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FöRoRd

Litteraturen om Stockholms skärgård har med åren blivit mycket omfattande. 
det är inte att undra på att detta säregna, vidunderligt vackra landskap har 
lockat till skapande och berättande. Men det är ganska få böcker genom åren 
som haft ambitionen att ge en någorlunda heltäckande bild av denna mångfa-
cetterade skärgård. det är kanske inte så konstigt eftersom detta egentligen är 
en omöjlighet!  

Men några lyckade försök har gjorts. Författaren och docenten Sten Se-
lander gav 1954 ut boken Stockholms skärgård. han var bekymrad över att ”det 
skärkarlsliv som vi i litteraturen möter hos Strindberg, och i verkligheten allt-
jämt kan råka här och var på åland, huvudsakligen hör till det förflutna”. 
och han fortsätter: ”det har därför förefallit angeläget att ge ut en något så 
när utförlig skildring av natur och kultur i skärgården, innan denna helt har 
förlorat sin egenart: en skildring, som inte i första hand vill vara lyriskt stäm-
ningsmåleri, utan syftar till att ge så många och pålitliga fakta som möjligt.”

Skärgårdsboken kom 1970 och var en satsning för att ”förmedla kunskap 
om och öka intresset för Stockholms underbara och unika skärgård”. I föror-
det skriver dåvarande landshövdingen allan Nordenstam: ”Skärgården måste 
bevaras och vårdas. För hundratusentals storstadsbor är skärgården en omistlig 
källa för avkoppling och vila. Skärgården skall vara tillgänglig och användbar 
för alla dessa. Samtidigt måste den bofasta skärgårdsbefolkningens intressen 
tillgodoses.”

ett bättre tillfälle att fullfölja denna kunskapstradition i skärgårdslitteratu-
ren än i samband med Skärgårdsstiftelsens 50-års jubileum finns inte. Vi gör 
detta med årets omfångsrika vänbok. I den nya Regionala utvecklingsplanen 
för Stockholmsområdet framhålls nämligen att åtaganden som måste göras för 
att nå målen i planen är att ”säkra och utveckla skärgårdens natur-, kultur- och 
rekreationsvärden”. och det har nu Skärgårdsstiftelsen haft som sin huvudupp-
gift i 50 år. Våra intentioner är naturligtvis att kunna fortsätta med detta. den 
här boken är ett viktigt led i denna föresats. ju fler engagerade och kunniga 
människor som brinner för Stockholms skärgård desto större är sannolikheten 
att vi tillsammans kan bevara dess värden. För kunskap är makt!

Berndt Festin 
VD, Skärgårdsstiftelsen
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axel Sjöberg var en stor skärgårds-

konstnär och en fantastisk fotograf. 

Så här tydligt visar han hur ont om 

vinterfoder det var i skärgården i 

början på 1900-talet.

Skärgårdens 
kolonisation  
Lenn Jerling

Människor kommer och försvinner. på Södertörn har man funnit flera läm-
ningar från äldre stenålder. Vilka var de som levde här? Skärgårdsborna har 
bytts ut genom tiderna. de har bestått av svenskar, letter, ålänningar, ester 
och ryssar. Men nationaliteten är egentligen ointressant; de är ingen etnisk 
minoritet. Låt oss i stället se på möjligheterna att överleva i skärgården. För 
att förstå hur det blev möjligt att leva och bo bland kobbar och skär måste vi 
börja längre tillbaka i tiden. och innan vi hittar vare sig jägare eller fiskare på 
öarna behöver vi titta djupare på hur skärgården koloniserades för att förstå 
hur något liv över huvud taget kunde vara möjligt här.

Stockholms skärgård förändras ständigt. Vulkanerna har slocknat, berg-
grunden har spruckit genom krockar mellan kontinenter och miljoner år senare 
formas skärgården ur nedisningarna. den senaste istiden skapade den strand-
förskjutning som är själva grunden för att en skärgårdsmiljö ska kunna bildas. 
under stenåldern var stora delar av inre Sörmland skärgård och fortfarande 
flyttar sig skärgården successivt österut. Skärgården är ur geologiskt perspektiv 
en parentes. Stockholms skärgård finns visserligen i dag, men hur länge? Fast 
var inte orolig, det tar tiotusentals år innan något dramatiskt kommer att ske.

