
för skärgårdsföreningens medlemmar. September 2011

Ja, så har vi hösten i antågande, vare sig vi vill det eller
inte. Efter denna fantastiska sommar med sol och värme,
så kom äntligen regnen. Och med dem svampar och bär.
Men se blåbären torkade bort, samma sak med lingonen
på sina ställen.

Sommarfesten på Degerön blev lyckad. Över hundra
besökare och en riktigt bra stämning. Mer om detta på
annan plats.

Och nu har det varit älgjaktens första halvlek. Som
vanligt lyckad, och ni måste hålla med om att älgkalv-
kött är smaskens. Veg-tuggare går miste om gott-gott,
gotti-gott-gott. 

Nu står löjfisket inför dörren, ja inte bara fisket utan
hela proceduren efter. En stor del av skärgårdsbefolk-
ningen är ju engagerad i den här hanteringen, man hjäl-
per släktingar och grannar, och kanske får ett kilo av det
gula guldet när säsongen är över.

För egen del tycker jag att småsikrommen är ett snäpp
godare, och den fisken håller ju till på djupt vatten, så
där har fienderna inget att hämta…

Ingenting är längre som förut… står det ju i låt-texten,
och här på Långön instämmer vi, när vi går in i skogen.
Här har det under sommaren varit invasion av skogsma-
skiner och dito personal. Överallt och i alla tänkbara
riktningar går traktorspår och kalhyggen och gallrings-
hyggen avlöser varandra. Och man känner inte igen sig,
till och med rutinerade skogsmänniskor går vilse!

De här maskinerna tog inte bara träd, nej telefonled-
ningar vattenledningar och annat smått och gott hamna-
de i stålhästarnas gap.

På tal om telefonledningar så bröts vår fasta telefoni
den 22 juni, och de flesta har fått sina abonnemang upp-
sagda till den första december. Lika fullt debiterar Telia
de fasta avgifterna, som om ingenting hänt. Vi förbere-

der oss på krig mot jätten, ska bli intressant att se vad
ARN (Allmänna reklamationsnämnden) säger…

För övrigt så önskar jag er alla en bra fortsättning på
hösten. 

Nja inte riktigt alla, knäppgökarna på f.d. fiskeriver-
ket och vissa tjänstemän på länsstyrelsen som ligger
bakom förbudet att fiska med nät innanför tremeters-
djupgränsen kan hoppa i älven, för där finns det gott om
öring och där uppmuntrar man till fiske. 

Men ute i skärgården har man infört allmän jakt på
husbehovsfiskare som försöker få sig några sikar i frysen
inför vintern.

Bort med den förordningen och inför några tusen kro-
nor i skottpengar på varje säl som skjuts – då kanske vi
skulle kunna få en lösning på det problemet också.

Ha det!
Hubbe, 070-305 84 73, hubbe.okvist@gmail.com

Snart är höstrusket här

En vanlig syn i luleåskärgården

Löjrom på tork - i växthuset.

Du har väl inte glömt...
...att betala medlemsavgiften

Enklast gör du det genom att betala en hundring till bankgirokonto 5070-0889
och ange namn, telefonnummer och eventuell e-postadress.



Arrangerande Degerön i samarbete med Uddskär, kunde
konstatera att när anmälningstiden till Skärgårdsfesten
2011 gick ut den 18 juli, var det 60 anmälda. Den 28 juli,
dagen innan festen, hade det tillkommit 30 anmälning-
ar. Den 29:e var det dukat för 100 personer. 

När bålen, mingel, tipsrunda och snöbollskastning var
överstökat och det var dags att gå till bords, saknades
ändå många sittplatser. Men det löste sig med litet puss-
lande och till slut hade alla tillkommande fått bordspla-
cering. 125 personer räknades in till slut.

Så långt en av arrangörerna, Ola Hedman.

Ett stort Tack!
För oss deltagare var det ett riktigt lyckat arrangemang.
Bra aktiviteter för deltagarna, mycket god mat och
många nya ansikten. Som vanligt så låg besökarmajori-
teten hos grannöarna, och det är förståeligt om man tve-
kar att anmäla sig när man inte vet hur vädret blir och
hur länge båtresan skall ta.

