till exempel varje vecka träna 
yoga, dansa gammeldans (läs Lennarts 
dansanta krönika på sista sidan!) och 

rida. På Furusund arrangerar de aktiva 
föreningarna allt från räkfrossor och 
soppmiddagar till luciatåg och jul-
konserter och på Furusunds värdshus 
bjuds ibland liveband in på helgerna 
för att spela. 
 Under lågsäsongen anordnar Blidö 
Turistbyrå roliga lördagsevenemang, 
då några av bygdens många duktiga 
kulturarbetare visar upp sina verk. I 
detta nummer av Öskaret kan du till 
exempel läsa om författarna som gäst-
ade turistbyrån i november och om ett 
par av de lokala konstnärer som i janu-
ari kommer dit för att ställa ut några 
av sina verk. I min och Josefine Hag-
ströms artikel på sidan 24 berättar vi 
mer om Blidö Turistbyrås framtidsvi-
sioner. Att förlänga turistsäsongen och 
hålla skärgården ännu mer levande 
året om är några av turistbyråns syften. 
 Och missa inte reportaget om 
familjen Söderman, som var mod-
iga nog att lämna storstaden för ett 
året-runt-liv som egen företagare på 
Gräskö! 
 Med julen i antågande har vi 
naturligtvis ägnat ett stort utrymme i 
detta nummer åt just denna högtid. Läs 
om hur man firat julen i skärgården ge-
nom tiderna, inspireras av våra julre-
cept och få tips om vilka julmarknader 
som arrangeras i bygden. En person 
som blivit lite av en symbol för julen 
är ju Arne Weise. Vilken tur då att han 
är bosatt just på Blidö, tyckte vi, och 
passade på att göra en intervju med 
honom. Arne och Öskaret önskar alla 
våra läsare en riktig god jul, gott nytt 
år och god fortsättning in på det nya 
året! 
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RTM Brand Management

Skyddar varumärken 
och domännamn

Bromskärsvägen 2044, 760 17 Blidö
Telefon: 0176-82585

Stämmarsunds 
Trä- & byggvaror AB

Telefon 0176 - 820 55

Vi utvecklar och utbildar både företag och människor 
 

Kontakta oss för en genomgång av just era behov! 
 

 
Relevanzia HB 

www.relevanzia.se    070-622 47 07     relevanzia@telia.com  

 

Magnus "Jidde" Jidstrand

Oxhalsö 2041, 760 17 Blidö 
Telefon 0176 - 887 33 - Mobil 070 - 562 33 88

GRUS  •  SAND  •  JORD  •  CONTAINER  •  TRANSPORTER

E
IDSTRANDSJ
NTREPRENAD
AB

www.svenskaeldstader.se

Mobil  070-679 29 35

Öppet: vardag 07.30 - 17.00 - lördag 10.00-13.00
Grönlandsgatan 1 (mitt emot kyrkan)

Fönsterglas - Butiksglas
Blyinfatttningar - Omkittning

Båtrutor - Reparationer
Isoleringsglas - Speglar - Plastglas
Glasslipning - Solfilm - Inramningar

Inglasning uterum

DIN GLASMÄSTARE 
I ROSLAGEN

0176-573 81, 0176-163 81
Jour 0176-573 81

MATS WULFF
TELEFON: 0176-28 55 44
MOBIL: 070-223 59 17
MATS.WULFF@LANSHEM.SE

Flytta med Länsförsäkringar.

Stora Brogatan 7, Norrtälje
Tel 0176-28 55 00 
www.lanshem.se/roslagen

 

Slöjdboden Oxhalsö Blidö
Telefon 0176 - 826 35

Öppet den 12 och 19 december
Klockan 11.00 till 14.00

Välkomna!

C B Elservice
- Bengt Söderman -

Telefon 0176 - 826 21, Mobil 070 - 593 73 64 

Gransäter 1805, 760 17 Blidö

BORGÖ MARIN
Borgö  35, 760 17 Blidö
Telefon 0176 - 817 70

ILM Rehab
Borgö 3, 760 17 Blidö

Telefon 
0707-171742

för din hälsa
akupunktur
massage
zonterapi

PROJEKTERING INJUSTERING

TILLVERKNING AV KANALDETALJER

0176-108 40
Fax 0176-184 71

Pilg. 3, 761 32 NORRTÄLJE

www.friskaflaktar.se
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NYA VILLOR OCH      RENT VATTEN
I förra numret skrev vi om byggplaner i Stämmar-
sund som fördröjdes på grund av vattenfrågan. 
Detta ska nu bli löst genom att kommunalt vatten 
dras från Yxlan. Till midsommar 2010 ska Stämmar-
sundsborna ha nytt vatten och avlopp.

Ett femtiotal personer hade samlats på VA-mötet i Alm-
vik den 2 oktober, då kommunens VA-chef Bertil Rusk 
berättade om projektet kommunalt vatten i Stämmarsund. 
 Det finns, som vi tidigare berättat, planer på att bygga 
hus, planer som förhindrats av att det är brist på vatten i 
Stämmarsund. Många har i dag salt i grundvattnet som 
inte går att få bort.
 – Generellt håller en trekammarbrunn bra i ungefär 
15–20 år, sa Bertil Rusk. Vad händer sedan? Grannens 
avlopp kan rinna in och förstöra grundvattnet. Det hjälper 
inte att borra en ny brunn, eftersom det finns en ”sjö” un-
der marken och du får då samma vatten som innan. 

ENGÅNGSKOSTNAD GER EVIGT VA
Kommunen vill ge alla som inte kan få rent vatten möj-
lighet att få det. Därför byggs nu en kommunal vatten-
ledning, från Köpmanholm ner till Kolsvik på Yxlan och 
därefter under havsbotten till Stämmarsund på Blidö. På 
vägen kan Kolsviksbor ansluta. 
 Kommunen bekostar dragningen fram till tomtgränsen, 
därefter får tomtägaren betala. Vattnet, som är anslutet till 
Norrvatten, ska användas i de nya husen som planeras, 
men också av dem som bor i Stämmarsund redan och 
som i dag har egen brunn. 
 Stämmarsundsborna måste bilda en samfällighet för 
att kunna koppla på sig. Bertil Rusk berättar att för en 
engångskostnad bestående av en grundavgift, en anlägg-
ningsavgift och en tomtavgift – som varierar efter tom-
tens storlek eftersom det kostar mer att dra vidare till 
nästa tomt om du har en större tomt – får du vatten och 
avlopp som håller för evigt.
 – Grundavgiften fördelas mellan medlemmarna i sam-
fälligheten. En bra styrelse i samfälligheten är viktigt, 
påpekar Bertil Rusk.
 Andra alternativ finns förstås, som att koppla på sin 
trekammarbrunn, om den är i tillräckligt bra skick. Och 
har man bra vatten kan man ansluta till bara det kommu-
nala avloppet. 
 Anslutningen är frivillig, men Bygg- och miljökontoret 
granskar vattenprov som tas i den befintliga brunnen. 
Och Bertil Rusk menar att Norrtälje kommun nog snart 
kommer att titta på samtliga avlopp i kommunen. 

LUDDIG FRIVILLIGHET
Att avgiften är delvis frivillig uppfattades av flera som 

luddigt och många funderade över om de kan avstå. An-
dra tyckte att det är dyrt, särskilt om man använder huset 
som sommarhus. 
 – Vi har världens godaste vatten, varför ska vi då köpa 
vatten från Mälaren? menade ett sällskap.
 – Vi som komposterar själva tycker att vi gör vår in-
sats, i stället för att det ska pumpas bort till tjottahejti, sa 
någon annan.
 Som svar på detta säger kommunalråd Kjell Jansson 
att Norrvatten, som tas från Mälaren, är både billigare 
och har högre kvalitet än vattnet som kommer från Erken 
norr om Norrtälje.
 En annan fråga som dök upp under mötet var om det 
blir dyrare att ansluta till nätet senare. Svaret blev att av-
giftskostnaden är upp till föreningen.
 Vidare berättade Bertil Rusk om planer på att fortsätta 
söderut till Blidögård. Blidösundsgården ses bland annat 
som någon som bör ansluta omgående, på grund av sitt 
dåliga vatten. 

KLART TILL MIDSOMMAR
Ledningen till Stämmarsund beräknas vara klar till mid-
sommar 2010. I dagsläget har en bit under hundra fas-
tigheter i Stämmarsund gjort en intresseanmälan för att 
ansluta sig till vattennätet. Femhundra personer kan läg-
gas till nätet, men det kan byggas ut. Därför gräver man 
redan nu ner rör i olika storlekar för att kunna koppla på 
fler efterhand. 

Stämmarsund:

Husbyggen som planeras i Stämmarsund.

PÅ GÅNGPÅ GÅNG



NYA VILLOR OCH      RENT VATTEN
 Entreprenören Lasse Hallkvist menar att ärendet inte 
får tillräckligt stor politisk genomslagskraft eftersom 
många är fritidsboende på öarna.
 – Jag hoppas verkligen att vi kan förstå att vi behöver 
vatten och avlopp. Nittio procent av avloppen på öarna är 
för dåliga! Det är bra timing för att gå vidare med andra 
saker, som till exempel att gräva ner rören längs vägkant-
en och bygga gång- och cykelbanor ovanpå. 

FORTSÄTTNING NORRUT?
I dag finns inga planer att gå vidare norrut, men planerna 
kan ändras om du som bor norr om Stämmarsund med-
delar ditt intresse till kommunen. Kommunen ska under 
december månad skicka ut en enkät till boende på Yxlan 
och Blidö om intresseförfrågan för kommunalt vatten. 
 – Detta öppnar upp för större möjligheter att få bygg-
lov, eftersom argumentet att det inte finns vatten försvin-
ner, menar Kjell Jansson.

NYA VILLATOMTER BEBYGGS
Ett sådant exempel är de villatomter som det planeras för 
i Stämmarsund. I mars 2010 är det byggstart för tio vil-
lor (Roslagshus) med tomter i Stämmarsund, snett ovan-
för värdshuset. Länshem räknar med att inflyttning kan 

påbörjas den 1 juli 2010. Då ska det kommunala vattnet 
och avloppet vara klart. 
 Dessa villaköpare blir de första som kommer att få till-
gång till det kommunala vattnet och avloppet. Man har 
frågat runt i området angående vilken stil man ska bygga 
husen i och folk har fått tycka till. Man har kommit fram 
till att man ska bygga hus som ser skärgårdsgenuina ut, 
men ändå hålla hög standard. 
 Den 5 december, i samband med julmarknaden, kom-
mer Länshem att bjuda in till visning av tomterna. De vill 
låta Blidöborna vara först till kvarn. 

Flytta med Länsförsäkringar. 

Premiärvisning
Blidö-Gustavsbacken lördagen 
den 5 december kl. 11.00-16.00

MATS WULFF
TELEFON: 0176-28 55 44
MOBIL: 070-223 59 17
MATS.WULFF@LANSHEM.SE

Stora Brogatan 7, Norrtälje
Tel 0176-28 55 00 
www.lanshem.se/roslagen

Allmän visning av idylliskt boende på Blidö i Stockholms Norra
skärgård med kommunalt vatten och avlopp. För ytterligare
information samt vägbeskrivning besök oss på nätet eller ring.

Visning + julmarknad på Blidö, välkomna!

          

Text: Josefine Hagström Foto: Mia Powell

PÅ GÅNG

HUR MÄRKER JAG ATT MIN BRUNN ÄR FÖR DÅLIG? 
Nivån stiger i brunnen för att sedan sjunka, man kan se 
att vattnet varit högre. 
Det går trögt, men detta kan också vara ett vanligt stopp. 

VAD KOSTAR DET?
15,5 miljoner investerar kommunen i bygget av vatten till 
Stämmarsund.
Cirka 200 000 kronor per fastighet kostar det att anlägga 
kommunalt vatten. Priset blir troligen lägre om man bil-
dar en samfällighetsförening. 



På Blidö Wärdshus den 18 november höll Blidömod-
eraterna, med kommunalråd Kjell Jansson i spetsen, 
ett möte om kommunens utveckling. 

– Norrtälje kommun har oerhört låg arbetslöshet, vill jag 
påstå, för att vi har många småföretag och folk som job-
bar dygnet runt, sa Kjell Jansson, kommunalråd (M). 
 – Ens anställda är ofta ens vänner, vilket gör att man 
inte sparkar folk så fort som på andra orter. 
 Han visar lovande siffror på att Norrtälje kommun 
troligen kommer gå plus i år, trots att två tredjedelar av 
Sveriges kommuner har gått back i år. Kommunens över-
skott beräknas bli 50 miljoner för 2009. 
 Vi öbor var förstås mest intresserade av vad som kom-
mer hända på öarna. På Blidö har följande åtgärder vid-
tagits:
 Brandstationen bemannas med tre i stället för fem per-
soner.
 En detaljplan för Bromskär har arbetats fram, med 
miljödom som måste till eftersom man inte får gräva och 
schakta nära vattnet. I detaljplanen finns utrymme för en 
restaurang och en ungdomsgård.
 Parkeringen vid Bromskär är redan utbyggd.
 Slamtömning införs på öar utan landförbindelse, som 
Söderöra, Norröra och Gräskö, under 2010.

LOVORD TILL FÄRJEPERSONAL
Kjell Jansson lovordade också färjepersonalen för drift-
säkerhet och menade att färjorna till Yxlan och Blidö säl-
lan står stilla. Detta höll de flesta på mötet med om, men 
Lotta Lindblad Söderman noterade synpunkter om att det 
borde gå färjor på natten. Varför ska de inte gå mellan två 
och halv fem, tidpunkter då man ofta behöver lämna ön 
om man ska resa bort? 
 – Färjornas turtäthet ska tas upp i december, meddelade 
Kjell Jansson.
 – Och varför går inte mindre bussar ut på öarna så att de 
inte tar upp så mycket plats på färjorna? frågade Hartmut 
Kaulbach.
 Svaret på den frågan var att vi öbor i samlad trupp, kan-
ske via en av föreningarna, bör skriva till SL.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR TILL PROTOKOLLET
En annan fråga som togs upp var den om gång- och 
cykelvägar på öarna. Denna protokollfördes av Blidö-
moderaterna och man bestämde sig för att titta närmare 
på detta vid annat tillfälle. 
 – Finns det möjlighet att tomten i Blidögård kan om-
vandlas till industrimark, det är dyrt med mark? frågade 

någon.
 – Den marken skulle vara lämplig för småföretagare, 
sa Kjell Jansson. Initiativet ska komma från lokala före-
tagare, som kan skicka en förfrågan till kommun. Troli-
gen behövs ingen plan, utan det räcker med bygglov.
 – Hur orealistiskt är det med en bro mellan Blidö och 
Yxlan? frågade en annan.
 – Många vill bygga ihop öarna och jag tror att det 
skulle vara bra för bygden. Kostnaden är 600 miljoner, så 
jag tror inte vi i det här rummet får uppleva det, sa Kjell 
Jansson. Men finns ett intresse måste man jobba med det. 

GAMLA ORTSNAMN BEVARAS I NYA VÄGNAMN 
– Är ryktet om gatuadresser sant? frågar någon. Både 
Lantmäteriet och Skatteverket vet ju redan var vi bor. 
 – Ja, för att till exempel räddningstjänsten ska hitta. Vi 
har åkt till arkiv i Uppsala för att hitta äkta ortsnamn, som 
inte är påhittade på 1950-talet. Vi ska hitta ursprungliga 
namn, vi tar frågorna på största allvar, sa Mats Thulin. 
 – Ta kontakt med Bygg- och miljökontoret. Norrtälje 
kommun är den enda kommun som inte infört gatuadress-
er. Taxi, Posten och räddningstjänsten blir galna för att de 
inte vet vart de ska. Vi börjar med permanentboende och 
ska vara helt klara med alla, inklusive sommarboende, 
2016. 

SJUKHEMSPLANER
Bengt Johansson berättade om planer på ett sjukhem i 
Stämmarsund med trettio vårdplatser. Det skulle vara ett 
trygghetsboende med bland annat palliativ vård, rehab 
och varmvattenbassäng för Parkinsonsjuka och demenss-
juka.
 – Detta är den största investeringen i Blidö sockens his-
toria, menade Bengt Johansson.
 – Nä, färjorna var nog större, sa Kjell Jansson 
blixtsnabbt, vilket gav plats för skratt i den samlade 
skaran. 
 – Stockholms läns till ytan största kommun har inget 
sjukhem, det är hemskt, sa Bengt Johansson. Bättre året-
runt-verksamhet finns inte. Vården pågår året runt. 
 Förhandlingar inleddes i oktober. Det är dock inte klart 
exakt var sjukhemmet kan ligga. Försäljningen av Blidö 
Wärdshus och marken omkring är ännu inte klar. 
 – Vi hade förhandlingar med Klart Skepp. Men det 
visade sig att Klart Skepp inte ville betala. Förhandlin-
garna avbröts och nya förhandlingar angående olika lös-
ningar pågår, sa Håkan Hedberg, VD för Blidö Turist & 
Fritid. 

PÅ GÅNGPÅ GÅNG

MÖTE OM BYGDENS UTVECKLING 
VÄCKTE MÅNGA FRÅGOR

Text: Josefine Hagström



BLIDÖ PENSIONÄRSFÖRENING I ALMVIK
Nu är snart denna termin slut. För Blidö Pension-
ärsförening, PRO, återstår bara ett medlemsmöte 
och en jullunch med julbord och underhållning. 
Marianne Pettersson, ordförande, berättar mer: 

Föreningen har 200 medlemmar, men vi blir gärna mån-
ga fler. På medlemsmötena brukar vi vara cirka 40 per-
soner men lokalen tar 80 sittande gäster, så vi hoppas att 
fler anmäler sig nästa år. Vi har fått bidrag från TioHun-
dra och kan därför utöka vår hämtnings- och hemkörn-
ingsservice. Alla som vill ska kunna delta.
 Detta gäller även våra cirklar och andra aktiviteter. I 
januari 2010 börjar cirklar i vegetarisk matlagning, en-
gelska och målning. Andra aktiviteter är inomhusboule, 
nätlagning, bowling, Qigong, styrketräning samt sist 
men inte minst körsång. Sverige är ju amatörkörernas 
land och har dessutom många professionella körer väl 
kända långt utanför våra gränser.
 Föreningen gör också minst två resor per år, en endag-
stur på försommaren och en flerdagarsresa på hösten.