VeM koMMeR FöRST? 

en liten kal, jordlös berghäll som hela tiden spolas över av vågorna. Vilka 
klarar av att kolonisera en sån markplätt som stiger ur havet? Med tiden blir 
platsen alltmer sällan överspolad. om det finns en spricka med aldrig så lite 
löst material så koloniserar till exempel ett miniatyrgräs: saltgräset med små, 
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Bergs brygga på Möja runt år 1900. Särskilt uppskattade var storskrakens ägg och man satte ofta upp skrakholkar 
för att lättare komma över äggen. Fortfarande kan man se de stora skrakhol-
karna lite varstans i skärgården, som i Möjaström.

haNdeLSReSoR

När utskärsfisket var avslutat på höstkanten packade man strömmingsfångsten i 
båtar för att segla in mot land och idka byteshandel. Strömmingen hade saltats 
ner ute på skären och var förpackad i tunnor, eller oftare i så kallade fjärdingar, 
som var en fjärdedels tunna. en tunna innehöll drygt 100 kilo strömming. ett 
”växelkurs” som höll sig nästan konstant fram till 1800-talets slut, då det blev 
svårt att avyttra saltströmming, var att man bytte en tunna strömming mot två 
tunnor råg.

I princip fick ingen handel ske utanför städerna. Men för skärgårdsbornas 
byteshandel hade man lättat på bestämmelserna under några veckor i septem-
ber och oktober, då man tillät byteshandel mellan skärgårdsbor och inlands-
bönder vid några bestämda platser. Värmdöborna seglade ofta upp i åkers 

kanal till åkersbro och till edsbacka i edsviken. Men de flesta fortsatte in i 
Mälaren mot örsundsbro eller ända till enköpingstrakten. Sedan gammalt hade 
man sina fasta bytespartners. 

även vid andra tillfällen än under höstarna fanns anledning att segla in till 
Stockholm för att avyttra produkter. Förutom färsk och saltad fisk samt ved, 
som var de vanligaste varorna, sålde man även mjölk, smör, bröd, ägg och små-
boskap. Fiskarehamnen vid Slussens östra utsida var bland de livligast besökta 
hamnarna och i närliggande Götgatsbacken hade fiskarbönderna övernatt-
ningsbostäder. Vid Fiskarehamnen fanns flytpontoner utlagda i vattnet, vilket 
gav lugnt vatten att ligga i och plats för många. även i övrigt runt Stockholms 
kajer, ända bort mot Grevgatan vid Strandvägen, där ålänningarna tog vid, låg 
tätt med skärgårdsskutor. den innersta skärgårdshamnen låg mellan Munk-
bron och kornhamnstorg, därefter tog Mälarböndernas båtar vid. Stadsresorna 
var säkerligen en omtyckt omväxling i vardagslivet och ett spännande äventyr 
för de yngsta deltagarna, men de var också ett bra tillfälle att införskaffa ett och 
annat som behövdes hemma på ön.

Mot slutet av 1800-talet blev konkurrensen med västkustens sill för svår. 
Förbättrade kommunikationer gjorde det också lättare att transportera in färsk 
fisk till staden. handeln med saltströmming upphörde härmed nästan helt.

ByaR och GåRdaR

Byggnadsskicket var i det stora hela detsamma i skärgården som på fastlandet. 
Men överallt tvingade det extremt småbrutna landskapet, och det av väder 
och vind utsatta läget, till en mycket stor terränganpassning. det småskaliga 
landskapet medförde också att det inte fanns utrymme för att ordna byarnas 
och gårdarnas byggnader i några regelbundna former som fallet ofta var i 
fastlandets åkerbruksbygder. Skärgårdens byar och gårdar fick man bygga upp 
efter naturens förutsättningar.