I alla fall vanns tävlingen av en grupp som sade sig
representera Kallaxön, eftersom ingen deltagare där-
ifrån syntes till. Om nästa års sommarfest förläggs till
Kallaxön är ännu inte beslutat, eftersom vi måste kolla
detta med i första hand styrelsemedlemmarna därifrån.

Tack arrangörerna med Leif Holmberg, Degerön och
Per Pettersson, Uddskär i spetsen! 

Snöbollskastning hör naturligtvis sommaren till. Här är det
Jenny från Lövgrundet som siktar in sig medan Gunnar
avvaktar sin tur. Enväldige domaren Niklas från Sandöbådan
sittande.

Leif, Degerön, och Mona från Jopikgården, skär upp det gril-
lade köttet inför många förväntansfulla gäster.

Vy över festområdet. Alla satt under tak och det var naturligt-
vis solen man sökte skydd för, regn existertar inte i skärgår-
den.

Och så några andra deltagare ute på Degerön. Det här gäng-
et kommer från Sandön, skärgårdens största både när det
gäller yta och befolkningsmängd. Och även här handlar det
om toppenhumör. Bilden bevisar.

Här syns några av deltagarna i sommarfesten. De kommer
från Långön, och som synes var humöret på topp.

Sommarfesten på Degerön



Avslutad förstudie
I februari startade projektledaren Lena Dahlberg sitt
leaderprojekt som fått arbetsnamnet Magiska skogen.
Det handlar om en förstudie som syftar till att skapa ett
underlag för en permanent verksamhet.

Det innebär att projektgruppen har undersökt hur
man skulle kunna bygga upplevelsestigar samtidigt som
man ökar medvetenheten om öns känsliga natur.

Gruppen har även undersökt möjligheterna att hitta
bra landstigningsområden för turbåtar, ta reda på om
det finns bestämmelser kring det närliggande naturre-
servatet, hur området skulle göras tillgängligt för alla,
även rullstolsburna och barnvagnar och många andra
faktorer.

Under resans gång har man gjort studiebesök. Det för-
sta förlades till Sälen, där man studerade verksamheten
Trollskogen och hur man kan skapa aktiviteter även vin-
tertid.

Här åker besökarna skidor drygt en kilometer där gra-
nar och trätroll bokstavligen fått liv i form av träskulp-
turer, ljudanläggningar och mycket andra. Totalt 650
objekt, 13 byggnader och 40 ljudinstallationer.

Trollskogen har ungefär 800 000 besökare per år och
verksamheten har bedrivits sedan 1998.

Nästa besök var Sagostigen i Malmköping som är ett
sagoland med interiörer från sagor för barn mellan två
och tolv år. Exempelvis Törnrosas slott, Rödluvans mor-
mors stuga, Askungen och så vidare. 

Anläggningen besöks av runt 10 000 personer per år. 
–Det mesta vi såg går att göra så mycket bättre och

mer spännande, menar Lena Dahlberg.
När man läser projektredovisningen så ser man att en

viktig, men kanske inte helt nödvändig inrättning är en
bro över till Sandön. Hur det blir med den står än så
länge skrivet i stjärnorna, men vi följer händelseförlop-
pet med största intresse.

Den som vill veta mer om projektet, som nu har avslu-
tats, kan maila Lena på lena.k.dahlberg@telia.com.
Naturligtvis kan ni även maila mig.

Leaderprojekt på
Småskär.
I många år har skärgårdsborna på Småskär och
Finnskär haft olika föreningar, beroende på var man har
sitt hus. Varje sommar träffas man vid kapellet och kom-
mer överens om vem som skall göra vad. Det kan handla
om slyrensning, farledsutprickning och andra gemen-
samma aktiviteter.

På senare tid har frågan om muddring av Kyrkviken
aktualiserats. Men nu har frågan tagit en ny vändning.

Tillsammans med husägarna på Finnskär har nu små-
skärsborna bildat en gemensam förening, Småskärs
Intresseförening. Avsikten är att med gemensamma
insatser värna om Småskär som kulturområde. Kapellet
är som exempel skärgårdens äldsta.

Den nya föreningen har nu beslutat att arbeta för att
inte bara Kyrkviken, utan även norra farleden mellan
Småskär och Finnskär ska muddras. Allt för att hålla
Småskärs kulturfana högt genom ökad tillgänglighet.