PERSONLIGT FÖRFATTARMÖTE
På medlemsmötet i oktober bjöds på ett mycket person-
ligt och trevligt föredrag av Christina Björk från Eknäs. 
Hon är journalist och författare och har fått arbetssti-
pendier och fina utmärkelser genom åren. Hon berättade 
om sina böcker Linnea i målarens trädgård, Alice i verk-
ligheten och Vendela i Venedig.
 ”Man ska välja sina föräldrar med omsorg”, inledde 
Christina. Det visade sig att hennes far hade berättat 
sagor för henne och tagit aktiv del i hennes vardag efter-
som hennes mamma hade MS.
 Bägge föräldrarna hade bröder som också förmedlade 
kunskap om naturen och blommor och örter. Som liten 
flicka fick Christina följa med till Venedig och uppleva 
stadens konstskatter; intrycken har hon använt i Vendela 
i Venedig. Och Linnea besöker målaren Monets hus och 
trädgård i Giverny utanför Paris. Alice är naturligtvis 
Alice i Underlandet av Lewis Carroll, som umgicks i 
familjen Liddell och berättade sina fantasifulla sagor.
 Linnea i målarens trädgård har också blivit en an-
imerad film. I dag säljs boken med filmen i bokhandeln 
i Norrtälje. Alla dessa böcker kan jag varmt rekommen-
dera som julklappar till barnbarnen. När Anna, 13 år, 
kommer på besök på Blidö, ser vi ibland filmen om Lin-
nea – mest för nostalgiska mormors skull!
 Christina berättade i cirka 45 minuter och fick förstås 
också frågor. Därefter var det dags för den efterlängtade 
lunchen som så här i oktober blev god korv och potatis-
sallad med härliga ölsorter, vin eller vatten. Sist fick vi 
kaffe och kaka.
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PÅ GÅNGFÖRENING

EN STOR MÄNGD SIK
Nyligen hade vi novemberlunchen, som enligt tradition 
är en sikfest. Fantastiska medlemmar hade fiskat, ren-
sat, rökt, kokat och gravat en stor mängd sik, för denna 
begivenhet drar fullt hus, det vill säga 80 personer, och 
dessutom hade vi en väntelista! På bordet fanns också 
inlagd sill diverse såser, hembakt bröd med smör och 
ost. Ja, ni skulle ha sett det dignande matbordet och de 
vackert dukade borden med höstens bär och levande ljus. 
Kökets fem damer var suveräna! 
 Vid kaffet, med en stor bit fylld sockerkaka, berättade 
en medlem om sitt deltagande i PRO:s resa till Turkiet 
tidigare i höst. Hon var mer än nöjd. Redan på Arlanda 
träffade hon en dam som också reste ensam och hon blev 
en trevlig reskamrat. Hotellet och dagsprogrammen var 
utmärkta och Raija Edlund gav god reklam för Grand 
Tours reseorganisation.
 Vid våra möten har vi också lotterier med trevliga vin-
ster. I november var ett pris en mörkblå keps med vår 
Blidölogga broderad i vitt. Denna keps har boulegänget 
tagit fram och säljer nu för 125 kronor. Vice ordföranden 
Jenny Ring ansvarar och kan nås på telefon 0176-817 90.
 Novemberfesten blev minnesvärd på många sätt! 
Klockan 12 är det stående klockslaget för medlemsmöte-
na. Men klockan 12 den 12 november stod många platser 
tomma. Färjerampen på Blidö måste svetsas akut fick vi 
höra. Strax efter klockan 13 stormade ett hungrigt gäng 
in. Men några hade gett upp och kom inte.

EKONOMISKT ORIMLIGT
Vid träffarna berättar jag som ordförande om Riksför-
bundet eller Distriktet kommit med några nyheter. Inte 
ett ljud hade jag hört vad PRO ämnar göra för att få 
Folksam att förstå att man inte kan förändra villkoren 
så snabbt, drastiskt och ekonomiskt orimligt för grup-
plivförsäkringen. Diskussionen blev minst sagt livlig. 
Arga rop på att gå ur PRO hördes. Medlemmarna tycker 
att de just sett hur lite förbundet agerar. 
 Däremot var medlemmarna nöjda med styrelsens 
budgetförslag för 2010, trots att vi måste höja medlem-
savgiften med 20 kronor varav 10 går till Distriktet. 
Men fram till den sista december kan man bli medlem 
för återstoden av 2009 och hela 2010 för den gamla 
medlemsavgiften 270 kronor. 

Marianne Pettersson, ordförande
0176-824 01 eller 073-908 94 30



Rädda Barnen Blidö har nyligen fyllt 40 år! Förenin-
gens ordförande, Marianne Pettersson, poängterar 
att fler aktiva medlemmar och volontärer behövs.

Blidö lokalförening av Rädda Barnen har fyllt 40 år! Vi 
firade detta med en jubileumsmiddag för medlemmar 
och anhöriga i Almvik fredagen den 27 november. En av 
grundarna var Kerstin Lennemar och hon stöttar oss fort-
farande. Kerstin har vävt den fantastiska vepan Tomten, 
efter Viktor Rydbergs dikt. Den är alltid högsta vinsten 
i vårt jullotteri. Kerstin var naturligtvis med och firade 
med oss.

Mycket mer har hänt, och händer just nu. Föreningen 
hade under Kristi himmelsfärdshelgen den traditionella 
bössinsamlingen vid Furusundsfärjan och loppmarknad i 
Almvik. Den senare var, som vanligt, mycket välbesökt. 
Nästa år ska vi försöka ordna en kaffeservering, något 
som många önskat.
 Under Blidö Hemslöjdsförenings marknadsdagar den 
23–25 juli, deltog vi med ett informationsbord i Almvik 
på lördagen, Blidö Runt-dagen. Vi fick inte så många 
besökare, så nästa år vill vi vara där redan den första 
marknadsdagen, det vill säga på torsdagen.
 Vid insamlingen till Världens Barn den 9–10 oktober 
gjorde vi tyvärr ett något sämre resultat än förra året. Vi 
var inte var tillräckligt många för alla passen för bös-
sinsamlingen vid färjan och ICA. Det måste vi ändra på! 
 På julmarknaden i Almvik den 5 december i år har 
vi inget marknadsstånd. Brist på frivilliga medför att vi 
enbart har vårt jullotteri med fantastiskt fina priser. 

Rädda Barnen Blidö är i dag Sveriges minsta lo-
kalförening, med 54 medlemmar. Med ett strålande in-
samlingsresultat! Det beror naturligtvis på alla generösa 
givare och styrelsemedlemmarnas stora arbetsinsats. En 
volontärlista, med personer som är villiga att göra punk-
tinsatser, står högt på önskelistan. Man behöver inte vara 
medlem, för att hjälpa till. 
 Vi försöker minimera våra kostnader så långt som 
möjligt. Vi tar ut en bråkdel av de stipulerade fem pro-
centen för utskick till årsmötet och övriga administra-
tiva kostnader. Överskottet skickas in till Riksorgani-
sationen. Styrelsemöten hålls hemma hos ledamöterna. 
Föreningens dokument förvaras hos ordföranden och 
sekreteraren. Klubbmästaren ansvarar för material till 
föreningens aktiviteter. Webbmastern arbetar gratis, men 
ersättning utgår för förbrukningsmaterial.
 Vår hemsida finns på www.rb.se./lokal/blido Den 
upp-dateras fortlöpande. Man kan även hitta till vår hem-
sida genom att gå in på www.rb.se och sedan klicka på 

Medlemsportalen, där det finns länkar till Lokalförenin-
gar och man kan klicka in på Blidö.

Jag är också ledamot i Stockholms Norra Distriktssty-
relse. Vi har möte en gång i månaden i Sundbyberg. 
Stockholms tre distrikt har från och med i år samordnat 
arbetet med projekten Ellen och Allan, Coolt med koll, 
Hedersrelaterat våld, Ensamkommande barn, Apatiska 
barn samt Barnahus.
 Bäst går arbetet med Ellen- och Allangrupperna samt 
Coolt med koll, där ungdomar i årskurs 8 kan träffas och 
prata av sig. De har tryck på sig från många håll. De 
utbildade handledarna är mellan 18 och 30 år och har en 
projektledare att kontakta vid behov.
 Barnahus är på gång i många kommuner, en plats dit 
barn som är utsatta för övergrepp kan komma. Barna-
hus har alla berörda samhällsfunktioner – läkare, polis, 
psykolog, kurator – samlade på ett ställe, i lugn miljö. 

I augusti hade Stockholms Distrikt och Storstockholms 
Norra Distrikt ett bokbord på Drottninggatan – världens 
längsta bokbord. Stockholm hade fått ungdomsböcker 
från ett förlag och de sålde bra. Mindre åtgång hade 
Rädda Barnens böcker om barns situation här hemma 
och i världen. Vi tror att mycket beror på de relativt höga 
priserna på dessa fackböcker.
 Den 21 november fanns Norra Distriktet på IKEA 
för att informera om Rädda Barnen och värva medlem-
mar. Vi hade ansiktsmålning och sagoläsning för barnen 
och sålde Busungar för 25 kronor styck. Rädda Barnens 
IKEA-dag finns på alla IKEA-varuhus i Sverige. IKEA 
sponsrar Norra Distriktet med pengar, så att vi kan driva 
projekten Ellen och Allan samt Coolt med koll.

Ensamkommande barn har blivit ett problem för kom-
munerna närmast Arlanda. Deras resurser räcker inte till 
för den stora mängd barn, som kommer – mest pojkar 
upp till 17 år. Förrådet av varma kläder räcker inte till, så 
om du vill skänka jackor, kängor, tröjor, vantar och mös-
sor kan du kontakta mig på 073-908 94 30, eller mejla 
till marianne.g.pettersson@gmail.com så hämtar jag. De 
behöver också spel, enkla sagoböcker med mera.

Vi behöver fler, framför allt aktiva, medlemmar. Välkom-
men, som medlem eller volontär – DU behövs! Vi ses!

Marianne Pettersson, ordförande

FÖRENING

RÄDDA BARNEN BLIDÖ 
BEHÖVER DIG

Ordförande Marianne Pettersson (t.h.) och Kerstin Tuominen. 
Foto: Christina Orsvärn



KULTUR

Vi träffas hemma hos Lars Ranold på Yxlan. Han bor i 
det gamla missionshuset på ön, där han även har sin ateljé 
och verkstad. Redan på gångstigen möts vi av ett prov på 
hans skapande – ett par vita händer i gjutet järn som spre-
tar upp mot den gråmulna novemberskyn. På tomten finns 
även en massa ved, bråte, en cementblandare och några 
båtpropellrar på marken.
 – Jag tänkte jag skulle gjuta brons i det, förklarar Lars 
och pekar på propellrarna. 

ORGANISERAT KAOS
Vi fortsätter vår upptäcktsfärd inne i huset. Som man 
kanske kan föreställa sig i ett konstnärsnäste, ligger pry-
lar överallt huller om buller. I verkstaden/ateljén trängs 
gamla symaskiner och båtkapell med spikar, skruvar och 
motorsågar. I taket dinglar hans konstmobiler och på en 
hylla står ett antal av hans andra verk uppradade, halvfär-
diga, under konstruktion. Här finns även skulpturer han 
formgivit, färgburkar och penslar och en mindre version 
av den berömda Björnedockan som Lars designade kosty-
men åt en gång i tiden. 
 Jag undrar förvirrat hur han hittar saker härinne. Lars 
skrattar åt min fråga och svarar att han faktiskt har en viss 
struktur i röran. 

I det stora, luftiga köket blir vi bjudna på kaffe, som Lars 
brygger på den gamla vedspisen, och Mariekex, som han 
precis handlat av Nina i kiosken inför vårt celebra besök. 
 Jag är nyfiken på Lars och Ylva; de är båda konstnärer 
och bor på Yxlan, men finns det några andra berörings-
punkter dem emellan? 
 Efter en stunds nystande i historien visar det sig att de 
båda undervisat på Birkagårdens konstskola i Stockholm 
– Lars i teckning och skulptur, Ylva i grafik och vävning. 
Dessutom bodde båda tidigare i Birkastan, bara ett sten-
kast från varandra.
 Sedan de kom till Yxlan korsades deras vägar återigen 
under arbetet med utställningen på elektronikföretaget 
Note i Norrtälje samt under Ateljérundan, som ordnas av 
konstnärerna i samarbete med Roslagens Konstnärsgille. 
Dessutom flyttade de hit nästan samtidigt; Lars blev fast-
boende på Yxlan 1999 och Ylva flyttade tillsammans med 
sin man Anders till ön bara ett par år senare. 

FINNS DET NÅGON SAMMANHÅLLNING HÄR UTE 
MELLAN KONSTNÄRER? 
– Jo, men det samarbetas ju inte så mycket mellan kul-
turarbetarna här ute, säger Ylva. I kommunen har vi bör-
jat med någonting som heter Ateljérundan på sommaren, 
då konstnärerna öppnar sina ateljéer och man får kom-
ma hem till dem. Många konstnärer har inte möjlighet 
att öppna sina ateljéer och då kan de få visa sina grejer 
hemma hos andra, till exempel hos mig. Totalt är vi 70 
konstnärer i kommunen som är med, men jag skulle jät-
tegärna vilja att vi hade en egen runda här på öarna. 
Lars nickar gillande. 
 – Tidigt på 80-talet hade vi någonting liknande Atel-
jérundan. Då var det ett gäng konstnärer som ställde ut i 
Missionshuset på Söderöra, i Gammelgården på Rödlö-
ga, och i Simpnäs... så det finns ju ett behov av att mötas, 
där man visar konst och bilder som har den digniteten. 

HUR KAN MAN LEVA PÅ KONSTEN? 
– Det är svårt att överleva, säger Lars. Det finns en eft-
erfrågan på traditioner här ute. I storstan längtar man hit 
ut för att det finns en sjöfararkultur som är beskriven av 
Taube, Engström och Lindgren på ett väldigt vackert sätt. 
Men när det kommer konstnärer ut hit som är mer exis-
tentiella beskrivs den på ett annorlunda sätt.
 – Vi jobbar utifrån ett annat koncept, tror jag. Jag kan 
bara jobba med skulptur tre fyra gånger om året, sedan 
tecknar jag hela året, men det går inte att leva på det. Det 
är båtkapell jag tjänar pengar på. Sedan åker jag utom-
lands, för det måste man göra. 
 – Visst är det svårt, man måste ju jobba väldigt hårt, in-
flikar Ylva. Norrtälje kommun har ingen större tradition 
vad gäller kultur och konst. Även om man haft många 
bra konstnärer är det väldigt traditionellt måleri; det är de 
här sjöbodarna och segelbåtar på stormigt hav. Och små 
blombuketter på tavlorna. Så när man ser någonting an-
nat blir man ju osäker, ”kan man verkligen ha någonting 
sånt på väggarna”? 

– Konst är ingenting man talar om, det är någonting man upp-
lever, menar skulptören och tecknaren Lars Ranold. 
Det uttrycket visade sig inte vara helt sant. Öskaret tog, med an-
ledning av Lars Ranolds och Ylva Ekmans kommande miniutställ-
ning på Blidö Turistbyrå, chansen att diskutera skärgårdskonst, 
finkonst och fulkonst, genusperspektivet i konsten och annat 
konstigt, över en kopp kaffe på Yxlan. 

SAMTAL MED TVÅ YXLÄNDSKA 
KONSTNÄRER



KULTUR

YLVA EKMAN
Född: 1947 på Lidingö 
Utbildning: Konstfack 
Skapar: Skulpturer, målningar
Mest kända skapelse: Rinkebyhästen 
Hemsida: http://www.swedishart.se/ylva.ekman/

 – Jag tror att jag och Ylva gestaltar en problematik 
som finns hos varje människa, det är därför människor 
kan älska våra grejer, och vill vara nära våra känslor. 

FINNS DET MANLIG OCH KVINNLIG KONST? 
– Många kvinnor bearbetar personliga saker i sin konst 
på ett väldigt privat sätt, som kan vara svårt att ta till sig, 
tycker Ylva. Ofta är det ganska tunga och svåra saker 
man vill göra sig av med genom konsten. 
 – Männen brukar inte hålla på med den typen av konst. 
Förr var det för män mycket mer ett yrke att vara kon-
stnär; kvinnor gjorde så mycket annat och konsten var 
kanske inte lika viktig för dem. Men det har ju ändrats 
mycket de senare åren, i dag accepteras ju kvinnor som 
konstnärer på ett helt annat sätt. 
 – Jag tror att en kvinna som sätter sig ner och gör konst 
även förstår mannen på ett bättre sätt för att hon förstår 
människan, säger Lars. För det är människan som gör 
konst, inte kvinnan eller mannen. Och det är en missup-
pfattning i dag; nu använder man den politiskt, moral-
iskt, just den här kvinnligheten.
 – Trots allt är de flesta som kommer in på konstskolor 
kvinnor, för de har närheten till sina känslor. Förr satt de 
och virkade, det var det finaste man kunde göra, medan 
männen jagade grisar ute i skogen. 