Genomgående för nästan all bebyggelse som tillkom före 1700-talet är 
närheten till vattnet. de äldre byar som i dag ligger långt uppe på land, utan 
kontakt med vattnet, låg från början invid i dag uppgrundade vattenleder. 
Men även om gårdarna och byarna från början låg nära fjärdar, sund eller vikar 
valde man ändå oftast ett skyddat bebyggelseläge. Säkerligen strävade man efter 
att inte synas när härjande fiendeflottor drog genom skärgården, vilket hände 
mer än en gång. Men framför allt sökte man efter lä för väder och vind. ett bra 
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Fiskarböndernas boningshus liknade 

fastlandsböndernas. denna stuga är 

från Nåttarö, 1924.

underlag att bygga på i ett skyddat läge var också nödvändigt och sist men inte 
minst måste man förstås ha tillgång till färskvatten. just färskvattnet var kanske 
den främsta anledningen till att nästan inga nya öar bebyggdes efter 1500-talet 
fram till dess att en utvecklad brunnsborrningsteknik under 1900-talet öpp-
nade möjligheterna att bygga nästan var som helst.

det absolut vanligaste bebyggelseläget för skärgårdsbyarna var invid vikar. 
detta avspeglas i de många vanliga namnformerna hem- och Byviken eller 
i bynamn som Långvik, Barnvik och östanvik. en speciell form av viklägen 
hade de många byar som ligger vid skyddade marer. en mar är en nästan av-
snörd vik, med en vid bassängliknande vattenyta, och ett smalt och grunt ut-
lopp. Marerna gav mycket attraktiva och skyddade hamnlägen men nackdelen 
var att inloppen så småningom grundade upp. detta medförde att man kunde 
bli tvungen att flytta byn. harö är ett exempel på en sådan by som flyttat till 
sitt nuvarande läge redan före 1630-talet. Innan dess låg byn längre söderut på 
huvudön invid en i dag helt avsnörd mar. Ibland när närheten till åkermarken 
bedömdes som viktig, eller man av något annat skäl valde att stanna kvar, fick 
byn ligga kvar på den gamla platsen. uppeby på Runmarö fick genom upp-
grundningen långt till stranden men trots detta ligger flera av gårdarna kvar.

Byggnaderna på fiskarböndernas gårdar skiljde sig inte nämnvärt från fast-
landsböndernas. även ute i skärgården var parstugan den dominerande man-
byggnaden. Behövdes flera boningshus på gårdarna byggdes enkel- eller sido-
kammarstugor som också kom att bli de förhärskande bostadshusen på torpen 
och backstugorna som tillkom under framför allt 1700- och 1800-talen.

precis som på fastlandet hade man nästintill en byggnad för varje funktion 
på gården vilket ledde till en mångfald av hus. husen var genomgående knut-
timrade med obehandlade, eller möjligen tjärade, ytterväggar. Boningshusen 
var i äldre tid uppförda i en våning men från slutet av 1700-talet blev det allt 
vanligare att de byggdes på med en halvvåning. Taken var oftast täckta med 
torv, bräder, halm eller vass. på uthustaken låg halm, vass eller bräder. under 
1800-talets lopp blev det vanligt med panel och rödfärg på fasaderna och på 
taken lades tegel.

anpassningen av byggnaderna till skärgårdens förhållanden märktes framför 
allt i låga grunder och korta taksprång som om byggnaderna kröp ihop för att bli 
så litet vindfång som möjligt. ofta utnyttjades de överallt framspringande klipp-
hällarna så att husen helt eller delvis lades nästintill direkt på berget. om husen 
lades bra kunde man också utnyttja berghällarna som arbets- och gångytor.

I de byar där det inte var gott om bra lägen att bygga på samlade man ofta 
ihop de olika gårdarnas boningshus i ett skyddat läge och förlade uthusen sam-
lat i byns utkant.

Vid byarnas hamnlägen fanns också ett sjöviste eller en strandgård. här 
fanns sjöbodar för de redskap som hörde fisket och jakten till, samt bryggor 
och arbetsplatser att breda ut nät och andra redskap på. Så kallade galgar fanns 
för not och ryssjor och gistgårdar för de andra näten. en byggnadstyp som var 
särpräglad för skärgården var de enkla bodar, oftast enrummiga och försedda 
med svale, som uppfördes ute på fiskeskären.

heRRGåRdaR

under yngre järnålder växte en stormannaklass fram vilket bland annat avspeg-
las i gravskicket. under medeltiden utvecklades denna stormannaklass till en 
särskilt privilegierad samhällsklass, adeln. I skärgården, som koloniserades sent 
av en troligen rätt så homogen skara fiskarbönder, fick adeln under medeltiden 
ett mycket begränsat inflytande. Stormaktstiden blev adelns storhetstid. I den 
växande statsförvaltningen och i 1600-talets många krig behövdes adelsmännens 
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FoLkökNING och aVFoLkNING

den kraftiga folkökning som skedde under 1800-talets första hälft fortsatte 
även under seklets andra del. Men under 1800-talets sista decennier började en 
förändring bli tydlig. I stället för att vara jämnt stigande fick befolkningskur-
vorna en oroligare profil. Fortfarande ökade dock befolkningen totalt till in på 
1920-talet då en definitiv tillbakagång började. I de områden där fisket hade 
sin starkaste ställning skedde också tillbakagången lite senare och lite långsam-
mare men på det hela taget har en kraftig avfolkning skett under 1900-talet.