För att göra en förstudie, exempelvis muddermassor-

nas placering, kostnadsbild och annat, har föreningen
fått bidrag i form av ett leaderprojekt inom Mare
Boreale.

Skärgårdsföreningen är en partner i projektet, dock
utan ekonomiska åtaganden.

Vi har bidragit med en slant till fikapengar vid ett för-
eningsmöte, i förhoppning om att fler personer från
dessa öar kommer med i Skärgårdsföreningen – skär-
gårdsbornas röst.

Björnen som blev rädd
eller

Ingen rädder 
för björnen här…

Han är inte farlig, bara man är varlig, så kan man väl
sammanfatta Kaarinas ”Kajas” möte med Nalle i långö-
skogen.

–Det var inget märkvärdigt, jag förstod ju inte att det
var en björn som rusade iväg med tidernas fart.
Förmodligen var han turboladdad, berättar Kaja, som
förklarar:

–Vi var i skogen och kollade tillgången på hallon och
kantareller bland alla skogsmaskinspår. Hubbe och
Tjarko var ett par hundra meter närmare stranden, men
det visste jag inte då. Plötsligt sprang en svart figur iväg
med tidernas fart, vi var väl ungefär 30 meter från
varann. Och jag trodde det var Tjarko som sprang och
jagade en räv eller en hare. Men efter en stund började
jag fundera, för han skällde inte, och jag kan garantera
att det är en skällintresserad vovve.

Efter en stund möttes vi och då kunde vi konstatera
att Hubbe hade haft Tjarko med sig hela tiden. Då blev
jag lite fundersam, avslöjar hon.

Men ”forskarna” fortsatte att söka bär och svamp, och
sedan vandrade de hemåt. Fortfarande inte alls upp-
skrämda eller rädda.

–Det är märkligt vad rykten kan spridas. Vi var inte
alls skärrade och sprang hem, som vissa rykten påstår.
Snacka om att göra en story av ett enda litet ord, menar
Kaja som fortfarande trivs med att gå omkring i skogen
och söka sina bär och svampar, med viss förkärlek till
Karl Johan-svamp. 

Och björnen har hon döpt till Kalle-Jokke, men hon
funderar inte på att uppsöka honom för att döpa honom
och ordna personnummer…



Repmöte på Rågö.
Så har nu SRF, Skärgårdarnas Riksförbund börjat arbeta i
den nya organisationsformen. Det innebär som jag tidigare
berättat att den stora styrelsen på 30 personer nu bantats
till sju, men som blivit nio på grund av att man adjungerat
de anställda.

Förbundets högsta beslutande organ är Representant-
skapet, som består av två till fyra personer från varje med-
lemsförening. Det träffas minst två gånger per år, dels på
vårvintern (årsmöte), dels i november då budget, verksam-
hetsplan m.m. beslutas.

Dessutom kan man ha ett augustimöte, som den här
gången avhölls den 3-4 september.

Vår förening representerades av Ellinor Sjöberg och
undertecknad efter en enkät bland styrelsemedlemmarna,
där många i och för sig var slöa att komma med förslag.

Nåväl, vi flög från Luleå på fredagsmorgonen till
Arlanda. Därefter åkte vi tåg. Först in till Stockholm C, och
sedan, efter en kort lunch i hällregn på en uteservering, till
Norrköping.

Väl framme där så hämtades vi upp av sörmlandskustens
representanter Stig Lundmark (f.d. haparandabo) och
Sören Pettersson som tillhör valberedningen.

Resan gick till Loftahammar, några mil norr om
Västervik. Där fick vi gå ombord på en ombyggd landstig-
ningsbåt och sedan en halvtimmes färd till Rågö, ett natur-
reservat.

Snacka om att resa länge…
Fredagskvällen inleddes med middag och inkvartering.

Därefter samlades deltagarna i grupper och snacket gick till
en bra bit efter midnatt för de flesta.

Lördagen ägnades åt en annan ö, Hasselö, med ett antal
bofasta. Vi gjorde en rundtur på en traktorvagn med plats
på träbänkar för drygt 30 personer.

Efter lunch så kom Västerviks kommunalråd och kom-
munens utvecklingschef och de berättade om sin kommuns
arbete med glesbygdsfrågor i allmänhet och skärgårdsfrå-
gor i synnerhet. Huvudinriktningen är att få fler människor
att bosätta sig på öarna. Därför bygger nu kommunen
hyresfastigheter på Hasselö. Återresa till Rågö på kvälls-
kvisten. Middag och nya ”gruppsamtal”  till dygnets sena
timmar.