Ja, skärgårdskonsten känns lite konservativ. Det ska vara 
så ljuvt och idylliskt. Det tänkte jag lite på när jag läste 
om dig och dina Rinkebyhästar, där du målade kor, giraf-
fer och kameler i dalahästmönster, men framför allt när 
jag såg bilden av huggkubben och den rosa yxan...  för 
det känns så könsstereotypt här ute, både när det gäller 
familjemönster och arbetssysslor. 
 – Ja, det är verkligen uppdelat. Jag gjorde succé i byn 
när jag var på vedbacken, säger Ylva och skrattar gott åt 
minnet. Folk hörde att det brakade där och de visste att 
Anders var bortrest. Först kom karlarna. ”Vad är det som 
låter här uppe?” och då såg de att det var jag som höll på 
med veden. ”Är det du?” Så kom nästa granne och till 
slut hade jag allihopa vid gärdesgården. Sedan tog det två 
dagar och så kom alla fruarna. ”Min gubbe pratar om dig 
hela tiden, är det sant att det är du som hugger veden?” 
Här ute är det ett väldigt karlgöra. Men det är jätteskoj att 
hålla på med ved! Och det var så idén föddes till att göra 
en hel utställning med ved. Det är det bästa jag gjort. 

FINNS LIKHETER MELLAN ER SOM KONSTNÄRER? 
– Vi har ju utvecklat någonting utifrån våra personlighet-
er, och sedan finner vi ett sammanhang när vi träffas och 
är kamrater, för vi har samma behov av att kommunicera, 
som egentligen vilken människa som helst. Men vi är 
specifika för att vi använder våra hjärtan, menar Lars.

Ylva Ekmans skulpturer. Foto: Anders Qwarnström

“Apropå genus”

“Rinkebyhästar”: Kamel och Elefant.



Konstnärerna Lars Ranold, Ylva Ekman, Erik ”Ku-
lan” Wennberg samt fotografen Kenth Westberg 
ställer ut smakprov på sina verk på Blidö Turist-
byrå lördag den 30 januari 2010. Välkomna! 

KULTUR

LARS RANOLD
Född: 1947 på Kungsholmen 
Utbildning: Stockholm Stads Sömnadsskola, Konstfack 
Skapar: skulpturer, teckningar, mobiler, dikter, båtkapell
Mest kända skapelse: TV-figuren Björnes kostym 
Hemsida: www.larsranold.se (under uppbyggnad)

Text: Ingrid Hedman Foto: Agnetha Tillnert

om du ser någonting som berör dig, så är det konst för 
dig, men kanske inte för mig. 

VAD HAR DET BETYTT FÖR ER ATT FLYTTA UT I 
SKÄRGÅRDEN? 
– Tystnad och mörker, det saknade jag i stan, säger Ylva. 
Arbetsro. Det är billigare att ha ateljé på landet. Sedan 
när man blir lite äldre tycker man om när det blir lugn 
och ro, när det inte är så mycket som stör. Men jag jobbar 
mycket mindre nu än tidigare. Jag tycker ju att det är så 
härligt att vara ute i naturen! 
 – Precis som Ylva säger får man ju möjlighet att skapa 
ett utrymme. Jag har kommit över den här kyrkan, det är 
ett helt annat pris på ateljéer i stan. Jag skulle nog inte 
ha råd att bo kvar där, då hade jag fått jobba mycket mer 
med annat. 

VAD HÄNDER HÄRNÄST FÖR ER? 
– Jag har min vedutställning som pågår just nu på Kon-
sthallen i Sundsvall. I sommar ska jag ställa ut i Her-
rgårdsvillan i Furusund och visa måleri, så det håller jag 
på att jobba med nu, berättar Ylva. 
 – Jag ska kolla vad det finns för material i Europa som 
kan gagna mig och mitt hantverk, säger Lars. Och sedan 
kommer jag att visa mina arbeten i Ateljérundan i vår 
eller i höst. Och vi i Skulptörförbundet kommer att göra 
en utställning i Riga, kanske blir det nästa år.

VAD TYCKER NI OM VARANDRAS KONST? HUR UPP-
LEVER DU YLVAS KONST, LARS? 
– Ylva är en människa precis som jag, utbrister Lars och 
slår ut med armarna. 
Efter att vi alla skrattat klart blir han fundersam. 
 – Det där är ingen enkel fråga, för då ska jag beskriva 
vad konst är, och vad jag ser hos Ylva. Ibland lyckas man 
och det gör Ylva också. Men ska jag beskriva det kan 
jag inte göra det genom att säga att ”det där grejen gillar 
jag, den talar till mig”. Hennes strävan och konstverk är 
beundransvärda, men det är jävligt svårt att beskriva det.
 – Jag tycker att man ska upprepa sig, det är det som är 
viktigt för en konstnär, och det gör ju Ylva också. Hon 
blir bättre och bättre. Du kan ta upp någonting från gol-
vet och sätta på väggen och säga ”det här är konst” men 
så är det inte för mig, det handlar om att öva sig. 
 Frågan passas över till Ylva. 
 – Jag gillar Lars grejer. Jag har ju rotat mycket i dina 
grejer när vi skulle göra den där utställningen, dina 
skulpturer och tuschgrejer tycker jag om. 

FINKONST OCH FULKONST, VAD TYCKER NI OM ATT 
MAN SÄTTER KONST I OLIKA FACK? 
– Nej men det går ju inte att betygsätta, protesterar Ylva. 
Får betraktaren bara en upplevelse av någonting är det 
bra. Var sak har sitt mottagande och man börjar ju alltid 
någonstans. Man äter ju inte pizza och hamburgare hela 
livet, man kanske vill äta någonting annat ibland också. 
 – Ful konst... säger Lars dröjande. Antingen är det 
konst eller så är det inte konst. 

MEN HUR DEFINIERAR MAN KONST DÅ? 
– Det där är konst, säger Lars och pekar på sin egen teck-
ning på väggen. Men vad som är bra konst, det tycker jag 
är happenings, att se en konstnär arbeta, det är kreativ-
itet. Det är din egna personliga upplevelse som är viktig; 



Jag hade tänkt mig att vi nu ska blicka tillbaka till 
en tid då julen firades på ett sätt som för många är 
idealiskt. Vi ska glänta på fönstret till ett hem på 
Gräskö under 1930-talets Sverige. Den tid då vin-
trarna var vita och Kalle Anka bara var en dunig 
ankunge som inte hade gjort tv-karriär än. 

1927 föddes minstingen Nita Berntsson och blev num-
mer tre i barnaskaran. Hon växte upp i ett lyckligt hem 
på Gräskö, som då endast hade ett fåtal bofasta familjer. I 
närheten av Nita bodde hennes farmor och farfar och där 
firade familjen jul vissa år när hon var barn. 
 – De var ju gamla då, tyckte man, säger Nita finurligt. 
När julfesten hölls hos farföräldrarna var oftast hela pap-
pa Unos sida av släkten närvarande. Mamma Ingas släkt 
bodde på annan ort. Två farbröder och en faster bodde 
på Gräskö och ytterligare en faster brukade komma och 
hälsa på under julen. De kunde vara femton till sexton 
personer allt som allt. 
 Barnen var dock inte så många; det var bara en av fast-
rarna som hade barn, en flicka, när Nita var liten. 

FÖRBEREDELSER
Förberedelserna inför julen var många. Inga hade ett 
fasligt sjå med att laga all maten. Lutfisken skulle lutas, 
brödet och kakorna bakas, korven stoppas och syltan ko-
kas. Köttet togs från en av de egna grisarna som slaktades 
strax innan jul. Då var inte barnen vara med, och det ville 
de nog inte heller. 

Under matlagningen var dock barnen närvarande och tit-
tade på och fick hjälpa till med att kärna smör och baka 
kakor. 
 – Vi gjorde mandelformar som man hade lite sylt och 
grädde på, det var jättegott.
 Godis hade man inte så mycket.
 Vad är en jul utan julgran? Granen tog man in några 
dagar innan julafton från marken som familjen egen 
ägde. Granen kläddes dagarna innan julafton och då ville 
syskonskaran gärna vara med. 
 – Det var kul, vi hade julgranskulor och levande ljus så 
man fick vara försiktig, säger Nita.

STORA JULTVÄTTEN
På kvällen dagen innan julafton, efter allt arbete med 
förberedelserna, skulle all familjens smuts gnuggas bort. 
Det var dags för det stora julbyket. En och en badade de i 
en stor träbalja i köket. Mamma Inga värmde upp vattnet 
på vedspisen, för någon el fanns det inte. Familjen hade 
dock vattnet direkt in i huset i en kran; det var de ens-
amma om på Gräskö 
 – Pappa badade sist och då fick han nytt vatten, berät-
tar Nita. 
 Efter badet satt barnen i handdukar framför brasan i 
stora salen. 
 – Det var bland det bästa man visste som barn, det var 
så varmt och härligt, myser hon. Familjen hade enligt 
henne det varmaste huset på ön under de kalla vinterda-
garna.

Ett julkort    från förr
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Julen är den högtid då alla nostalgiker verkligen kan nå sitt lystmäte. 
Ingenting behöver förändras från år till år och man kan frossa i tra-
ditioner utan att bli kallad bakåtsträvare. Klyschor och drömmar om 
Lyckebo får ett utrymme, om man välkomnar det. 



Ett julkort    från förr
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JULAFTON
På själva julafton dukade Inga i stora salen och gjorde 
fint. Taket var prytt med röda och gröna girlanger. De år 
som julafton firades hemma hos Nitas familj kom släkten 
över mitt på dagen för att äta dopp i grytan. Det tyckte 
Nita inte var så värst gott men det var något som hörde 
till. 
 Senare på dagen åt man resten av den läckra maten, 
barnen lekte och alla dansade kring granen som sig bör. 
Dansade runt granen gjorde man även på julgransplun-
dringen efter jul.
 – En granne, pappan i den familjen, sjöng den där 
”ritch ratch filli bom bom bom”. Den tyckte jag var så 
konstig, skrattar Nita glatt. 

TRODDE LÄNGE PÅ TOMTEN
Trettiotalet var en oskyldig tid. Nita trodde på tomten till 
hon var tio år gammal. Hon minns särskilt det året då det 
gick upp ett ljus för henne. 
 – Faster Gördis var tomte det året, men jag kom på 
henne. Jag kände igen henne på fingrarna och på rösten, 
berättar Nita glatt. 
 Hon minns inte om man i allmänhet trodde på tomten 
längre förr. Det var bara underförstått att man skulle tro 
på tomten som barn. Vem vill inte tro på en snäll far-
bror som delar ut presenter? Julklapparna har hon bara 
bra minnen av och kan inte missa att de någonsin var 
besvikna trots att de mest fick rejäla kläder. Kanske var 

barn mer tacksamma förr. Hon kommer speciellt ihåg när 
syskonen fick mössor och vantar med ett speciellt fint 
mönster i trevliga färger. 
 – Annars hade vi mest rejäla kläder i grått och det tyck-
er ju inte barn är så fint, menar Nita. 

FÖRR OCH NU
Dagen efter julafton åkte de äldre familjemedlemmarna 
till julottan i Blidö kyrka med släde. Det har Nita och 
hennes man Per-Arvid försökt att göra nu under senare 
år. I dag bor de i Köpmanholm men har kvar huset på 
Gräskö som sommarhus. 
 På frågan om vad som är skillnad mellan jularna nu 
och förr blir svaret att man inte samlas hela familjen nu 
för tiden på samma sätt. Nita och ”Perre” brukar åka och 
fira julen hos sonen och barnbarnen i Norrtälje.
 – De vill vara i stan där de har tv och så mycket saker. 
Det var som mer julstämning förr.  

Kanske var det så? Kanske är vi så materialistiska nu att 
vi glömmer bort vad som verkligen betyder något – gläd-
je och gemenskap. 
 Jag tror nog att man kan få julstämning även år 2009. 
Det gäller bara att ta sig tid. Kärlek och värme har trots 
allt inget bäst-föredatum. 

JULSPECIAL

Text: Anneli Blomberg Foto: Agnetha Tillnert
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Julklappar från bygden
KRUKMAKERIET I FURUSUND
Strax före färjläget i Furusund, in till vänster, ligger Ernsts 
krukmakeri. Här kan man till ett lågt pris få bland annat vack-
ra lyktor, krukor med fat och grötskålar. Till julen kommer 
han att ta fram en helt ny färgsättning och mönster. Öppet: 
tor–sön kl 12–16 från första advent, men nås nästan alltid på 
073-076 56 36.

VÄLSORTERAD LANTHANDEL
En bra och välsorterad lanthandel i modern tappning är al-
drig fel. Här köper du leksaker till barnen, delikatesser och 
bruksföremål till köket. Glöm inte att beställa julsupen någon 
vecka innan jul; Ica är ju ombud till Systembolaget. Passa på 
och köp en söt likör till svärmor också, så är helgen räddad. 

SKÖN MASSAGE
ILM Rehab har sköna massagebehandlingar som alltid är up-
pskattat för vintertrötta kroppar och slitna leder. Hon har även 
ljusterapi och akupunktur i sitt utbud. Ring Inga-Lill Magnus-
son på 070-717 17 42 så kan hon tipsa om olika behandlingar.

MÄRK REVIR
3D Kristall har udda och roliga presenter som dina vänner ga-
ranterat inte har förut. Allt från nyckelringar till stora kristall-
block kan graveras med en valfri bild som omformas till 3D-
format. Varför inte ge din älskling ett hjärtformat halsband 
med ditt ansikte i, för att märka lite revir. Ring Stefan Ring 
minst två veckor innan jul på 0176-818 88.

FILM, SMYCKEN OCH KRYDDOR
Blidö Turistbyrå, nedanför Blidö Wärdshus, har allt från 
skärgårdsfilmer och böcker till ljuslyktor och vackra handg-
jorda smycken. Här kan du även hitta kartor, kryddor, bygdens 
egen årskalender, Blidötröjor och mycket mer. Ring 0176-825 
30 eller gå in på www.blidoturistbyra.se.

OXHALSÖS SLÖJDBOD
För den som inte orkar slöjda själv, men som tycker om hem-
stickat och handgjort, är Slöjdboden ett Mecka. Handvävd 
matta åt far och handledsvärmare åt mor och två par fårskinn-
stofflor åt lille, lille bror. Ett annat tips är att kolla in alla söta 
prydnadsdjur och tomtar. Hög gullighetsfaktor. Öppettider in-
nan jul är den 12 och den 19 december kl 11–15

EN LITEN STUND
Om man inte hittar det man söker i Slöjdboden är det bara att 
fortsätta till En liten stund i Norrsund. Det är kiosk och pryl-
bod i ett. Här kan man hitta fina ljus, lyktor och annat smått 
och gott. Till julen ska man dessutom ta in klassiska löpare 
och läckert gammeldags godis i strut. 

GYMPA FÖR ALLA
I Köpmanholms skola håller Anita Almqvist med flera gym-
nastik i olika former där de flesta kan vara med. Köp ett 
medlemskort för en mycket billig penning till någon som an-
nars inte skulle få tummen ur. Kontakta Inger Pettersson på 
0176-823 74. 

KLÄDER FÖR DAMER OCH HERRAR
Butik Margarethe i Stämmarsund har kläder för både damer 
och herrar. Ett av Margarethes tips är en vacker sjal i julklapp. 
Öppet 11–15 fram till den 16 december.

Hets, stress och ångest och flera tusenlappar på massa onödigt krafs som ingen behöver. Så ser mån-
ga på julklappsinköpen. Varför inte göra det till en grej i år att köpa alla klappar från skärgården. Det 
finns mer än man tror och visst skulle det vara lite roligare och kännas bättre att främja företagsam-
heten här. Här följer en lista på lite julklappstips som vi har luskat fram. Lycka till!



DU BEHÖVER:
rimmad skinka
basilika
valnötskärnor 
3 st formfranskor
1 kruka basilika
2 nypor persilja
1 dl valnötskärnor
2 st äggulor
honungssenap

SÅHÄR GÖR DU:
Mixa allt utom honungssenapen. Pensla på senapen på 
skinkan och lägg på mixen.
Stek skinkan på cirka 175 grader i ugn, 25-30 minuter. 
Servera!

Andreas, kock på Furusunds Värdshus, delar med sig av sin 

BASILIKASKINKA

JULSPECIAL

JULMARKNADEN EN FIN TRADITION
Blidö julmarknad vid Almvik är en gammal fin tradition. Den 
går av stapeln den 5 december och här finns allt man kan tänka 
sig – mat, fårskinnsfällar, prydnadssaker, samesmycken och 
mycket mer. Det är ett måste för julälskaren. Klockan 12.50–
16.00 ligger Blidösund inne vid bryggan så att hungriga 
julshoppare kan gå ombord och äta ångbåtsbiff.

Text: Anneli Blomberg Foto: Agnetha Tillnert

KANELTRYFFEL MED KARDEMUMMA
1 kanelstång
1 tsk kardemummakärnor
1,5 dl vispgrädde
1 tsk honung
350 g mjölkchoklad
hackad flagad mandel
Tillagning:
Krossa kanelstång och kardemummafrön i en mortel ganska 
fint. Koka upp grädde, honung, kanel och kardemumma i en 
kastrull. När det har kokat upp, dra av kastrullen från plattan 
och låt stå och dra cirka 15 min. 
Hacka under tiden 200 gram av chokladen fint och lägg i en 
bunke. Koka upp gräddblandningen igen och sila sedan ner 
den över chokladen. Rör om i chokladen tills den har smält 
och blivit till en slät smet. Låt tryffeln svalna och sedan kallna 
i kylskåpet. När den är ordentligt kall, forma små kulor med 
ett kuljärn eller med två teskedar. 
Smält sedan resten av chokladen i mikrovågsugn eller i ett 
vattenbad. Doppa varje kula i den smälta chokladen och 
sprid lite mandelspån ovanpå tryffeln. Förvara tryffeln i kyl-
skåpet tills den ska avnjutas.