SkäRGåRdSByaRNa SkIFTaS

Till in på 1800-talet rådde ett ägoblandningssystem i byarna vilket innebar att 
man ägde byns mark gemensamt. För att fördela marken rättvist mellan de 
olika gårdarna fanns olika skiftessystem efter vilka varje gård tilldelades mark 
efter sin storlek. Varje gård skulle äga jord i varje gärde. Med befolkningsök-
ning och åtföljande hemmansklyvning kunde därför varje gårds åkertegar bli 
smala och svårbrukade. eftersom även vattnet ingick i skärgårdsbyarnas ägor 
fanns också regler för hur man skulle turas om att nyttja till exempel de olika 
platser som var lämpade för notdragning.

under 1700-talet då man från centralt håll allmänt ivrade för en moder-
nisering och utveckling av näringslivet, började man anse att denna uppsplitt-
rade ägostruktur hindrade ett genomförande av mer rationella odlingsmeto-
der. I syfte att sammanföra varje gårds ägor till färre och större odlingslotter 
utarbetades vid 1700-talets mitt först ett storskifte och vid 1800-talets början 
enskiftet. Först i och med att det så kallade laga skiftet stadfästes 1827 fick 
skiftena någon egentlig effekt i de här delarna av Sverige. Laga skifte innebar 
en privatisering av marken. Varje gård tilldelades en bestämd del av byns ägor 
och skifte kunde därför sällan genomföras med mindre än att några gårdar fick 
flytta ut från bytomten. eftersom laga skifte medförde en upplösning av byvä-
sendet var det en av de mest centrala av de många förändringar som ägde rum 
under 1800-talet. de ägor som inte skiftades var antingen herrgårdsmark eller 
också tillhörde de ensamgårdar där något behov av skifte inte fanns. endast ett 
fåtal byar förblev oskiftade.

Störst effekt på bybildningarna fick skiftet i de yttre delarna av skärgården 
där de största byarna fanns. av Långviks 24 gårdar flyttades 17 ut. I Berg flyttade 

tjänster. I brist på pengar belönades de för sina tjänster genom att kronan 
förlänade skatteinkomsterna från skattehemman eller genom donation eller 
försäljning av kronohemman. de gårdar som adelsmännen själva bebodde och 
brukade kallades för säterier, och om de bebyggdes ståndsmässigt erhölls skat-
tefrihet.

en förutsättning för säteribildningen var sålunda att adelsmännen lyckades 
köpa gårdar av fiskarbönderna. det kan tyckas förvånande att bönderna var 
villiga att sälja sina fäderneärvda gårdar men genom att skatterätten förlänats 
kom bönderna till viss del under adelsmännens inflytande. Många exempel 
finns också på att adelsmän genom rena trakasserier fick de ursprungliga ägar-
na till att sälja. Med några få undantag inskränkte sig säteribildningen till or-
minge-, Farsta-, Ingarö- och Värmdölanden. Före 1650 hade alla skatteräntor 
i Värmdö skeppslag förlänats till adelsmän. Vid reduktionen under karl xI:s 
regeringstid drogs många av dessa räntor tillbaks till kronan men endast ett par 
av herrgårdarna fick sina säterifriheter indragna. 

herrgårdsbebyggelsen brändes nästan genomgående av ryssarna 1719 och 
den enda sätesbyggnaden från 1600-talet i kommunen är Lämshaga. de flesta 
herrgårdarna byggdes snart upp igen, flera i karolinsk stil som till exempel 
Beatelund.

eN Ny TId

under slutet av 1800-talet bröt en ny tid in i skärgården. Inte heller här 
lämnade industrialismens samhälle någon oberörd. penninghushållning och 
snabbt förbättrade kommunikationer ändrade radikalt förutsättningarna för 
skärgårdsbornas traditionella näringar. här ute, där ett utvecklat mångsyssleri 
var en förutsättning för att ekonomin skulle gå ihop, medförde de förändrade 
förutsättningarna svårigheter. 