Under söndagen presenterade styrelsen vad den sysslat
med och därefter fick varje förening berätta om vad som
händer i sin skärgård. Ellinor tog bland annat upp proble-
met med mårdhundarnas förökning. Tillsammans med
andra föreningar tog vi upp frågan om nätfiskeförbudet.
Och jag kan lova att ”det jäser” i många av landets skärgår-
dar.

Efter lunch blev det hemfärd. Först med båt och sedan
med bil till Norrköping. Då fick vi plötsligt två timmars
”ledighet”. Vi beslutade oss för att göra en stadspromenad,
att följa Motala ström upp till de gamla industriområdet.
Där ville Ellinor bjuda på fika och vi tog plats på ett utom-
huskafé. Vädret var av modell högsommarvärme och det
kändes skönt att slå sig ner i lite skugga. 

Ellan kom med kaffe och någon form av chokladkaka.
Gott, men plötsligt så kände jag något hårt i munnen, och
tog ut föremålet, som visade sig vara en tand.

Jag kollade direkt om jag själv hade blivit av med någon
gadd, men nix – alla fanns kvar. Vi skrattade åt eländet och
kallade på en servitris, som omedelbart gav oss en ny kaka.
Och Ellinor skulle lämna tanden till servitrisen men då tap-
pade hon den i en askkopp som inte gick att öppna.

Först när jag kom hem började jag reflektera över det
äckliga, men då var det så dags…

Celebert besök
Plötsligt dök det upp ett mail. Det kom från en författare
som för några år sedan gav ut boken Sveriges öar, ett prakt-
verk där alla bebodda öar i Sverige presenteras, med upp-
gifter om storlek, befolkning, öns historia och annat smått
och gott.

Avsändaren var Anders Källgård, och han ville träffa
mig för att få kompletterande uppgifter till en nytryckning
av boken nästa år.

Hur som haver, så beslutade vi att träffas, och han kom
ut till Långön med Gajecha tidigt på morgonen och stanna-
de till kvällsturen.

Vi gick genom en del uppgifter om vår skärgård och
sedan började han berätta…

–Som ung grabb samlade jag på frimärken, och besluta-
de mig för att specialisera mig på brittiska kolonier. Och på
det sättet kom jag i kontakt med Pitcairn island, berättade
han.

Den här ön befolkades på 1800-talet av ett antal myteris-
ter som gjort myteri på skeppet Bounty och ett antal tahiti-
bor, mest kvinnor. När de kommit fram till ön rensade de
skeppet och sänkte det. Sedan tog det många år innan den
här befolkningen upptäcktes.

Anders Källgård blev så intresserad av den här ön att
han begav sig dit. Sjöresan tog (och tar än idag) cirka sju
dygn från Nya Zeeland. Efter besöket där (som tog tre
månader) skrev han boken Myteristernas ättlingar.

Några år senare var det dags för nästa resa till Pitcairn.
Den här gången ”i tjänsten” ty Anders är läkare, och arbe-
tade som sådan på ön. Dessutom studerade han befolkning-
ens språk som är en blandning av sjömansengelska och
något polynesiskt språk.

Källgård har i många år haft ett stort intresse för skär-
gårdar, och han har skrivit flera böcker om olika öar. Och
han har besökt många exotiska platser, som Påskön, Haiti,
Tonga, St Helena och många, många fler. En del av dessa
resor berättar han om i boken Öar – om öar runt om i värl -
den.

Han är en mycket engagerande berättare och anlitas ofta
som föredragshållare.

–Förr visade jag diabilder vid mina föreläsningar, men
numera är det datorn som gäller. Men jag är helkass på
datorer så jag har bara med mig ett usb-minne, arrangöre-
na får bistå med dator och filmduk, menar han.

Till nästa SRF-möte, i mitten av november, skall vi försö-
ka engagera honom för att under några timmar berätta om
sitt liv på många av världens öar.

Hans besök här på ön i augusti var synnerligen intres-
sant. Det är inte varje dag man får träffa en människa som
förmodligen är den person i världen som kan mest om öar.

Anders Källgård, en av världens främsta ö-kännare