Juliga recept

17

JULBORD
Jullunch på Blidö Wärdshus. Tre sittningar den 5 december 
och även den 4 december kommer det att serveras en julmeny. 
Boka på 0176-825 99. 

Julbord på Furusunds Värdshus. Boka på: 0176-803 44. 
Skärgårdsjulbord på Blidösund, från den 26 november till den 
22 december. Boka på Blidösundsbolaget 08-24 30 90.

SNÖBOLLAR
0,5 dl vispgrädde
1,5 msk smör
200 g vit blockchoklad
6 msk kokosflingor
1 dl florsocker
Tillagning:
Koka upp grädden och ta sedan av den från plattan. Blanda 
i smöret och rör om tills allt har smält. Smält chokladen för-
siktigt i mikrovågsugn och blanda sedan ner den i grädden 
under omröring. Blanda till sist ner kokosen.
Kyl ner smeten i cirka 15 minuter i kylskåp och rulla sedan 
lagom stora kulor och rulla i florsocker. Kyl och förvara snö-
bollarna i kylskåp.

Källa: www.julgodis.net 



 – Ann-Marie Gyllenspetz och jag spelade ett kärlek-
spar, men jag blev kär i henne på riktigt och trodde att 
det gällde även privat! Jag blev mycket bekymrad när det 
inte var så. Efter det spelade jag mest gubbar på scen. 
Mina arbetskamrater tyckte nog jag var för seriös; pastor 
Weise kallade de mig. Så någon skådespelarkarriär blev 
det inte för mig. 
 – Samtidigt med arbetet på teatern arbetade jag på radi-
on i Göteborg och när jag tjänat in tillräckligt med pengar 
så reste jag utomlands i stället, till Italien. Jag hade turen 
att ha en morbror som var chef på SKF i Milano. Han 
försökte få mig att stanna och jobba där, men det ville inte 
jag. Så det blev inte Italien heller.

I början av 1950-talet flyttade Arne till Stockholm och 
fick en provtjänstgöring på Sveriges Radio.
 – Jag fick göra lite av varje, ”tvätta” för långa radio-
manus, sitta i hallåt med mera. Jag lyckades få igenom en 
intervju med Heyerdahl som jag fick beröm för. Det, plus 
att jag talade italienska, gjorde att jag fick åka till Rom 
och göra ett program om påsken där. Materialet klippte 

Det är absolut ingen överdrift: Tv-producenten, journa-
listen och programledaren Arne Weise känner de flesta 
till genom radio, tv och feta tidningsrubriker. Själv har 
jag hälsat på Arne i SVT:s korridorer under de många år 
som vi båda arbetade där, Arne i fyrtionio år och jag i 
trettiofem. Vi har tråkigt nog aldrig arbetat ihop men vi 
har, bägge två, haft förmånen att arbeta med fotografen 
Bengt Nordwall som vi båda har många fina minnen till-
sammans med.

Arne föddes den 28 februari 1930 i Malmö. Tre år senare 
flyttade familjen till Stockholm. Arnes pappa hade fått 
arbete som försäljare på SKF. 1942 flyttade familjen till 
Göteborg. Arne var då tolv år. Det blev en svår tid för 
Arne i Göteborg. Arne mobbades och fick stryk av sina 
skolkamrater för att han talade stockholmska och hade 
ett tyskt namn.
 – Mamma blev mitt stora stöd. ”Arne, det är inget fel i 
att vara snäll, bara man inte är velig och feg.”

Efter skolan sökte Arne sig till Atelierteatern.

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

Jag är på väg till en träff. 
Åker genom en skog, en 
äng, en skog till och en äng 
till, tar till höger och åker 
nästan ner till sjön, till en 
röd stuga med blå husk-
nutar. Jag knackar på dör-
ren, den öppnas och där 
står han och ler, Arne Weise. 
”Stig in!”
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jag ihop i Rom och skickade det till radion för sändning. 
Även detta reportage fick beröm. 
 – Min chef då var Nils Erik Bæhrendtz. Han sade: 
”Kan du tala så kan du väl synas också!” Fast Bæhrendtz 
var negativ: ”Tv har ingen framtid”, sade han, vilket 
visade sig vara mycket fel, för ett år senare ledde han 
själv Kvitt eller dubbelt, i... just det... tv!

Arnes första tv-jobb var Filmkrönikan. 
 – Nu fick jag synas i tv, något som jag älskade!
Och fler programserier blev det.
 – Just det! 1963 började jag med UNG i främmande 
länder. Det blev en lång serie som jag verkligen ville 
göra, intervjua unga människor i deras hemländer! Vi 
började i Italien eftersom jag kunde språket, sedan Fin-
land och Israel. Alla dessa program blev succé. 
 – Men när vi skulle göra Mellanöstern gick det åt hel-
vete. Det var känsligt att göra de programmen, känsliga 
tider, och jag sade något man inte fick säga: ”Araber är 
också människor.” Kritiken var sträng och recensionerna 
dåliga. Det kändes hårt. Jag menade ju bara väl!

NÄR BLEV DU HELA SVERIGES ”TOMTE” DÅ?
– 1972. Åke Magnusson erbjöd mig uppdraget att vara 
julvärd på julafton. Jag tackade nej för jag hade småbarn 
hemma. Då beordrade han mig, så det var med tunga steg 
som jag gick dit. 

MEN HAR DET VARIT VÄRT ATT SITTA ENSAM I EN 
TV-STUDIO PÅ JULAFTON I TRETTIO ÅR?
– Jag är kär i televisionen! Och tradition är trygghet – så 
blev det för mig. Det var tryggt att sitta där. Och barnen 
fick ju dubbla julaftnar; mina presenter har jag alltid 
delat ut på juldagen.
 – Många tyckte nog att jag var en riktig fjant, men allt 
jag ville var att sprida trygghet och glädje hos tittarna, 
hos dem som sitter ensamma på julafton. En äldre kvinna 
skrev ett fint brev till mig: ”Jag är änka, barnen är ut-
flugna, jag är bara så ledsen över att jag inte orkat städa i 
år, nu när du kommer och hälsar på mig igen.”
 – Då känns det att man behövs. Det har skickats många 
brev och presenter till mig under åren. Jag skriver och 
tackar till alla som har lämnat en adress.
 Det är nu nästan sju år sedan Arne slutade att vara jul-
värd. Men han längtar inte tillbaka.
 – Nej, inte alls! Trettio år räcker bra. Man ska alltid 
sluta med flaggan i topp. 

1982 började Arne programleda Ett med naturen. Men 
han har inte alltid varit naturintresserad; det kom i och 
med programmet. Viktigt när man gör ett naturprogram 
är att inga människor är i bild.
 – Låt naturen tala för sig själv och visa naturen med 
naturens ljud. Inga symfoniorkestrar i buskarna tack! Vi 
har stora problem med vår natur i dag – den håller sakta 
på att försvinna. Det är förskräckligt. Fast rådjuren på 
Blidö har jag svårt för!

VAD ÄR DET MEST DRAMATISKA SOM HÄNT I DITT 
YRKESLIV? NÄR BLEV DU RIKTIGT RÄDD?
– När vi filmade i kulregnet vid oljeraffinaderierna i 
Suez. Vi låg i ett dike fyllt med olja och vatten och runt 
omkring oss sköt man för fullt. Svenska ambassadören på 
plats sa: ”Åk hem Weise! Det blir krig!” Men vi stannade 
kvar. Vi filmade i Kairo, Beirut och Amman. 
 – Men värst var det i Syrien. Det var farligt att in-
tervjua där. Jag fick låta vattnet rinna i vårt rum för att 
ingen skulle höra när jag intervjuade en ung judisk pojke. 
Och vi såg hur människor kastades nerför balkonger i hu-
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avkrok på en grynna måste 
man ha lite grejer.
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sen. Då blev jag riktigt rädd!

Arne håller med om att han är ett nyhetsfreak.
 – Ja, det är jag, men jag tittar också på engelska 
kostymserier. De är oftast bra och har ett så ljuvligt språk! 
 – Eller så hyr jag en film, gärna Vilda Västern. Ingemar 
Bergman och jag hyrde på samma ställe. Han sa: ”Vet du 
vad jag hyrt? En västernfilm så klart! Man har så mycket 
att lära av dem!”
 Men Arne har också plats för fritidsintressen.
 – Varje vår planterar jag nya blommor; men inte pe-
renner, dem gillar jag inte. Jag är inte så trädgårdskunnig. 
När jag frågade om jag skulle ta bort krukorna innan jag 
planterar sade försäljerskan: ”Det borde väl du veta som 
gör naturprogram!”
 – Och så spelar jag piano. Jag har faktiskt gett ut en 
skiva, Musikaliska Memoarer heter den och kom ut 2002. 
Tretton sånger som handlar om mina minnen, drömmar 
och lite till. 
 Arne sätter sig vid pianot och sjunger. Det märks att 
han trivs och det gör jag med. Arnes sång sprider en skön 
stämning. Jag blir bjuden på kaffe och varm vetelängd.

Det har varit en del tidningsrubriker om Arne under åren.
 – Det kan man lugnt säga. Kom!
 Vi går ner i källaren och där hänger en del av dem.
 – Den här, ”Weise drogad”, blev till när jag varit i 
Göteborg för att lansera min skiva. Jag satt bredvid Lasse 
Kronér och min son Andreas. Plötsligt brann det till i mi-
djan – jag hade fått bältros! Jag fick fyra morfintablet-
ter för värken och var hög under hela julsändningen som 

slutade klockan 03.00. Efteråt fick jag beröm av min chef 
Christina Jutterström för min insats.
 – Natten efter kom värken tillbaka. Doktorn visste 
precis vad jag behövde – rubrikerna fanns ju över hela 
staden. Med receptet i handen trängde jag mig före alla 
andra på apoteket och fick ut min medicin. Det var inte 
populärt! Dessutom önskade jag alla en god jul. Jag 
trodde de skulle slå ner mig. Jag ångrar detta mycket, 
men ser det numera som ett roligt minne.

79 OCH STILL GOING STRONG, HUR ÄR DET ATT 
ÅLDRAS? 
– Jag lever i nuet, jag har ju åkt ut och in på sjukhus de 
senaste åren, och att jag fyller 80 nästa år känner jag inte! 
Jag känner mig likadan som jag alltid gjort och visste jag 
vad som händer sedan, så väljer jag att göra tv i helvetet, 
det passar nog mig bättre än att gunga på ett moln.
 Arne har inte haft ett dugg svårt att bestämma sin 
yrkesväg. Han berättar att han mår bra bara han får synas 
och att han är tacksam mot ödet att det blev som det blev.

VAD BETYDER BLIDÖ FÖR DIG? 
– Mycket. Årstiderna härute är bra för hälsan. Jag älskar 
vintern på Blidö och vindarna härute, ja allt som finns 
här. Skärgården går ju inte att flörta med. Och det tycker 
jag om. 
 – När jag åker med färjorna och kommer hit så släp-
per allt, ångesten, bekymren, funderingarna. Blidö är en 
fantastisk skärgårdsö och en levande bygd. Det blir jag 
stimulerad av! 
 – Jag har ju varit i denna del av skärgården sedan jag 
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Text: Annika de Ruvo Foto: Malin Helenius
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var tre år. Från 1933 till 1942 hyrde min familj ett litet 
hus i Köpmanholm. Det låg alldeles vid färjan och äg-
des av mästerlotsen Jansson. Jag lekte med hans son 
Lars-Gunnar. Vi byggde båtar av banankartonger och 
gammalt virke och sedan körde vi till främmande län-
der. Lars-Gunnar skulle förstås alltid styra. Det är fina 
minnen!

DU HAR FEM BARN. HUR HAR DET GÅTT ATT KOM-
BINERA ATT VARA PAPPA MED DITT ARBETE?
– Tv har tagit mycket av min tid, så det har varit dåligt 
med papparollen när barnen var små. Men jag har bra 
kontakt med dem i dag och det är jag glad för. 
 – För i dag gäller följande: ingen sprit, inga cigaretter 
och inga kvinnor! Fast jag blir lite glad när en kvinna 
kommer fram och vill ha min autograf, säger Arne och 
ler sitt finaste leende. 

ARNE WEISE
Ålder: 79 år
Barn:
Mikael, konstnär, 50 år
Madeleine, socionom, 48 år
Marie-Louise, kulturansvarig på Borås 
Museum, 45 år
Andreas, projektledare på Metro, 23år
Anna, pol stud, 21 år
Motto: Man skall inte sträva efter 
uppmärksamhet, man skall förtjäna det.
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Nu fick jag synas 
i tv, något som 
jag älskade!



Vinter 2009 - Vår 2010

december
05. Julmarknad i Almvik kl 11-16. 
05. Julbord på Blidö Wärdshus klockan 13, 16 och 19. 
Livemusik med Fröken Lundstedt kl 21-01. 
06. Julkonsert i Blidö kyrka kl 15. Blidö vokalensemble 
bjuder på de klassiska julsångerna under ledning av 
Ellinor Lind-Lundén.
10. Luciafest med föreningsinfo i Almvik. Underhållning 
och lotterier. Föreningsinformation samt fastställande 
av nästa års budget. Anmälan senast 3 december på 
810 25. Arr. Blidö pensionärsförening. 
13. Byalagets luciafirande på Furusund. Plats: Stugan 
vid Förängen. Byalaget bjuder på kaffe, saft, glögg och 
lussekatter!
30. Nyårskonsert med Barbara Hendricks m.fl. kl 19, 
Blidö Bio . Förköp på Blidö Turistbyrå eller köp biljett i 
dörren.

januari
30. Konstkalas på Blidö turistbyrå. Mingla och njut av 
lokalproducerad konst. Medverkande kreatörer: Lars 
Ranold och Ylva Ekman, Yxlan. Erik (Kulan) Wennberg, 
Blidö. Kenth Westberg, Rödlöga.
 

KALENDARIUM

februari
11. Årsmöte i Blidö Pensionärsförening, Almviks 
föreningshus 
19. Furusunds kulturförening: Författarafton med 
Ludvig Rasmusson klockan 19 på Duvkällevägen 4A 
Furusund
20. Årsmöte i Rädda Barnen Blidö, Almviks föreningshus 
25. Röda Korsets årsmöte i Almvik kl 12 
27. Filmfrossa på Blidö Turistbyrå. Njut av film som 
spelats in i Blidöbygden! Kl 14-15 Saltkråkan. Kl 15-16 
Klipp från filmerna Gösta Skärkarlen och Ängskärs 
Arkipelag. Filmaren bakom dokumentärerna, Birgitta 
Rasmusson, berättar om hur filmerna blev till. Rabatt på 
filmerna i dag.

mars
20. Klädbytardag med mannekänguppvisning på Blidö 
Turistbyrå kl 14-16. Ta med kläder och byt till dig en “ny” 
garderob! Personalen på turistbyrån visar upp plaggen 
på sin “catwalk”.
25. Medlemsmöte i Blidö Pensionärsförening, Almviks 
föreningshus 

april
03. Påskpyssel på Blidö Turistbyrå kl 14-16. Låt kreativ-
iteten flöda tillsammans med vår lokala konstnär Kulan! 
Idag målar vi fina, färgglada påskägg tillsammans.

För exakta tider för arrangemangen, kontakta respe-
ktive arrangör.

Åretruntöppet,
centralt beläget med 
28 bäddar, bastu- och 

relaxavdelning
Samt cykeluthyrning.

Lundmansg 9, Norrtälje
Tel 070-792 81 82
www.bopahvilan.se

Södermans Land och Hav AB

Det lilla företaget med den stora kapaciteten!

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

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

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

samt flyttar stenar på upp till 1,2 ton.

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

och material till Din/närmaste brygga.

Vi utför även sjötransporter under isförhållanden 



Auktoriserad Volvo Penta serviceverkstad
Motorförsäljning och reservdelar
Vinterförvaring av motorbåtar

Slip för 20 ton

Heller Läkk AB
Norrsund 1841 • 760 17 Blidö 

Tel 0176-820 04 • Fax 0176-827 91

info@lagerviks.se

FURUSUNDS EL

• KRAFT & BELYSNING • TELE- DATANÄT 

• SERVICE • INBROTT & PASSAGE

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

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

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

Jörgen Persson
070-495 27 65

Mats Nordstedt
0709-712 160

Blidö Turistbyrå
 -café, souvenirer & skärgårdsupplevelser-

www.blidoturistbyra.se    0176-825 30

Vi har roliga lördagsevenemang 
under vintern!

Se öppettider på vår hemsida.

God Jul 
önskar Josefine och Ingrid 

på Blidö Turistbyrå

0702094156
0176-88714

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

mail: olle@oquist.se

Blidö Ekonomi & Redovisning
Rose Kaulbach

Telefon 0176 - 826 61
Mobil       0733 - 84 47 61

Oxhalsö 1902, 760 17 Blidö

ElinstallationEr VillainstallationEr larm

Åke Roxell
0176-823 90
070-216 30 98
Bromskärsvägen 1926
760 17 Blidö

Medlem i Elektriska 
Installatörsorganisationen



I juni 2009 slog vi upp dörrarna för Blidö Turistbyrå. 
Under sommaren har vi sålt biljetter till kultureven-
emang, förmedlat stugor och rum, informerat tur-
ister om aktiviteter, sålt kaffe, glass och bakverk, 
hyrt ut cyklar och roddbåtar och gjort vårt bästa för 
att marknadsföra våra härliga öar till såväl svenska 
som utländska besökare. 