Nya näringar som jordgubbsodling, varvsverksamhet och de inkomster 
som service åt sommarbefolkningen kunde ge bidrog till att hålla liv i byg-
den. Möjajordgubbar blev till exempel ett så välkänt kvalitetsbegrepp att även 
haröborna, som också odlade stora mängder, kallade sina jordgubbar för det-
ta. jordgubbsodlingen var en klart bidragande orsak till att avfolkningen inte 
skedde lika snabbt i de här delarna av skärgården.
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Länge var det vanligt att skärgårds-

barnen fick nöja sig med en ambu-

lerande skola, som kom till ön under 

korta perioder. Senare generationers 

barn har i stället kunna åka båt till 

skolan. här skolbarn från utö på 

1960-talet.

sju av totalt 19 gårdar ut. de flesta ner till Möjaström och Bergs by hölls på 
så sätt samman men fick en ytmässigt stor utbredning. Radikalast blev skiftets 
effekter kanske på harö. av de 19 gårdar som byn bestod av 1856 när skiftet 
genomfördes fick endast fem stanna kvar på bytomten. de andra gårdarna 
spreds över huvudön och till de kringliggande öarna. 

Ved och SaNd 

Livsmedelsbristen under och efter första världskriget ledde till en uppgång för 
fisket igen. Med motorbåtarna som nu hade slagit igenom blev det också möj-
ligt att nå ut i ytterskärgården och fiska igen. Mer markant än tidigare blev nu 
också övärlden den verkliga fiskebygden. Strömming stod för huvuddelen av 
fångsterna och även i detta avseende stod byarna på Möjas östkust i särklass.

en annan näring som varit betydande under 1900-talet är skogsavverkning 
och vedförsäljning. Skärgårdsborna har under detta, liksom tidigare sekler le-
vererat förhållandevis mycket ved till Stockholm. Vedjakter från skärgården var 
en karakteristisk syn längs Stockholms kajer. Sand förekommer bitvis rikligt i 
kommunen, och här och var har man bedrivit omfattande täktverksamhet. de 
största mängderna sand har tagits ut vid Rosenmalm på Ingarö. Vid 1900-talets 
mitt fanns sålunda tydliga skillnader i näringslivet i skärgården. I Gustavsberg 
med omnejd var porslinsfabriken den stora och ledande arbetsplatsen. på 
Värmdö-, Ingarö- och Fågelbrolanden var jordbruket den dominerande nä-
ringen, och i stora delar av övärlden var det fisket och i viss mån jordgubbsod-
ling som svarade för livsuppehället.

FISkaRBöNdeRNa ByGGeR NyTT

precis som på fastlandet hade på fiskarböndernas gårdar under 1800-talets lopp 
panelklädda fasader, falu rödfärg och tegel på taken slagit igenom. I viss mån 
hade man också övergivit det gamla månghussystemet och börjat sammanföra 
flera funktioner under samma tak i större ekonomibyggnader. Men eftersom 
åkerbruket inte var särskilt framträdande här blev dessa byggnader, med un-
dantag av de större gårdarna på de stora landen i innerskärgården, inte så stora 
och dominerande i landskapet som i fastlandets jordbruksbygder.

Sedan stadsborna under 1800-talets andra hälft upptäckt skärgården för-

ändrades byggnadskulturen i rask takt. Bland annat började fiskarbönderna 
förse sina boningshus med glasverandor för att behaga hyresgästerna. Men 
snart upptäckte man nog själv kvaliteterna med sådana nymodigheter. ungefär 
samtidigt övergav man de traditionella byggnadstyperna när man skulle bygga 
nytt och förhärskande blev i stället fyrdelade planer och de för tiden moderna 
villaplanerna. När man in på 1900-talet byggde boningshus skilde sig dessa inte 
ifrån de enklare egnahemsvillor som i stor mängd uppfördes på fastlandet.