Nu vill vi ta nästa steg. I början av nästa år kommer Blidö 
Turistbyrå att bjuda in lokala entreprenörer till en infor-
mations- och inspirationsdag, där vi diskuterar vidare 
hur vi kan förlänga turistsäsongen och sysselsätta alla 
duktiga företagare som verkar inom service och turism i 
bygden, inte bara på sommaren, utan året runt. 
 Vi på Blidö Turistbyrå vill samla många olika aktörer 
under samma tak för att kunna genomföra en gemensam 
marknadsföring av Blidöbygden på turistmässor, turist-
byråer, hemsidor med mera. Vi tror nämligen att samver-
kan, samarbete och nätverkande är nyckelord i det här 
sammanhanget och att vi tillsammans kan utvecklas och 
uträtta mer än om varje individ och företag opererar i en-
samhet. 
 Du som arbetar som fiskeguide kanske vill kunna erb-
juda dina kunder ett trevligt boende, en afton i kulturens 
tecken eller en skön spa-behandling efter en dag till 
sjöss? Du som driver restaurang kanske vill skapa ett pa-
ket tillsammans med en ridlärare eller en kajakuthyrare? 

Om du är intresserad av att komma på mötet och ingå 
i vårt nätverk är du varmt välkommen att höra av dig 
snarast till oss på Blidö Turistbyrå, antingen via mejl 
info@blidoturistbyra eller telefon 0176-825 30, så skick-
ar vi en inbjudan. Berätta gärna om din verksamhet, dina 
idéer och vad just du skulle kunna bidra med! 
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FÖRETAGARE OCH FÖRLÄNGA SÄSONGEN 

Text: Ingrid Hedman & Josefine Hagström 
Foto: Susanne Hagström
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BESÖK PÅ DEN BARNRIKA, 
GRÄSRIKA ÖN 

Deras historia är romantisk så det förslår; karriärskvinnan 
från Stockholms finansbransch och sjökaptenen från Yxlan. 
Tillsammans lämnade de ett hektiskt storstadsliv med höga 
inkomster och bekvämlighet för att bosätta sig på en liten 
skärgårdsö, skaffa barn och starta familjeföretag. Malou 
Norrby tog båten över fjärden för att ta del av vardagen hos 
Gabriella, Janne, Freja och Konrad Söderman på Gräskö.

På väg hem från julottan. Foto: Privat



En lite mulen oktoberdag åker jag med m/s Sirena från 
Furusunds ångbåtsbrygga till dito på Gräskö, en resa på 
ungefär en kvart, för att hälsa på familjen Söderman. Jag 
och en äldre man är de enda passagerarna på båten. Han 
verkar vara van att åka just den här turen för han tar ge-
nast upp en tidning som han börjar läsa medan jag själv 
ivrigt tar in det vackra skärgårdslandskapet under färden. 
 På bryggan står Gabriella Söderman och tar emot mig 
och det är första gången vi ses. Jag tycker hon är söt, lite 
madonnelik med sitt mörka hår och stora ögon. Hon är 
funktionellt klädd i röd jacka, byxor och kängor, kläder 
lämpliga för ett aktivt småbarnsliv i skärgården.
 Vi tar oss en promenad längs en vackert anlagd 
gångväg till familjens Södermans hus lite längre upp på 
ön. Gabriella förklarar att det finns en genare väg genom 
skogen, men att den nog var för blöt och lerig för mina 
skor, eftersom det regnat en hel del den senaste tiden.

HUS FÖR EN BARNFAMILJ 
Så kommer vi fram till familjens hus, ett enplans frit-
idshus, numera påbyggt för att bättre passa en växande 
barnfamilj. Vi kommer in i hallen, som är in- och till-
byggd av Gabriellas man Janne. Känslan av att kliva in 
under ett båtsdäck är påtaglig. Det låga taket välver sig 
mjukt över huvudet och senare bekräftar Janne att han 
hade båt i sinnet då han byggde det.
 Från hallen ser jag genom ett innerfönster Janne som 
håller på och fixar kaffet i köket. Barnen Freja, snart tre 
och ett halvt år, och Konrad, som fyller två år i novem-
ber, hejar glatt och tittar nyfiket på mig. Det är sällan 
de träffar andra än föräldrarna och en och annan granne, 
åtminstone såhär vintertid, så det är inte konstigt att de 
vill sitta med vid bordet under intervjun. De verkar båda 
tycka att det är kul. Speciellt Freja lyssnar och deltar då 
och då i samtalet.

SUPERFÄRSKA FLARN
Vi sätter oss vid det stora bordet i köket där kaffe och 
superfärska havreflarn dukas upp. Av misstag hade det 
råkat bli dubbel sats av flarnsmeten, vilket inte beklaga-
des av någon för de var väldigt knapriga och goda och vi 
fick alla äta så mycket vi ville. 
 – Nu får ni berätta, säger jag, varför ni valt att bosätta 
er just här.
 Det visar sig att det är Gabriella som är den direk-
ta orsaken till att de hamnat just på Gräskö. Född och 
uppvuxen på rena landsbygden, närmare bestämt i Sk-
ogs-Tibble, en liten ort väster om Uppsala. Där hade 
föräldrarna både får och bin. När de sedermera skildes 
flyttade Gabriella som 17-åring med mamma in till Upp-
sala, där hon gick i musikklass. 
 Hon hoppade av innan sista året på gymnasiet och val-
de i stället att fortsätta med musiken på en folkhögskola 
i Värnamo. Efter skolan tog hon sig till Stockholm för 
att arbeta, var en tid gift med en brasiliansk man och de 

bodde under något år i Brasilien. (Lite senare kommer 
ni att få läsa att detta har en viss betydelse när hon och 
Janne träffas.)

FRÅN FINANSVÄRLDEN TILL SKÄRGÅRDEN 
Tillbaka i Stockholm levde Gabriella ett riktigt hektiskt 
storstadsliv, med en bra lön från en anställning i ett fi-
nansbolag. 
 – Det gick ju bra som 25-åring, berättar Gabriella, 
men efter ett tag fann jag att jag ville något annat med 
mitt liv än att köpa färdigfrukost som jag äter på stående 
fot, äta dyra luncher ute och ständigt leta parkeringsplats 
för bilen. 
 – Tanken på att skaffa mig något eget ställe föddes, 
gärna på någon ö. En plats att dra mig tillbaka till och 
hämta kraft från, kanske en början till en förändring i 
livsföring.
 Så hon började titta på annonser om fritidshus i 
skärgården. Fastnade för ett hus på en ö som hette 
Gräskö, åkte ut och bestämde sig direkt för det hus som 
vi nu sitter i. Hon tittade aldrig på fler hus. Nästa steg 
blev att skaffa sig en liten båt med snurra för att kunna 
ta sig fram och tillbaka för egen maskin och när hon 
ville. Då fanns ju bara reguljära båtturer ett par dagar 
per vecka.

IN I BILDEN
Så har alltså Gabriella kommit till Blidöbygden, ung, 
vacker och med en vilja och önskan om ett annat sorts 
liv. Nu ska vi se hur Janne kommer in i bilden.
 Janne är skärgårdsbo sedan generationer tillbaka och 
släkten kommer från Kudoxa. Han växte upp i Köpman-
holm på Yxlan och gjorde som de flesta män i släkten, 
gick till sjöss. Han utbildade sig till sjökapten och har 
sedan dess seglat på ”de sju haven”. 
 Han gifte sig med en portugisiska, satte bo och fick en 
dotter och en son i Portugal. Janne fortsatte att jobba till 
sjöss. Flera år senare blev det skilsmässa och Janne sök-
te sig tillbaka till hemtrakterna. Eftersom han mestadels 
var på sjön så hyrde han bara något hus där han kunde, 
för att ha något att komma tillbaka till mellan resorna. 
 Efter åren i Portugal kan han flytande portugisiska och 
han hade tät kontakt med sina barn, som båda bor kvar 
i Portugal.

ETT TECKEN UPPIFRÅN? 
Nu har vi båda i Blidöbygden och båda befinner sig i 
något slags skiljelinje i livet. Ja, ni fattar varåt det barkar! 
På Blidö Wärdshus en kväll träffas de och tycke uppstår. 
När Gabriella förklarar varför hon har ett da Silva som 
tillägg till efternamnet, uppdagas det att de båda pratar 
portugisiska. Detta kan man välja att se som ett tecken 
uppifrån, om man är lagd åt det hållet. Då Janne des-
sutom söker efter något nytt hus att hyra och Gabriella 
letar efter en hyresgäst till sitt lilla extrahus på tomten, 
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så är saken biff.
 Nu är båda i Gabriellas lilla hus på Gräskö och de in-
ser snart att de har funnit sin livskamrat i varandra. Efter 
en tid är de med barn och när Freja föds har de beslutat 
att bli bofasta på Gräskö. Janne går iland och börjar vi-
kariera som skeppare på Blidöfärjan. 
 De börjar anpassa sig för ett liv i skärgården. Gabri-
ella har i omgångar skaffat sig kunskaper om sjökort 
och navigering genom olika kurser. Hon har tagit 
skärgårdsskeppare- och kustskepparexamen, lärt sig om 
radar och VHF och slutligen även kursen Fartygsbefäl 
klass VIII, som låter en köra yrkesmässigt med upp till 
tolv passagerare.
 – När man väljer att bo så här gäller det att inte väja 
för nya uppgifter, säger Janne, och berättar om den första 
sommaren då de fått en ejder i nätet och hur de tillsam-
mans flått och tillrett den.
 – Sedan dröjde det inte länge förrän Gabriella åkte ut 

och la näten själv, säger Janne med beundran i rösten.

STARTAT EGET 
Gabriella hann aldrig gå tillbaka till jobbet i stan efter 
föräldraledigheten eftersom de ganska snart väntade 
på Konrads ankomst. (Namnet har han fått efter Jannes 
gammelfarfar på Kudoxa.) Och Janne fick fast anställn-
ing på Blidöfärjan. 
 Förra sommaren startade de ett företag, Södermans 
Land och Hav, öppet för en mängd av uppdrag som sk-
ogsröjning, grävning av brunnar, sjötransporter, infiltra-
tionsanläggningar med mera. De har investerat i en ar-
betsbåt, m/s Karolina af Gräskö och en minigrävmaskin. 
En pontonflotte är på gång och ska vara klar till våren. 
 Sakta men säkert droppar uppdragen in. De flesta up-
pdrag kommer från närmiljön, men Janne har varit ända 
bort till Ingarö på jobb. Ibland kan kollegerna på fär-

GRÄSKÖ 
Namnet: betyder ungefär ”den gräsrika ön” 
Area: två kilometer lång, som bredast en kilometer 
Befolkning: cirka tjugo bofasta och ett hundratal fritids-
boende 
Resa dit: Från maj till och med oktober trafikerar Sjöbris 
och Sjögull regelbundet sträckan Stockholm–Gräskö, 
under sommaren varje dag, övriga årstider på helgerna. 
Sträckan Furusund–Östernäs–Gräskö trafikeras året runt 
med båtarna Viggen, Sirena eller Kung Ring.
Företag på ön: entreprenörer främst inom båtvarv, bryg-
gor, sjötaxi, frakt och transporter
Historisk kuriosa: Under 1920- och 30-talen blev ön känd 
som ett centrum för smuggling av estnisk sprit. Legend-
arisk i detta sammanhang var Gräskökungen Uno Öster-
man (1892–1969), fiskare, jägare, spelman och berättare.
Lästips: Gräskön med tillhörande holmar och skär (om 
Gräskös historia, om smugglarkungen Uno Österman och 
om säljakt och fiske) av Claes Dymling och Raoul Boström

Källa: www.grasko.net 



spelar och sjunger, så det faller sig naturligt att de vill att 
barnen ska få känna av glädjen med musik. Hela familjen 
sjunger och spelar ofta och gärna tillsammans.
 Jag frågar om det är något de saknar här ute, men in-
gen kan komma på något. Gabriella berättar i stället om 
när hon senast var med barnen för att hälsa på någon 
väninna i Stockholm, hur hon snurrade runt för att hitta 
en parkeringsplats, hur nervöst det var med trafiken och 
barnen, de har ju inte någon som helst vana och den höga 
ljudnivån. Och så måste man ju låsa!
 – Man har blivit helt avvand, säger Gabriella. Men det 
går ju att ta sig till stan på en timme om vi skulle vilja gå 
på något evenemang.

FÖRSENAD SMEKMÅNAD
Gabriellas mamma kan ibland komma ut för att ta hand 
om barnen när Janne och Gabriella behöver vara själva. 
I somras firade de en försenad ”smekmånad” med en dag 
på tu man hand i Granparken. För det mesta har det dock 
blivit att hon har kommit då de ska ut på jakt. 
 Janne har sedan länge utövat en hel del jakt. Detta har 
lockat Gabriella till att också ta en examen och då Janne 
behövde licenser för nya vapen, och var tvungen att ta 
jägarexamen, passade även hon på att gå med honom, 
hos Tord Jansson i Östernäs, och ta en egen examen. 
 – Hon har fällt sin första knipa, säger Janne och tittar 
ömt på hustrun. 
 – Är det sjöfågel som gäller, frågar jag.
 – Ja, det och hjort, svarar Janne.
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jan tipsa om jobb, i andra fall kommer jobben via andra 
hantverkare i bygden men mestadels genom hemsidan.
 Sommarboende grannar har upptäckt att de kan få 
hjälp med både det ena och det andra. En ville ha mark-
sten lagd i sitt växthus, en annan ville ha en friggebod 
ditforslad och uppsatt. På vägen från bryggan gick vi 
förbi ett fritidshus där Janne har grävt upp och dränerat 
hela marken runt huset och nu håller de tillsammans på 
och täpper till, krattar och snyggar upp.
 – Men hur har du lärt dig allt det där, frågar jag.
 – Den hårda vägen, säger Janne och skrattar. Skämt 
åsido, man frågar kolleger och vänner som vet och kan. 
De hjälper till när det är något man inte har gjort förr. 

SENA VANOR OCH INGEN VÄCKARKLOCKA 
Hur ser då vardagen ut för familjen? För Gabriellas del 
är det i första hand att ta hand om barnen och hemmet. 
Om inte Janne är på färjan så jobbar han med något inom 
företaget. Är han någonstans på ön så passar Gabriella 
och barnen på att komma med picknickkorg för att hälsa 
på pappa. 
 – Vi har sena vanor. Barnen vaknar när de är utsövda. 
Än så länge har de sluppit väckarklocka, säger Gabriella. 
Vi har valt att leva på en lön och låta barnen stanna kvar 
hemma.
 I stället åker Gabriella och barnen ett par gånger i 
veckan in till Norrtälje. Ena gången går de till Öppna 
förskolan och den andra till Kommunala musikskolans 
musikstunder för små barn. Både Gabriella och Janne 

Gräskö i vinterskrud. Janne skottar snö i båtarna. Foto: Privat
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Text & foto: Malou Norrby

VILL TA STÖRRE DEL I FÖRETAGET
– Hur ser det ut om tio år, tror ni?
 – Då har vi flera barn, säger Janne mycket spontant. 
Gabriella håller inte riktigt med; hon vill så snart som 
möjligt ta större del i arbetet med företaget. Hon är inte 
främmande för att lära sig nya saker, precis som Janne 
gör nu, och ta i där det behövs. Tanken är också att hon 
ska ta över bokföringen, som nu svärmor sköter, när barn-
en vuxit på sig lite. Målet för dem båda är att kunna leva 
på företaget och slippa ta jobb i stan. 
 – Jag ser mer kontinuitet i arbetsuppdragen, att det fly-
ter på så att vi kan välja våra uppdrag och ha mer fram-
förhållning. Då blir det också lättare att koppla av och 
njuta lite mer av det här livet tillsammans, säger Janne.

HÄRLIGA DOFTER
Här någonstans frågar Janne om jag är hungrig och vill 
äta med dem. Det vill jag gärna och Janne börjar tillreda 
lunchen. Gabriella berättar att Janne älskar att laga mat 
men allför sällan får tillfälle till det, så därför passar han 
på som i dag. Snart sprider sig härliga dofter i köket, 
bordet dukas och så småningom ställs den färdiga maten 
fram. Det blir hjortfärs, potatis och portugisisk tomatsal-
lad och det smakar otroligt bra. 
 Vi fortsätter samtalet under måltiden. Att leva så här 
blir en livsstil. De har betydligt mindre pengar att röra sig 
med, förstås. Innan de flyttade hit på allvar bodde de i en 
etta i Sundbyberg. Janne hade en befälhavarlön från han-
delsflottan och Gabriella, som jobbade på ett finansbolag, 
hade också en god lön. 
 Man umgås inte så mycket med grannarna, men säm-
jan är god och har man vägarna förbi någon så blir man 
genast inbjuden på en kopp kaffe och en pratstund. De 
har aldrig känt av någon avoghet från dem som bott där 
länge, tvärtom, hjälpsamheten är stor och de har alltid 
känt sig välkomna. 
 De tror båda att, speciellt den äldre generationen, tyck-
er det är roligt med alla nya barn. De återupplever sin 
egen hektiska, men roliga, tid som barnfamilj och det ger 
hopp om en fortsatt levande skärgård. För medan antalet 
barn minskat betänkligt på Blidö och Yxlan, finns här på 
Gräskö fler barn än på många år. Man är nu uppe i sju 
barn i åldern 0–5 år, fördelade på fyra familjer.

DAGS FÖR EN TUPPLUR
Efter maten tar Janne hand om Konrad, som blivit trött 
och behöver saga och tupplur, medan Gabriella, Freja och 
jag kollar in Frejas fina klänningar och lyssnar på musik.
 Därefter gör Janne och jag sällskap ner till sjön efter-
som han ska skjutsa mig tillbaka till Furusund. Den här 
gången går vi den genare vägen till bryggan och mina 
skor klarar sig bra, trots den leriga vätan. På min arm 
hänger en påse där Janne lagt ner ett rejält paket med fryst 
färs av egenskjuten hjort. Den ska jag tillreda och äta med 
andakt när vi är flera att njuta av den. Då ska jag även 
passa på att berätta om mitt besök på Gräskö.
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Gräskö i vinterskrud. Janne skottar snö i båtarna. Foto: Privat

Tvååriga Freja på stranden, med Lill-Gräsken i bakgrunden.



Furusunds Kulturförening grundades 1985. Föreningen 
har under åren haft många aktiviteter: Bellmanfester, Fu-
rusundsvandringar, teater- och musikföreställningar (den 
senaste med Mississippi Sevens djungeljazz för barn på 
Hammerska ladan i juni 2009), årliga botaniska vandrin-
gar i Furusundsskogarna och slåtterdagar på Ekbacken, 
författaraftnar (de två senaste gästerna var Maj-Gull 
Axelsson och Erik Eriksson). 
 Föreningen har dessutom byggt en paviljong vid den 
gamla Duvkällan och låtit nytrycka Ester Grönblads 
klassiska bok ”Furusund – ett skärgårdscentrum”. En 
arbetsgrupp, som flitigt arbetar för att bevara Furusunds 
gamla historia, har också bildats.

Nya medlemmar till föreningen hälsas varmt välkom-
na. Medlemsavgiften är 150:- för familj och 100:- för 
enskild medlem.
Avgiften insättes på Plusgirokonto 493 44 16 -1.

SLÅTTER, FEST OCH BOTANIK
VANDRING, TEATER OCH MUSIK

FÖRENING

Mer om Kulturföreningen finns att läsa på 
www.furusund.se under Kulturföreningen.

Svampjakt i Furusundsdjungeln.

Liemästaren Gunnar Beck i aktion på slåtterdagen.

Höet är bärgat på Ekbacken efter slåtterdagen.
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Under 2009 har tre val hållits i vårt avlånga land. 
Valet till Sametinget, som ägde rum den 17 maj, var 
inget som drog någon nämnvärd uppmärksamhet 
i bygden. Valet till Europaparlamentet, som angår 
oss alla i högsta grad, ägde rum den 7 juni och över-
raskade nog de flesta genom att ”piraterna” knep 
åt sig en plats i Bryssel. Men något som påverkade 
oss mer på en lokal nivå i vår bygd var det som 
ofta kallas för ”det bortglömda valet”, nämligen 
kyrkovalet.

Den här gången var det bara två nomineringsgrupper 
som ställde upp i valet till kyrkorådet i Blidö församling, 
Moderaterna, som fick sex mandat med Ingmar Wallén i 
spetsen, och Socialdemokraterna, med fyra mandat och 
Kristina Drotz som förstanamn. 
 Valdeltagandet sjönk jämfört med föregående val med 
5,9 procentenheter till 21,9 procent. Av 854 röstberätti-
gade medlemmar röstade alltså bara 187 personer. Hur 
kommer det sig? Jag ringde upp både Ingmar och Kris-
tina för att få svar på några frågor om hur de såg på val-
resultatet, kyrkan och framtiden.

VARFÖR BLEV DÅ VALDELTAGANDET LÄGRE I ÅR 
JÄMFÖRT MED 2005?
– Många medlemmar har gått ur Svenska kyrkan och för 
andra är inte kyrkan tillräckligt intressant, säger Kristina.
 Ingmar menar att färre nomineringsgrupper kan ha bi-
dragit till minskat valdeltagande. 
 – Om inga nomineringsgrupper ställer upp i valet 
läggs församlingen samman med en annan församling. 
Blidö församling är bland de församlingar som har högst 
valdeltagande i hela Uppsala stift.

En fråga som engagerar många i bygden är kyrkans ut-
försäljning av mark och lokaler. Planer på att sälja av 
delar av Almvik har funnits och prästgården såldes under 
hösten. Det är en fråga som handhas av kyrkonämnden 
där det sitter representanter från de olika församlingarna 
i pastoratet. Ingmar är en av Blidö församlings repre-
sentanter där.
 – Prästgården hade man inget behov av. Den gick med 
förlust och hade ett stort renoveringsbehov, berättar Ing-
mar. Försäljning av prästgårdar är vanligt förekommande 
i dag. Prästerna vill oftast inte bo där då det är höga drift-
kostnader och prästgårdarna ofta är stora, speciellt om 
prästen bor själv. 

HUR BLEV DET MED KROGSTUGAN DÅ?
– Det har pågått förhandlingar mellan kyrkan, köparen 
och hembygdsföreningen och jag tycker att köparen har 
varit väldigt generös. Man har haft en bra dialog med 
hembygdsföreningens representant. Hembygdsförenin-
gen tackade dock nej, svarar Ingmar Wallén.

 Anders Sundberg, ordförande för Blidö sockens hem-
bygdsförening, var en av föreningens representanter un-
der förhandlingarna. Han säger att kyrkan hade för höga 
krav som hembygdsföreningen aldrig skulle kunna up-
pfylla. Bland annat skulle föreningen stå för underhåll 
utfört av yrkesmän och alltid vara bemannat under öp-
pettiderna.
 – Vi försökte få kyrkan att stycka av en bit eller arren-
dera ut Krogstugan. Men de sa att det inte gick fast att 
vi hade undersökt saken hos Lantmäteriet. Kyrkan bjöd 
in till ett spel. De var inte intresserade av att hitta en lös-
ning, de ville bara tjäna pengar, säger Anders.

– Almvik finns det inga tankar om att göra sig av med. 
Det ska vara kvar och ägas av kyrkan. Man är väldigt 
nöjd med hyresgästen, PRO. Marken är strandskyddad 
och vi vill ha kvar hela Almvik, säger Ingmar Wallén. 
 Äntligen kan alltså både fastboende och sommar-
gäster pusta ut. Försäljning av delar av Almvik var en 
fråga som var uppe i kyrkonämnden så sent som i början 
av förra mandatperioden.

I början på 2010 får pastoratet en ny kyrkoherde vid 
namn Anders Elvin då Liisa Björklund går i pension. 
Även en komminister ska anställas, vilket blir ett av den 
nya kyrkoherdens första uppdrag.
 Församlingen har även fått bidrag på 1 660 000 kro-
nor för en ny andaktshörna, utvändiga reparationer och 
invändiga konservatorsarbeten. Bland annat ska kyrkan 
tvättas invändigt. Man beräknar att detta ska vara klart 
senast 2011.

VALET SOM ANGÅR BYGDEN

Text: Anders Wallner Foto: Josefine Hagström
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tur att jag började när jag gjorde. Jag har fått många posi-
tiva recensioner om populistiska inslag i böckerna. Som 
Strindbergs vistelse på Blidö, han bodde bara här några 
veckor, men det räckte!
 När arbetet med boken satte i gång föll det sig naturligt 
att Görvel skrev om händelserna i trakten i kronologisk 
ordning. Hon började med inlandsisen, följt av tiden när 
Blidö var flera öar och människorna hade svårt med kom-
munikationer. 
 Görvel har alltid varit intresserad av hur man försörjde 
sig på öarna. Fiske, jordbruk och sjöfart följdes av som-
margäster som innebar mer byggtjänster.
 – I dag försörjer man sig som man gör på alla andra 
håll.

SPÄNNANDE HISTORIER FRÅN BYGDEN    – FIKTIVA OCH SANNA

Vi är totalt elva personer som kommit för att lyssna på 
tre lokala författare denna novemberlördag och genast 
pratas det om hur svårt det är att få folk att hitta på sa-
ker så här års. Någon säger att folk nog är lata och inte 
orkar gå ut. De som trots vädret orkade, lutar sig tillbaka 
i varsin korgstol med en marinblå filt och avnjuter kaffe 
och kaka. 
 Görvel har några papper med stödord som hon förbe-
rett i handen. Hon börjar berätta att hennes föräldrar först 
hyrde hus i skärgården, men köpte sedan ett eget som-
marnöje, som det kallades, när Görvel var nio år. Som-
marnöjet låg i den lilla byn som en gång var plats för ett 
tegelbruk, där av namnet Bruket. 
 Görvel har en magisterexamen i historia och är 
uppvuxen i en miljö med mycket böcker. Sonen Mats 
skriver också böcker, driver Brukets målarskola och har 
målat omslaget till boken som Görvel berättar om i dag 
– Blidöhistoria kring Bruket. Yngsta sonen jobbar på 
tryckeri och har layoutat boken. 
 – Ja, någon nytta ska man väl ha av släkten, säger en 
av dem som har kommit för att lyssna. 

ALLT BÖRJADE MED EN ENKÄT
– Det var egentligen inte meningen att jag skulle skriva 
en bok. Allt började med problemen med Brukets ång-
båtsbrygga. Många turer hade gått och man visste inte 
vilka i byn som var delägare. 
 Görvel gjorde en enkät för att ta reda på detta. Hon 
hälsade på alla i byn och ställde frågor: ”Hur länge har 
du bott här?” ”Vilka bodde här innan?” 
 – Jag blev tänd på att ta reda på mer om människorna 
som bott i trakten och tänkte att ”jag ska väl försöka skri-
va en bok jag också”.
 Hon intervjuade båtbyggare och skeppare, besökte 
arkiv och Lantmäteriet, läste kyrkoböcker, tingsrättspro-
tokoll och tidningar. Under intervjuerna fick hon många 
fotografier på personer som nu finns med i boken, något 
som är roligt för efterlevande att kunna titta tillbaka på.
 – Alla som jag intervjuade är döda nu så det var nog 
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Görvel Åkerman, iklädd röd kavaj 
och sjal, sitter vid fönstret. Utan-
för är det sådär lagom blött och 
grått, som en typisk novemberdag. 
Värmeljusen flämtar på hyllorna 
och borden. Jackorna har hängts in 
för att det inte ska bli alltför trångt 
bland stolsraderna. Det är litterär 
lördag på Blidö Turistbyrå.

Görvel Åkermans, Kerstin Loenbergs & Britt Bogren Ekfeldts

KULTUR

Görvel Åkerman berättar om arbetet bakom sin bok 
Blidöhistoria kring Bruket.



FÖRÄNDRADE RELATIONER
Görvel medger att Blidöhistoria kring Bruket har några år 
på nacken, men framhåller att den ändå inte är omodern 
eftersom den har ett rikt personregister. 
 – Men en historiker skulle nog eftersökt mer källkritik, 
så jag kallar min bok populärhistoria. Jag tycker det är 
intressant med hur relationerna mellan fritids- och fast-
boende ändrats. 
 – Mycket handlar om klassfrågor, äganderätt och skat-
ter. Hur är förhållandet i dag? Jag känner en vänlig sym-
pati från mina grannar, trots att jag inte är fastboende. De 
ringer om något händer, klipper gräset och sådant. 
 Efter att Görvels bok publicerats har flera böcker 
skrivits om bygden. Om Vagnsunda, Brokholmen, Furu-
sund, Köpmanholm och Skälbottna. En del av personerna 
man möter i Görvels bok finns med i de andra också.
 – Värdefulla dokument för framtiden, säger någon.
 Görvel får varma applåder, och flera frågar genast om 
priset på boken. 

PÅHITTAD BERÄTTELSE
Kassaapparaten smattrar medan Kerstin Loenberg tar 
plats vid fönstret. Hon lägger boken När skymningen 
faller är sikten som bäst bekvämt i knäet.
 – Nu är det dags för en påhittad berättelse i stället, 
säger hon. Den här har jag gett ut på eget förlag. Jag led-
snade på att få hem papper där de skrev att de tackade för 
intresse. Jag tyckte fortfarande att den var rätt bra. 
 – Jag är journalist och hade kontakter som jag kunde 
lämna boken till. För två år sedan jag gav ut den. Några 
här på Blidö kanske ville läsa den; för hade någon annan 
gjort samma sak hade jag köpt den direkt.
 Kerstins föräldrar köpte hus på Blidö 1959. Hennes 
pappa hade varit på barnkollo i Sunda som liten. Hon 
beskriver uppväxten som ett nomadliv:
 – Stockholm, Blidö, Stockholm, Blidö. 
Kerstin hade roligt när hon skrev sin roman, som är 
hennes författardebut. Hon tycker om sina två karaktärer, 
som i början av boken blir vittne till ett mord och senare 
stöter på varandra igen.
 Kerstin läser ett stycke ur boken med lugn röst. Alla 
lyssnar uppmärksamt. Fläkten surrar litegrann. 

FEELGOOD OCH SPÄNNING
Kerstin kallar boken för en feelgood-bok. Men den är 
också en spänningsroman.
 – En del författare engagerar sig i intrigen för att få det 
att verka korrekt, som Jan Guillou som har mycket de-
taljer för att det ska bli trovärdigt. Jag är mest intresserad 
av relationen de två karaktärerna emellan och existenti-
ella saker i boken i stället, förklarar Kerstin och gestiku-
lerar i luften.
 – Är karaktärerna baserade på verkliga personer? un-
drar någon.
 Det är de inte. Kerstin berättar om gestaltningsövnin-
gar som hon gjorde på en skrivarkurs för länge sedan, då 
hon valde att gestalta två personer som var väldigt olika. 
Hon kom ihåg den gamla skrivövningen och huvudper-
sonerna föddes ur dessa två. En politiker figurerar dock 
lite diffust i bakgrunden av historien. 
 – Det är inte kompiskretsen alltså? Det har vi blivit ut-
satta för, säger någon och alla skrattar.
 – Det är farligt att vara kompis med en författare, håller 
en annan med om. 

ETT HJÄRTEJOBB
Kerstin ville berätta om sin kärlek till Blidö och 
skärgården, därför skrev hon boken. När hon tryckte den 
på ett print-on-demand-tryckeri i hundra exemplar sålde 
hon dem för att det skulle gå runt. När skymningen faller 
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Kerstin Loenberg gjorde sin författardebut med skärgårdsdeckaren 
När skymningen faller är sikten som bäst.



är sikten som bäst är hennes hjärtejobb. 
 Hon var orolig att ingen skulle köpa den, men när hon 
märkte att folk gjorde det oroade hon sig i stället för att 
folk skulle tycka att den var dålig, eller att den skulle få 
dåliga recensioner. 
 – Recensenterna läser inte ordentligt, och jag tror att 
samma sak händer på förlagen. Man ska ha tur. Jag tror 
inte att de läser alls ibland, säger Kerstin.
 – Men du är ju journalist, kan du inte recensera dig 
själv då, säger någon och stort skratt uppstår. 
 – Det är väl nästan ännu värre än att inte läsa den, tyck-
er Kerstin. 
Hon avslutar med tre bra anledningar att köpa boken: 
igenkänning, relationen är intressant och den är spän-
nande.
 Även Kerstin får stora applåder och genast blir några 
exemplar sålda.

NYFIKEN PÅ GUBBARNA
Sist ut är Britt Bogren Ekfeldt, kvinnan bakom boken 
Bland fiskare och småbönder på Rödlöga. Britt är i grun-
den etnolog och har varit i skärgården sedan 1950-talet.
 – Jag blev nyfiken på gubbarna på Rödlöga. Ville in-
tervjua dem, bandade och sparade deras röster. 
 Gösta Söderman på Rödlöga, ej att förväxla med man-
nen från Söderöra med samma namn, dog 1987 och läm-
nade massor av foton efter sig. De var flera som började 
identifiera personer på bilderna i hans gamla fotoalbum; 
Britt var en av dem.
 – Det har fått till följd att jag börjat skriva under foto-
grafier hemma, säger Britt, det glöms väldigt fort vilka 
som är på bilderna. 
Britt började gräva i Rödlögahistorien och intervjuade 
folk på löpande band. Efter lite forskning upptäckte hon 
snart att det gick lätt att dela upp alla Rödlögabor från 
1700-talet i fem släkter. Endast två familjer på ön är inte 
ingifta i dag. 
 – Till och med de som är med i boken säger ”jaha, är 
jag släkt med den”, skrattar Britt. 
 På Rödlöga heter alla Anna, Kajsa och Kristina. 
 – Är den Kajsa samma som den? Man måste gå tillbaka 
för att se att det är rätt Kajsa. Ofta står det ”hustrun till 
fiskaren bla, bla” under foton. Det var inte viktigt vad hon 
hette!

E-POST INTE LIKA KUL
Britt återkommer hela tiden till att researchen inför boken 
var ett deckarjobb. Bland annat rotade hon i lådor efter 
Gösta Söderman och fann en massa brev som var skrivna 
till honom och hans mamma. 
 – Det blir inte lika roligt att läsa våra historier; e-post är 
inte lika kul som handskrivna brev, tycker hon. 
 Britt letade reda på Hildur, en flicka som skrivit många 
brev till Gösta och kom från västkusten. Hon lyckades 
hitta Hildurs man tillslut, men Hildur var tyvärr död. Om 
hon lämnade några brev? Nej, hon brände alla brev 1987 

när Gösta dog. 
 Alla i sällskapet mumlar lite beklagande. Britt hade 
kommit försent. 
 – Har ni varit på Rödlöga?
 – Jaa, säger alla. 
 – Och träffat Gösta Söderman? 
 – Näe, hörs ett monotont,lite besviket mumlande, svar.
 I luften känns ett visst vemod över att ingen fått träffa 
denna spännande karl, som gav upphov till en hel bok.
 – Gösta stod i blåbyxor och svor åt alla, men hade ett 
hjärta av guld, ler Britt. Det känns fantastiskt att berätta 
om de här människorna. 
 – Man ska veta att man inte bara har legat i solsto-
lar här ute. Man har fiskat och arbetat. Fruarna tog hand 
om djur och barn, männen kunde var ute i veckor med 
fiskebåtarna. Söderöra- och Rödlögabor har brevväxlat 
med varandra under vintrarna. I dag tar man båten på tio 
minuter.