de nya boningshusen anammades i så hög utsträckning att det i dag är 
sällsynt med traditionella par- och enkelstugor i skärgården, och eftersom 
jordbruket på öarna med några få undantag lagts ned har också ekonomibygg-
naderna rivits eller lämnats att förfalla.
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Blåstång är den enda stora fleråriga 

brunalgen med marint ursprung 

som kan överleva i Stockholms 

skärgård.

under ytan
Cecilia Lindblad

Stockholms skärgårds mosaikartade landskap, omgärdat av ungefär 3 000 kvadrat-
kilometer vattenområden, mer eller mindre sammanhängande, skapar ett unikt 
eko logiskt system med en rik biologisk mångfald. Skärgårdskusten bildar en 
produktiv övergångszon mellan land och hav och fungerar som ett filter. det 
material som kontinuerligt förs ut från land tas upp och cirkuleras innan det 
förs vidare ut i det öppna havet. 

Vi är mest vana vid att betrakta skärgårdslandskapet ovan vattnet, men om 
vi dyker ner under vattenytan finner vi ett landskap minst lika variationsrikt 
och komplext som det ovanför.  

NaTuRLIGa pRoceSSeR

precis som på land skapas ramarna för många olika miljöer och livsformer 
utifrån geologiska, fysiska och kemiska förutsättningar. Variationen i bottento-
pografin, från de grunda fjärdarna på ett par, tre meters djup till områden med 
upp till 130 meters djup, skapar olika typer av livsmiljöer. 

Skillnaden mellan inner- och ytterskärgård är påtaglig. de inre delarna av 
skärgården karaktäriseras av inneslutna grunda fjärdar utan direkt kontakt med 
öppet hav medan ytterskärgården är ett öppet vattenlandskap där vattenutbytet 
är stort och påverkan från fastlandet knappast märks.

en viktig faktor som starkt påverkar utbredningsmönstret av växter och 
djur i skärgårdens inre vatten är sötvattenstillförseln (i genomsnitt cirka 5 000 
miljoner kubikmeter per år) från Mälarens avrinningsområde. det bidrar till 
en tydlig salthaltgradient, med en salthalt på nära noll i de allra innersta delarna 
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knölsvanshanar i brutal revirkamp 

medan honan tittar på.

att de häckar så tidigt, ruvningen inleds redan i början av april och de har ungar 
i maj, har de i stället ökat markant. dessutom har de en eminent förmåga att 
hålla sig undan och vara näst intill osynliga: vaktposter står på pass när de betar 
och kommer någon fridstörare för nära kan de kacklande ta till vingarna. Men 
ofta, och särskilt när de har ungar, smyger de sig ner på andra sidan skäret och 
kan simma iväg knappt synliga, med bara huvudet över vattnet, eller rent av 
dyka. alla lillfingerstora korvar som de rikligt lämnar efter sig på betesplat-
serna skvallrar dock om deras närvaro. Fåglarna känns igen på sitt gråaktiga yttre, 
med ljust rödaktig näbb och skära ben och när de flyger är den ljusa/vita fram-
kanten på vingarna väl synlig.

Kanadagåsen är däremot inte skygg. den är en sentida inkomling, införd 
från Nordamerika på 1930-talet. Nu håller den på och sprider sig effektivt ända 
ut till utskärgårdarna. den är större än grågåsen och håller gärna till på bad-
stränder, där de på grund av all spillning betraktas som ett sanitärt problem. 
den vitkindade gåsen, en egentligen arktisk fågel, påminner om kanada gåsen, 
men är betydligt mindre och mer gråaktig. den håller också på att etablera sig 
som häckfågel i skärgården, från början spridd från bland annat Skansen.

Tordmule Alca torda 38 cm 
Sillgrissla Uria aalge 42 cm
Nalkas man tordmularnas häckningsskär med båt, kommer de med svirrande 
flykt, enstaka eller i täta svärmar, och flyger nyfiket omkring båten, varv på 
varv. de kommer också upphoppande ur sina bohålor och skrevor och ställer 
sig på de alldeles vitkalkade hällarna, upprätta som festklädda herrar i frack 
med bländvita skjortbröst, likt skärgårdens pingviner. 

I Stockholms skärgård är det mest tordmular i alkfågelkolonierna. Men 
sedan 1948, då den första sillgrisslan iakttogs vid Svenska högarna, har sillgriss-
lor bland annat från karlsöarnas fågelberg flugit hit. de finns i dag på ett fåtal 
lokaler även här i skärgården men håller på och sprider sig till fler häckningsöar. 
Man skiljer dem särskilt på näbben, tordmulens är hög och sidledes tillplattad, 
medan sillgrisslans är lång och spetsig. de bägge arterna häckar bland block och 
stenar eller i djupa skrevor på kalskär längst ute i havsbandet. 

på land går de vaggande som gamla gubbar, men i vattnet är de mer hemtama 
och simmar och dyker skickligt efter fisk. Från flockarna hör man knorrande 
läten som från lekande grodor. de lägger endast ett ägg. När ungarna växt till sig 
ger sig alla av ut till havs. Minkens spridning ut till utskären har blivit ett stort 
hot, häckningar misslyckas och invanda häckningslokaler kan rent av överges.
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”prins Gustaf ” var ett av de fartyg 

som 1901 bildade stommen i det nya 

bolaget Waxholms Nya ångfartygs 

aktiebolag.

Till befälhavare på den nybyggda 

”Waxholm” utsågs kapten carl   

johan Magnus hallander, en syn-

nerligen barsk herre.

åNGBåTSkRIGeNS GyLLeNe åR

Till befälhavare på den nybyggda ”Waxholm” utsågs den myndige och barske 
kapten carl johan Magnus hallander. han skulle snart få en stark position i 
bolaget som Backerts närmaste man. Många är historierna om denne mullrande 
och kärve kapten, som gick sin egen väg  och som med åren skulle få ett 
tämligen skamfilat rykte. Värst är väl historierna om hans uppträdande på 
bryggorna i Vaxholm under åren 1899–1901, då ett nystartat bolag i Vaxholm 
tog upp konkurrensen med det allenarådande Waxholmsbolaget.

upphovet till detta skärgårdskrig var att Waxholmsbolaget alltmer priorite-
rade sommargästernas behov och önskemål om hur tidtabellerna skulle läggas 
upp. Irritationen hos vaxholmarna, som kände sig missgynnade, växte med åren. 
1899 beslutade man därför att ta saken i egna händer och bildade ett eget bolag, 
Stockholm-Vaxholm Rederi aB, för att få snabbare och billigare förbindelser med 
huvudstaden. Waxholmsbolaget svarade med att sänka priserna och bygga den 
stora expressångaren ”express ” (som under 1910-talet döptes om till ”express 
I”). Båda bolagen led stora ekonomiska förluster, men Waxholmsbolaget hade 
större resurser och gick 1901 segrande ur striden. Resultatet blev att de båda 
bolagen gick samman och bildade ett nytt: Waxholms Nya ångfartygs aktiebo-
lag. Som huvudmän fanns fortfarande herrarna Backert och hallander kvar.

Waxholmsbolaget hade i och med denna sammanslagning utökat sin flotta 
med ett alldeles nytt tonnage från det kapitulerande bolaget. Främst var det 
”Waxholm I”, ”Waxholm II” och ”prins Gustaf ” som tillsammans med ”ex-
press I” bildade stommen i det nya bolaget. 

Trafiken utvecklades inte nämnvärt efter samgåendet. Bolaget höll sig fort-
farande mest i närheten av den gamla traden Stockholm–Vaxholm, även om 
trafiken i delar av den norra skärgården utvecklade sig något under de första 
åren efter sekelskiftet. Skärgården var under dessa år fylld med små ångfartygs-
bolag som försökte klara sin egen trafik till och från Stockholm. Backert och 
hallander, som dessutom hade stora intressen i den stockholmska ångslupstra-
fiken, nöjde sig med dessa arbetsområden.

Längre ut i skärgården hade ett par nya och viktiga rederier grundats för 
att förbättra trafiken till de områden som Waxholmsbolaget ännu inte var in-
tresserat av. Sandhamn hade under åren kring sekelskiftet vuxit i popularitet 
sedan kSSS valt att förlägga sitt klubbhus och sina kappseglingar dit. detta 
förde med sig att en strid ström av sommargäster hittade ut till de exklusiva 
segelregattorna. ännu gick då trafiken en inre och tidsödande tur genom 
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hundskärs fyr.