RÅNMORD I VÄDDÖ KANAL
En särskild händelse till vill Britt berätta om. 
 – En historia är om en man på Marö som blev väldigt 
förtjust i en kvinna i Munkvik på Rödlöga. De brevväx-
lade i flera år innan de bestämde sig för att träffas. Det 
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Britt Bogren Ekfeldt kallar sitt arbete med Bland fiskare och småbönder på 
Rödlöga för ett deckarjobb. 



var svårt att åka till en annan ö, tog tid. 
 – Tillslut slog de sina påsar ihop. De fick tre barn, 
ett fjärde var på väg. Han skulle åka ut och fiska, men 
blev rånmördad i Väddö kanal. Hans mamma efterlyste 
honom i kyrkorna på land. Det fjärde barnet föddes. En 
av döttrarna fick tre barn, varav ett fick en dotter som 
fortfarande bor i Norrtälje. 
 Britt berättar om en annan kvinna som fick fyra barn 
varav ingen blev ett år gammal. Å andra sidan fanns en 
kvinna som fick nio barn som alla överlevde. 
 – En bebis dog i spanska sjukan på Rödlöga. En enda. 
Då kan man undra hur hon blev smittad. 
 – Vad tyckte personerna om att du snokade? undrar 
någon.
 – Alla tycker att det är kul att få sin historia berättad. 
Och kul att det blev något av det. Men det innebär otro-
ligt mycket kontroll- och arkivarbete. Gå hem nu och 
fyll i fotoalbumen om ni ska skriva något! avslutar Britt. 
Spara breven och sluta mejla!
 – Vi har en gammal historia i Sverige, så spännande. 
 De tre författarna har berättat färdigt om sitt förfat-
tarskap, men diskussionen fortsätter. Vem var egentligen 
vem på öarna? Fick Britt något marginalmaterial om 
Svartlöga när hon skrev boken om Rödlöga?
 Författarna byter böcker med varandra och signerar 
exemplaren åt de nya innehavarna av de spännande his-
torierna, fiktiva eller sanna, från vår bygd.
 Vi går ut i rusket, några lärdomar rikare.

Text & foto: Josefine Hagström
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Sugen på att läsa någon av böckerna? 
Samtliga finns på Blidö Turistbyrå.

KULTUR

Författarna tog tillfället i akt att byta böcker med varandra och signera dem. 
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LYGNA PÅ STÅLSKODD FOT

Det var många år sedan, men jag kommer väl ihåg den; 
den är fortfarande kanske min höjdartur. Med nära två-
hundra mil i skridskobenen förra säsongen, och hundra 
den bedrövliga vintern innan, är mina referenser goda. 
Barnen hade ännu inte gjort entré i min tillvaro och jag 
hade en ledig vecka.
 Isvintern hade varit så där som den är när den är bäst 
och året var 1979. Vi stod i Sandhamn tre grabbar: Mats, 
Svante och jag. Tankarna på vårrustning av båten hade vi 
lagt åt sidan för att nyttja en köldknäpp i början på april. 
Vi drog slutsatsen att vårisen skulle bli hård under några 
dagar i kylan och vår plan var att ta oss på den från Sand-
hamn via Gillöga, Lygna och in till Bromskär.

Redan bara några kilometer efter det att vi lämnat Sand-
hamn kände vi att vi skulle få problem. Det var mer snöis 
på Rödkobbsfjärdens än vi hade räknat med. Isen hade 
börjat mjukna och vi insåg att vi inte skulle kunna nå 
Kråkvilan på Björkskär innan mörkret. Att vara ute på 
skärgårdsisar på våren i mörker är som att åka mot fär-
driktningen på motorvägen, det vill säga livsfarligt. 
 Vårt hopp stod till att den kommande nattkylan skulle 
göra isen hård. Med en mycket tidig start skulle vi kun-
na passera de på eftermiddagen så mjuka snöisarna och 
komma ut på hårdare kärnisar i de områden där isarna 
lagt sig senare. Vi begav oss alltså tillbaka till Sandhamn 
där vi lyckades få inkvartering hos en bekant. 

Tidig start dag två – härligt klar himmel och stenhård is 
där vi dagen innan hade haft så stora problem. I ett huj 
var vi uppe vid Äggekobb. Horsstensfjärden gick öppen 
så vi följde iskanten i en båge ut till Björkskär. Efter en 
lunch på Kråkvilans trappa och lite noteringar i gästbo-
ken gled vi vidare. Solen värmde men kärnisen under oss 
var ändå hård. 
 Ut mot Lilla Nassa hade vi sällskap av ett halvt dussin 
havsörnar, riktiga rariteter på 1970-talet. Isen, iskanten, 
vattnets glitter och örnarna gjorde att man fick nypa 
sig i armarna för att tro att det var sant. Under några av 
mina absolut finaste timmar på is åkte vi efter iskanten 
rakt öster ut. På en skridskobana med ett fåtal meter till 
vattnet gled vi med rytmiska skär. 

 Lokobbarna och Fiskekobb passerade i norr och su-
perlativerna tog ganska snart slut. När solen började när-
ma sig horisonten gled vi under tysthet in norr om Jönsen 
och stannade vid Västerskär. Varje skridskoåkares dröm 
var ett faktum – Gillöga låg för våra fötter.

Övernattningen skulle ske på Stora Nassa så den sista 
timmen innan mörkret åkte vi i skymning tillbaka dit. 
Väl inne i det lilla uthuset vi fått låna av Natanssons rul-
lade vi ut våra sovsäckar och avnjöt en fullständigt de-
likat frystorkad middag. 
 Vi hade sovsäckar och mat med oss, så våra ryggsäck-
ar var egentligen för tunga. Tankar på att plurra och 
svårigheterna med att ta sig upp med för tunga ryggsäck-
ar förträngde vi. Vi var helt uppfyllda av att vara därute 
med en stjärnhimmel som bräcker det mesta och bäst av 
allt: Morgondagens första skridskoskär skulle sättas vid 
Stora Bonden, mitt i ”smeten”. Inte vid någon trist strand 
på fastlandet.

Också dag tre var vi tidigt uppe. Med frukosten skval-
pande i magen och med ambitionen att nå Lygna på vä-
gen till Bromskär och bussen 17.30, glider vi efter St 
Bondens östra strand. Redan innan vi har Jungfruskäret 
bakom oss märker vi att vinden har tilltagit. En härlig 
sydvind som gör framfärden lekande lätt... om det inte 
vore för de frekvent förekommande överispartierna som 
vi då och då stöp i. Isen var dock så blank att det nästan 
var skönt att idka magåkning för ett ögonblick. 
 Vi närmade oss Kallskär med en farlig fart. Det tar ett 
tag att läsa isen så att man lär sig undgå överisen, men 
väl inne i arkipelagen hade vi ganska bra koll. Vi brom-
sade oss fram i vinden, girade styrbord runt ett komplex 
av öppna revor i isen som sträckte sig ut mot Högfjärden. 
I halv vind susade vi ut mot Utfredlarna. Solen sken och 
vi anade att värmen kunde spela oss ett spratt in mot 
Blidö. Nu eller aldrig, tänkte vi, och tummade på vår 
planerade tidsmarginal till bussen för att ha möjligheten 
att nå Lygna. 
 Och visst, där var husen, militärbryggan och allt som 
Sten Rinaldo så väl beskrivit i sina böcker. Där hade jag 
legat bara ett halvår tidigare med H-båten. Snabbt tryckte 
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vi i oss andra lunchen, sparade lite vätska för återfärden 
och styrde kosan mot Rödlöga och Bromskär. Allt gick 
bra till vi kom strax söder om Rödlöga. Där vidtog den 
gamla isen med stöpinslag. Vi kände hur den rejält tjocka 
isen i sin yta började sjunka ner. Efter ett tag började vi 
trampa igenom. 

Med Svartlöga framför oss och Bromskär bort i väster 
började vi inse att vi skulle få problem att hinna med bus-
sen. Trots att det bara var åtta kilometer kvar skulle en 
och en halv timme inte räcka. Mats skridskor, av den äl-
dre typen, gick ideligen in under överisen varje gång den 
brast. Under överisen låg tio centimeter vattnig slask. 
Inom kort var vi alla dyngsura om fötterna, vi stapp-
lade fram norr om Svartlöga, mörkret började falla och 
snart var allt vi såg av Bromskär de karaktäristiska två 
strålkastarna. 
 Likt barnen från Frostmofjällen stretade vi sakta över 
södra Kudoxafjärden. Vartannat skär bar och vartannat 
brast och vi klafsade på i issörjan. När bussen gick, vi 
såg det på långt håll, hade vi fortfarande tre kilome-
ter kvar. Det visade sig att den beräknade åktiden från 
Rödlöga på cirka en timme i själva verket blev två och 
en halv timme. Snacka om felbedömning. 
 Men, vi hade ändå nått Lygna. Det var själva poängen 
med turen, så vi var nöjda. I kolande mörker angjorde vi 
Bromskär. Vi knackade på i ett hus några hundra meter in 
på land och fick torka våra fötter där i värmen i väntan på 
att Mats mor kom och hämtade oss. Ja det var en tur det.

ISAR UTANFÖR BLIDÖ
Också på senare tid har isarna många gånger varit härliga i norra 
skärgården. Senast det begav sig var 2006 då Söderarm besök-
tes frekvent mellan den 14 och den 19 mars. Ofta lägger sig yt-
terskärgården i säsongens slut när kalluft strömmar ner över 
skärgården om vattnet är nedkylt. Några år har det också varit 
tidig isläggning. 
De kalla 1980-talsvintrarna bjöd på extremt mycket is och tidigt. 
Jag tror det var 1986 som jag och en mindre grupp, dagen innan 
nyårsafton, på isar som salsgolv, åkte ut förbi både Svartlöga och 
Rödlöga. Några kilometer nordväst om Ängskär blev isen så tunn 
att vi fick vända. En så tidig isläggning med så fina isar så långt ut 
har jag inte upplevt vare sig senare eller tidigare.

VARFÖR ÄR SALTISAR SÅ LÖMSKA?
Ja, det beror främst på att det i det stora ”badkaret” Östersjön rör 
sig vatten hela tiden beroende på hur hög- och lågtrycken kom-
mer och går. Ute på havet märker man ingenting av det. Men inne 
mellan öarna, där skridskoåkarna finns vintertid, uppstår det i 
sund strömmar som snabbt kan urholka isen underifrån. 
Lömskheten beror också på att det i princip undantagslöst är öp-
pet vatten längst ut. När det då blåser frånlandsvind blåser därför 
isen i väg ut på havet. Är man som skridskoåkare på fel plats då 
kan man rätt som det är vara på väg till Estland. Var alltså mycket 
försiktig när det blåser från land om det är öppet vatten i närhet-
en. 

Saltet i Östersjöns is stökar också till det. Saltvatten har lägre 
fryspunkt än sötvatten. Det utnyttjar man ju vid saltning av vin-
tervägar. I skärgården måste vattnet därför kylas ner ytterligare 
kanske en halv grad innan isen lägger sig. 
Saltet som ligger kvar i isen några veckor innebär också att man 
måste lägga till cirka tre centimeter i istjocklek för att den ska hål-
la en människa, alltså åtta centimeter i stället för fem. Efter några 
veckor försvinner dock saltet ut skärgårdsisen. Är det plusgrader 
vandrar saltet upp på isytan och den blir mosig. Är det rejält kallt 
vandrar saltet ner mot vattnet. Saltet går alltså mot det varmare 
mediet.

GE DIG ALDRIG UT ENSAM 
– HA RÄTT UTRUSTNING OCH KUNSKAP!
Allt det där om skärgårdsisar är viktigt att känna till om du ska ge 
dig ut på dem. Ge dig aldrig ut ensam, åk med iskunniga åkare 
och har rätt utrustning. Rätt utrustning är ispik, isdubbar, livlina 
och en ryggsäck med komplett ombyte. 
Ryggsäcken är din flytväst. Se till att den har en midjerem och ett 
grenband så att den hålls nere. Då flyter du högre om du skulle 
råka ramla i. Ut och njut, men gör det i gott sällskap. Gärna i sälls-
kap med Friluftsfrämjandet.

ANDERS TYSK
Skridskoåkare sedan 1950-talet
Israpportör i SSSK sedan 25 år
Innehavare av ledarmärket i guld
Generalsekreterare för Vikingarännet, www.vikingarannet.com
Författare till Isboken, Ledarskap på långfärdsskridsko och 
Skridskoslingor på sjöis
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Där Birgitta Nilsson växte upp, i byn Alsvassen på Yx-
lan, hörde jakten till vardagen. Hemma i köket stod bös-
san ofta laddad innanför dörren utifall det skulle komma 
förbi en räv, kråka eller något annat som man skulle hålla 
efter. Birgittas pappa brukade komma hem och slänga 
upp några fåglar på bänken som mamman sedan fick ta 
hand om. 
 – Jag tyckte det var så roligt när karlarna kom hem 
efter en stor jakt och satt och pratade, det lät alltid så 
spännande, minns Birgitta. 
 – De var lite upphetsade och glada när det gått bra och 
irriterade när det gått dåligt. Så jag ville förstås vara med 
ute i skogen. Men det var det ju inte tal om! Pappa tog 
med min lillebror i stället. Det är det där gamla vanliga 
konservativa, att kärringar ska hållas vid spisen, unge-
fär. Jag fick inte heller följa med och ta upp näten som 
tonåring. 

RÄKNADES INTE RIKTIGT IN
Birgitta var bara sjutton år när hon gifte sig med sin Leif, 
som sedermera också blev jaktintresserad. För honom 
var det självklart att Birgitta skulle få vara med grabbarna 
ut och jaga. Ändå räknades hon inte riktigt in i laget och 
när det var dags att dela på bytet man lagt ner, blev Bir-
gitta ofta utan. 
 När det gällde pappan var det först när hon skaffade en 
hund av rasen vorsteh som hennes närvaro under jakten 
blev mer uppskattad. Hunden var nämligen en utpräglad 
jakthund med sjöfågel som specialitet. 
 – Pappa tyckte att det var ganska smart; när han hade 
suttit i en skåre och fällt fågel måste han ju annars sprin-
ga och hämta båten som låg gömd någonstans och sedan 
ro ut och hämta fågeln själv. Nu kunde jag bara kommen-
dera hunden: ”apport!” och så kunde pappa sitta kvar i 
lugn och ro, ler Birgitta. 

JAKTEN FÖRR – EN EKONOMISK ANGELÄGENHET 
Birgitta menar att vi skärgårdsbor har jakten i generna.
 – Att jaga är ett härligt sätt att komma ut i naturen; det 
är spännande och trevligt, och kaffet och den grillade ko-
rven på rasterna smakar sällan så gott som ute i skogen. 

 Men medan jakten i dag mer är en trevlig avkoppling 
och tradition, hade den förr en ekonomisk betydelse i 
Blidöbygden. Att kunna skjuta sig en sjöfågel eller en 
hare till jul var, då Birgitta växte upp, nästan ett måste. 
Det var främst vårjakten som var viktig; när isarna gick 
upp och fågeln, framför allt ejder och alfågel, kom till-
baka, var det man ur huse. 
 – Då började det bli tomt i saltströmmingstunnan och i 
fläsktunnan så det var helt underbart att få lite färskkött. 
Och man plockade fåglarnas ägg också, för de egna 
hönsen kanske inte hade börjat värpa. 
 När jakten var avslutad ställde man till med fest med 
god mat, dryck och varpakastning. Men kvinnorna var 
inte välkomna; premiären den 16 september var helig och 
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Birgitta Nilsson från Yxlan har hållit jaktkurser se-
dan början av 1990-talet, men intresset för djur- 
och naturliv etablerades redan i barndomen. Hela 
hennes familj var engagerad i jakten på ön. För 
henne var det därför en naturlig utveckling att hon 
en dag skulle komma att förmedla sin kunskap till 
andra. 

FOLK MÅSTE UT    OCH JAGA!



FOLK MÅSTE UT    OCH JAGA!
en högtid för männen. Längre fram kunde det dock gå an 
för kvinnorna att få följa med. 
 På 1960-talet, när Birgitta och Leif hade bildat familj, 
hade sjöfågeln en stor betydelse för hushållsekonomin 
när de som många andra barnfamiljer var tvungna att 
spara och snåla.
 – Jag kommer ihåg ett år då Leif hade skjutit femtio 
fågel: ”Vad bra”, sa jag, ”en i veckan, förutom julveckan 
och midsommarveckan, då slipper vi äta fågel!” 
 Vårjakten försvann sedan på 1950-talet; i dag tar 
sjöfågeljakten fart först den 1 september. Men mycket 
har förändrats. 
 – När vi var unga tog folk ledigt från jobbet och alla 
åkte ut på sjön. I dag kanske man åker ut en lördag när 
man ändå är ledig, säger Birgitta. 