Ljuspunkter
Anders Hedin

är du med på en liten tankeövning? I så fall, tänk dig att du har till uppgift att 
förflytta dig i båt från farvattnen söder om Landsort förbi dalarö och vidare 
in till Stockholm. Nå, det låter ju inte så knepigt. Men nu blir det lite svårare: 
du har ingen GpS i båten, ingen elektronik överhuvudtaget. Faktum är att i 
den här tankeövningen har din båt inte ens motor. Segel – ja. åror – om du 
så vill. 

alltså: du befinner dig några distansminuter söder om Landsort, på väg 
norrut. Nu gäller det att hålla tungan rätt i mun. Fyren på Landsort som du 
passerat så många gånger lyser nämligen med sin frånvaro, liksom lotsutkiken, 
ledfyrarna och utsjöprickarna. Så var har vi nu inloppet till dalaröleden? Vik-
sten med sin södra hympel – men utan det karaktäristiska kumlet – kan du 
lyckligtvis identifiera och tack vare det styr du lugnt in i skärgården för en god 
akterlig vind. och för att tryggt komma vidare bör du gardera med en god 
utkik i fören, helst van att hantera ett handlod.

Nu har du nog insett att mitt exempel går ut på att föreställa sig hur det kan 
ha varit att navigera i Stockholms skärgård innan det fanns fyrar, sjömärken el-
ler utprickade farleder, än mindre sjökort och endast i undantagsfall kompass. 
Låt oss säga under århundradena närmast före 1600-talet. 

Som kommentar till en karta från 1400-talets mitt finns noterat att ”i öst-
ersjön navigerar man inte efter sjökort och kompass utan bara med hjälp av 
lots”. Till vilket kan läggas det faktum att man på den här tiden ogärna sökte sig 
ut på öppet hav, utan föredrog de inomskärsleder som skärgårdsbefolkningen 
använt sedan urminnes tider. I den ofta åberopade seglationsbeskrivning från 
1200-talet som brukar förknippas med den danske kungen Valdemar Seir, kan 
man följa hur segelleden snirklar sig genom skärgårdarna upp längs Sveriges 
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I projektet ”Levande skärgårds- 

natur” ringmärker tillsynsmännen 

många fåglar. återfynden av dessa 

ringar ger värdefull information 

till forskningen om bland annat 

fåglarnas förflyttningsmönster. 

denna sysselsättning kan ibland 

anta rent himmelska dimensioner!

Bevara och utveckla
Berndt Festin

Skärgårdsstiftelsen stiftades 1959 och var på många sätt ett barn av sin tid. För 
att förstå varför stiftelsen skapades och hur den har utvecklats är det nödvän-
digt att som inledning anlägga ett historiskt perspektiv.

Stockholmarnas gryende intresse för skärgården kan härledas till den senare 
hälften av 1800-talet då de nya ångbåtarna började trafikera öarna. Författare 
och konstnärer som august Strindberg och Bruno Liljefors lockade också till 
besök genom sina fascinerande skildringar av natur och människor i denna för 
stadsborna säregna bygd.

I flera århundraden dessförinnan var det skärgårdsborna som ensidigt be-
sökte Stockholm för att i Fiskarehamnen vid Stadsholmen (Gamla stan) sälja 
sina produkter. under senmedeltiden handlade det främst om saltströmming 
men senare även om sumpad fisk, potatis, grönsaker, ägg och bär. Fiskarbön-
d erna idkade byteshandel med Mälarbönderna: en tunna saltströmming mot 
två tunnor råg. en annan näring som blev betydelsefull från 1850-talet och 
hundra år framåt var sand- och vedtransporter med rospiggsskutorna. Sanden 
behövdes när stenstaden skulle byggas och stadsborna ville ha ved till kakel-
ugnar och kaminer.

under 1900-talet har Stockholmarna köpt allt mer mark i skärgården. kring 
sekelskiftet handlade det om förmögna stadsbor som köpte hela öar och upp-
förde grosshandlarvillor. på 1930-talet kom sportstugerörelsen. Tomtbolag och 
byggfirmor erbjöd alla som ville och hade råd, att köpa en bit strandnära mark 
i skärgården att ställa sin stuga på. Sportstugan bytte namn och blev fritids-
hus på 1950-talet och en ny exploateringsvåg i skärgården följde i spåren på 
de alltfler nedlagda jordbruken. jordbruksöarna har successivt omvandlats till 
fritidsöar. Men när skärgården först kom inom räckhåll för Stockholmarna 
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