ATT LÄRA SIG JAGA PÅ KURS
Det var först 1985 som jägarexamen kom till, dessförin-
nan behövde man ingen examen för att ge sig ut och jaga. 
Varken Birgittas man, pappa eller bror hade jägarexa-
men. Tidigare skaffade man sig vapen genom att man 
hade kontakt med någon som hade jaktmark. 
 – Det gick till så att man kom hem till min pappa, 
som hade mark på Yxlan, och ställde en flaska på bordet. 
Sedan la man fram ett papper som han skrev på att de 
hade rätt att jaga på hans mark. Man behövde också ett 
lämplighetsintyg som visade att man var en skötsam och 
ostraffad person. 
 Det är nu sjuttonde säsongen som Birgitta håller sina 
jaktkurser på olika studieförbund. Den här terminen har 
hon sextiotre elever, både män och kvinnor. Hon har även 
hållit kurser i sitt hem på Yxlan och ute på företag. Men 
förutom att få tillstånd att skaffa vapen, varför ska man 
gå en kurs hos Birgitta? 
 – Därför att den är den mest allmänbildande om 
Sveriges djur och natur, och om sammanhangen i na-
turen, svarar hon blixtsnabbt. 
 Hon har försökt att hålla särskilda kurser för kvinnor, 
men tycker egentligen inte att det behövs.
 – Varken killarna eller tjejerna som går kurserna nu har 
så stora förkunskaper. Förut var det manliga jägare som 
tog jägarexamen och de visste allt, och då kom tjejerna 
lite på undantag. Vi har pratat om att hålla en kurs här på 
Furusund för kvinnor men de har inte kommit sig för, de 
jobbar för mycket, säger Birgitta. 
 Att kvinnor, och kanske även en del män, kan tänkas 
bli avskräckta av själva dödandet i jakten, tror hon kan 
vara ett skäl till motståndet. Ändå vill hon understryka att 
just den delen är marginell. Text: Ingrid Hedman Foto:  Malin Helenius & Annika de Ruvo 

 – Jakten är mycket mer än själva dödandet – det är ju 
gemenskapen, den sociala samvaron, naturupplevelsen, 
som är viktigast. Och jag tror att det är bra att ha kvinn-
liga lärare för att få kvinnor att våga ta steget; det kan 
motverka machostämningen. 

JAKTEN I DAG 
Till skillnad från i dag, när det verkar krylla av dem, 
fanns det i början av 1900-talet inga rådjur på öarna. De 
var så gott som utrotade. Nu för tiden jagas framförallt 
rådjur och älg i Blidöbygden. Tidigare var älgjakten en 
hel vecka, nu pågår den bara under två dagar i oktober. 
För sex år sedan fällde Birgitta sin första älg, medan hon 
satt i tornet och höll vakt. 
 – Det hade jag aldrig tänkt mig när jag tog jägarexa-
men, utbrister hon. Det här med att skjuta är inte min 
grej, utan det är att gå i skogen och jobba med hunden. 
 – Men när jag började undervisa insåg jag att jag kan-
ske måste skjuta något djur så att jag vet hur det känns 
när jag står där och pratar om att jaga, så jag har skjutit 
några råbockar, och så den där älgen då. Och det känns 
faktiskt ganska mäktigt när man kommer fram och det 
stora djuret ligger där. 
 En av grundstenarna som Birgitta lär ut på kursen är 
att man tar hand om ett djur som är skadeskjutet, oavsett 
om det är en kråka eller en älg. Att jakten ska bedrivas så 
att djuret inte utsätts för onödigt lidande och att varken 
människor eller egendom kommer till skada. Till dem 
som menar att jakten borde förbjudas, säger hon: 
 – Om jag vore rådjur och fick välja mellan att 
långsamt svälta ihjäl, att dö av ålderssvaghet, att skadas 
i en trafikolycka eller få några andra sjukdomar, mot att 
få ett snabbt skott, som ska döda omedelbart om det går 
schysst till, vilket tror du då att jag skulle välja?
 – En del jaktmotståndare tycker att man ska sluta jaga 
älg och ge älgkorna p-piller i stället. Hur ska det gå till? 
Om vi tänker rent hypotetiskt att man slutar jaga älg, då 
har vi plötsligt två miljoner älgar och vad säger skogs-
bolagen då, när älgarna redan nu äter upp för miljoner? 
 – Det dör ungefär tjugo människor i viltolyckor i 
trafiken, i jakten kanske det dör en om året i snitt. Det 
där med att inte jaga går inte när vi inte har fler rovdjur 
än vi har. Folk måste ut och jaga! 
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SKYLTAR INFORMERAR
Vi sätter oss i bilarna och kör mot Vagnsunda. På vägen 
sätter vi upp skyltar som informerar om att ”Jakt med 
drivande hund pågår”. Birgitta tar fram en karta och visar 
området, markerat med en gulpenna, som vi ska täcka i 
dag. 
 Vi parkerar bilarna och promenerar ner mot stranden. 
Det är en fantastisk dag. Solen glittrar i vattnet, Vagnsun-
da fyr tornar upp sig framför oss på udden och vi drar in 
doften av fuktig barrskog i lungorna. Vi stannar upp och 
Birgitta pekar mot ett område hundra meter framför. 
 – Jaktmarken börjar där skogsridån är. Vi avvaktar här 
för att få ett klartecken från skyttarna. 
 Nu ska skyttarna placera ut sig i en kedja runt om jak-
tområdet. Tidigare använde man bara jaktradio när laget 
skulle hålla kontakt med varandra, nu slår man en signal 
med mobiltelefonen. 
 Efter att vi fått grönt ljus börjar vi gå längs stigen 
genom skogen. Gussie kastar sig fram i buskaget med 
nosen släpande i marken, snabb och smidig som en gas-
ell. Birgittas unga hanne Zeke, som ännu inte har gått på 
jaktskola, försöker hänga med i svängarna men får stän-
digt på nöten av Gussie när han kommer för nära. Hon 
vill inte bli distraherad i sin viktiga uppgift nu, för henne 
är detta på liv och död. 

INTE SÅ MYCKET ACTION
Jaktmarken är uppdelad i såtar, områden, och nu är vi 
inne i vår första såt. Vi går och vi går och vi går. Marken 
är blöt och lerig; vi klafsar genom träsk, över berg, ge-
nom snåriga, taggiga buskar. Att vara drevkarl verkar 
inte innebära så mycket action, men visst är det härligt att 
bara vara i skogen, promenera och hoppas på att någon 
skytt ska ringa och ge glädjande besked. Till slut ringer 
Birgitta till Leif. Det hörs genast på hennes entusiastiska 
röst att nyheterna är goda. 
 – Ludde igen? Men åh vad roligt! Vi kommer till er 
med en gång! 
 Ludde är Birgittas och Leifs sons blivande svärson och 
han har gått i jägarskola hos Birgitta. Det är tredje gången 
som han fällt ett rådjur, berättar hon stolt. Nu när första 
såten är avjagad, ger vi oss bort till det lyckosamma säll-
skapet som befinner sig uppe på berget en bit bort. 
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Det är alldeles tyst, sånär som på vinden som su-
sar i tallkronorna, några grenar som gnisslar och 
en talgoxe som kvittrar till. Vi sitter i en skogs-
glänta och glor in bland träden. Väntar, väntar 
och väntar. Så hörs plötsligt ett skall. Vi utbyter 
en snabb, förväntansfull blick. Har hunden Gussie 
fått vittring på något? Att jaga är både spännande, 
tålamodskrävande och bildande. 

Efter flera veckor av regn, slask, grådis och mörker 
bestämmer sig plötsligt vädergudarna för att vara lite 
generösa. Kanske gillar de Öskaret och vill dra sitt strå 
till stacken för att hålla vårt humör uppe; dagen då tid-
ningen ska följa med Alsvassens jaktlag ut i skogen 
bjuder nämligen på strålande sol från en klarblå himmel. 
 Jag och fotograf Malin Helenius har fått den stora äran 
att, under ledning av Birgitta Nilsson och hennes släktin-
gar, få uppleva hur en rådjursjakt går till. 

BRA KLÄDER ÄR ETT MÅSTE
De knallorange kepsarna och halsdukarna är det första 
man lägger märke till, när vi samlas i Alsvassen på Yx-
lan i det tidiga morgondiset – man vill ju inte gärna bli 
misstagen för ett rådjur när skyttar med vapen står på 
pass bland buskar och snår. Förutom det är bra kläder 
– lager på lager, vind- och vattentätt – ett måste för den 
som ska vistas i skogen en hel dag. Just i dag har Birgit-
tas jaktlag besök av jaktledaren Mac Hamilton med fru 
Marianne, som kommer från Ekerö. Med oss är också 
Birgittas man Leif samt Conny, Björn och Ludde. 
 Innan vi ger oss ut i skogen går laget igenom förhåll-
ningsreglerna, vem som ska vara jaktledare, hur vi gör 
med skadeskjutet vilt, och så vidare. Laget består av fyra 
skyttar och resten, sex personer, är drevet. Det är förstås 
i drevet som jag och Malin ingår och även Birgittas irlän-
dska terrier Zeke och Macs hund Gussie, av rasen Kleine 
Münsterländer. 
 Gussie är en tränad jakthund och det är hennes uppgift 
att driva fram djuren till skyttarna. Marianne berättar att 
Gussie har olika skall beroende på vilket byte hon får vit-
tring på. Vi är alla laddade inför dagens äventyr, men den 
som är mest taggad är nog Gussie; hon skälver och gnyr 
och kan inte vänta på att komma ut i skogen. 

MED SIKTE PÅ VILT
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 Granriskvisten som sticker upp ur Luddes mössa visar 
att det är han som är skytten att gratulera, och det gör vi 
förstås. På marken framför honom ligger en ganska stor 
råget. Jag ställer den obligatoriska frågan: Hur känns det? 
 – Det känns bra, ler Ludde och berättar om hur hunden 
Gussie stötte djuret upp på berget, och att han sedan sköt 
ett skott. Rådjuret låg och sprattlade en stund, och för att 
verkligen försäkra sig om att hon var död, sköt han henne 
en gång till i sidan. 
 Hunden Zeke nosar nyfiket på det döda djuret, men 
blir bortjagad av Gussie. Det är ju hennes fångst, tycks 
hon tycka, och vaktar det misstänksamt för utomstående 
intressenter. Men Birgitta och Ludde får komma fram 
och ta hand om djuret. 
 De skär ut maginnehållet, som sedan lämnas på berget 
åt vilda djur som örn, räv och korpar. I en påse tar Birgitta 
emot hjärtat och levern och berättar allt eftersom kropps-
delarna avlägsnas; hjärtat kan rökas eller kokas i buljong; 
levern ska de steka i skivor och avnjuta tillsammans med 
svamp, lök och rårörda lingon. 
 När de är klara och rådjuret bärs bort av Ludde och 
Björn, börjar Gussie att yla olyckligt. Tydligen lider hon 
av grav separationsångest. 

INGET FÅR DISTRAHERA
Efter en strålande inledning på jakten är det dags att ta 
sig an andra såten och vi följer denna gång med skytten 
Leif. Efter att ha promenerat en bit genom skogen slår vi 
oss ner i en skogsglänta. Leif sätter sig några meter bort, 
utom synhåll. Allt vi kan skymta är den riktade gevär-
spipan som sticker fram bakom en grankvist. Vi sitter 
tysta, ingenting får distrahera skytten eller skrämma bort 
djuren nu. Det enda som hörs är vinden som susar i träd-
kronorna, grenar som gnisslar och knakar och en ensam 
talgoxe, kvittrandes på en rönnbärsbuske. 
 Minuterna går. Snart har en kvart passerat, och sedan 
en halvtimme. Vi spanar över landskapet. Ingenstans rör 
det sig bland träden och buskarna. Leif sitter fokuserad 
med bössan riktad in i buskaget, beredd att skjuta. Ett 
hundskall hörs där borta, avlägset, och vi rätar lite på 
oss, men ingenting händer. Det börjar sticka lite i benen, 
fötterna känns frusna och stela i kängorna och i häcken 
börjar den förargliga träsmaken göra sig bekant. Plötsligt 

reser sig Leif upp och väser ”jävlar”! Vi spanar ivrigt in 
i vegetationen. 
 – Såg ni? Det var någonting som sprang där borta, 
säger han och pekar lite längre bort på ängen. Men det 
kan ha varit hunden, om det hade varit ett rådjur hade hon 
ju troligtvis följt efter. 
 Vi packar ihop väskorna med sittunderlägg, kameror 
och vapen. Det är dags att samlas igen med övriga laget 
och Leif ringer för att bekräfta, ”vi träffas där vi brukar”. 
Magen har börjat kurra och det ska bli riktigt gott med 
matsäck och en kopp starkt kaffe. När vi kommer fram 
till mötesplatsen har de andra tänt en brasa. Vapnen står 
lutade mot en tall. 
 Termosar, korv, bröd, hembakta kakor och öl tas fram 
ur ryggsäckar och korgar. Den heta elden flammar upp 
och värmer våra frusna fingrar när vi sticker in de kor-
vförsedda pinnarna i den sprakande brasan. Vi äter och 
dricker med behag. Birgitta hade rätt; ingenstans smakar 
fikat så bra som i skogen, efter flera timmars intag av 
frisk luft och vandring över stock och sten. 
 Det har varit en spännande och lärorik dag, och ur jakt-
synpunkt en mycket tursam sådan. Birgitta berättar att de 
varken förra eller förrförra gången lyckades fälla något 
djur, så därför var det extra roligt att det gick så bra i dag, 
när dessutom Öskaret fanns på plats. 
 Men så tänker jag på det hon tidigare sa – jakten är ju 
så mycket mer än bara skottet. Det är den sociala sam-
varon, njutningen av att få vara ute i skog och mark, och 
inte minst spänningen, som gör den till en så trevlig sys-
selsättning. 
 – Kanske borde jag ta jägarexamen ändå, funderar jag. 
Fast Bambi, henne skulle jag nog aldrig klara att skjuta. 

Text: Ingrid Hedman Foto:  Malin Helenius
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JAKTORDLISTA
såt – ett jaktområde 
drevkarl – en person som driver djuren till 
skyttarna 
rådjur – get, bock, kid 
älg – ko, tjur och kalv 
jaktradio – används för kommunikation i 
skogen mellan jaktlaget; numera allt mer 
ersatt av mobilen
skåre – gömsle på stranden vid sjöfågeljakt 
(stenmur byggd i en halvcirkel) 
vätte – lockfågel vid sjöfågeljakt, förr vack-
ert snidade i trä, numera tillverkade i plast

Gussie.



JAG HAR BÖRJAT DANSA!
Inte så där spontant, dagligen och stundligen, men ändå. 
Gammeldans – kurs varannan vecka – en underskat-
tad motionsform med kontaktskapande egenskaper. En 
umgängesform som, tills för en mansålder sedan, fro-
dades i vida kretsar bland den hårt arbetande befolknin-
gen. 
 Gammeldansen var inte bara en svettig avkoppling 
från veckans slit och släp utan också en uppenbar möj-
lighet att få känna lite på representanter av det motsatta 
könet, till omväxling från de strikt könsuppdelade upp-
gifter man normalt brottades med i det dagliga värvet. 
Det skulle inte förvåna om de invecklade familjebanden 
i bygden i grunden kan skyllas på gammeldansens lust-
bringande påverkan!

Nå, det hela började med en hovsam förfrågan (”Skulle 
inte du tycka det vore trevligt...?”) på vilken jag misstän-
ksamt, men blottande vagt, svarade ”Nja”. Sedan vet man 
ju hur det är. Frågan går över i vädjande och därifrån till 
uppfordrande och slutligen hotfullt tonfall och, för att 
inte riskera uteslutning ur bastuklubben och total social 
isolering, har man bara att acceptera inbjudan och ställa 
upp! Alltså; kurs i gammeldans i Almvik varannan ons-
dag, iförd lämpliga kläder.
 Lämpliga kläder trodde jag var vadmal och sämsk-
skinnsbyxor, men jeans och skjorta gick bra, visade det 
sig. Fast första gångens väl ingångna seglardojor var en 
klar felsatsning. Här skulle det vara lädersula med töval-
la. Dansinstruktör Ewa medförde till och med stearinljus 
för dem som inte hade egen låda med Swix-sortimentet!

Första kurskvällen fick vi börja med att ställa oss i en 
ring, varannan dam, vilket fungerade, varannan herre, 
vilket blev svårt – som vanligt var vi för få. Efter lite 
kompromisser kring könstillhörigheten så körde vi i gång 
med ”lite uppvärmning”. Det betyder armar uppåt sträck i 
ett tempo som inte stod Friskis och grabbarna efter. 
 När vi bänt och sträckt och hoppat så att vi alla såg ut 
som rödkindade skolbarn ansåg Ewa att vi var tämjbara 
och började med att lära oss schottisstegen. Mycket en-
kelt, slog hon fast och använde sin man Anders som ex-
empel. Kan han, så kan ni! Invändningen att han dresser-
ats under mycket lång tid gav ingen pardon. Ett, två, tre, 
hopp. Eller ett, två, tre, has. 
 Det låter inte svårt, men när ens senaste närkontakt 
med gammeldans var på gympan för sådär ett halvsekel 
sedan, och med en blockerande erfarenhet från första 
äktenskapets katastrofala brudvals (jag råkade ta fel och 
dansade med brudens vackra syster...) i bagaget, så kän-

des det mest som jag var mycket nära släkt med ett kyl-
skåp. Dessutom var jag inte vidare familjär med ”hoppsa-
steget” eftersom jag aldrig fick vara med tjejerna i hagen, 
när det begav sig.

Men tiden och lärarduons envishet har givit ett, om inte 
påtagligt så i alla fall skönjbart, resultat; vi har dansat 
schottis, polka, snoa, mazurka (nåja) och vals. Och haft 
kul hela tiden. Vi har dansat i två timmar åt gången och 
blivit genomsvettiga och minst tjugo år yngre i krop-
pen och det dubbla i knoppen. Och, om våra tålmodiga 
lärare orkar, så fortsätter vi nästa termin, en del med 
fortsättningskurs och en del andra följer sin erfarenhet 
från skoltiden och ber att få gå om. Men intresset är tänt. 
Till sommaren kanske man kan vara med på bryggorna. 
 Vi lever ju i skärgården; Rönnerdal, here we come!

Lennart Fridh:

AKTERORD

Dansören Lennart och Anne Silhammar, odlingspedagog, tar sig 
en svängom.

Foto: Malou Norrby
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