SMULTRONSTÄLLE

MAGISKT LUGN
I YTTERSKÄRGÅRDEN

Utanför Nämdö i Stockholms skärgård ligger Långviksskär och Söderö, två riktiga utskärgårdar som till natthamn bjuder på ett otal fina vikar och skär. Text & foto: Anders Sellin
BÅTLIVS TUR DENNA sommardag tar
oss först till Långviksskär där det
finns en liten by. Under många år
bedrevs här jordbruk, men jakt och fiske gav
den huvudsakliga inkomsten.
Här finns också Skärgårdsstiftelsens ”stipendiebostad”. Varje år tilldelas två konstnärer ”Axel Sjöbergs stipendiet” bestående av
fem veckor var i ett av husen i byn. Konstnären Axel Sjöberg hittade ut till Långviksskär
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under 1890-talet och återvände varje sommar
i över 40 år för att få inspiration till sin konst.
På den sydöstra spetsen av Långviksskär,
intill byn, finns en brygga där man är välkommen att lägga sig under korta stunder om
man vill titta på byn.
EFTER ATT HA gått omkring i byn bland dess

rödmålade bostadshus tar vi en tur runt hela
Långviksskär, det är en av de finaste kvällar-

na under säsongen. Vi träffar på Catharina
och Hans Färemo i en vik där de ligger med
sin 28 Wellcraft Antigua. Hans berättar om
sina första minnen från Långviksskär.
– Min pappa var en försiktig general och vi
tog oss normalt aldrig så här långt ut. Att åka
ut till Långviksskär var en stor utmaning och
krävde noggrann planering. Men med boken
”Naturhamnar på ostkusten” av Åke Améen
och utlovat toppenväder på sjörapporten så
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Runt Långviksskär och Söderö, öster om Nämdö,
finns ett otal fina klippor att lägga till vid för natten.

kom vi hitut. Jag var väl 18 eller 19 år gammal
och jag blev förälskad i klipporna härute. Jag
längtar fortfarande alltid hit ut varje sommar. Att bara sitta och blicka ut mot horisonten är en fantastisk avkoppling. Långviksskär
är en riktig ytterskärgård där man verkligen
kan koppla av, säger Hans.
Från Långviksskär har de upplevelsen då
hela havet låg som en spegel och månen gick
upp som en apelsin. En helt magisk kväll som
de aldrig glömmer. Men de har också upplevelsen av en sommarstorm härute.
– Vi låg bra förtöjda med båten. Åskan
var som ett skådespel och regnet fullkomligt
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vräkte ner. Jag trodde kapellet skulle blåsa
sönder i vinden samtidigt som åskan slog ner
i vattnet runt båten, berättar Hans.
– Vi är ute med båten tio dagar varje år.
Det är det vi hinner med eftersom semestern
ska räcka till andra saker också. Men en tur
till Långviksskär blir det varje år, avslutar
Catharina Färemo.
VI FORTSÄTTER VÅR tur till Söderö, en utskär-

gård som ligger alldeles söder om Långviksskär och precis som Långviksskär bjuder på
ett otal vikar, skär och flader. Här ligger man
bra under en natt med hyfsat väder. På södra

sidan ligger en höjd ut mot havet och högst
upp ligger Söderö kummel. Därifrån har man
en fantastisk utsikt och tittar man rakt ut i
havet upptäcker man att det faktiskt finns
ännu en ö längre ut – Tärnskär.
Vi blir nyfikna och styr vår båt mot denna
spännande ö som passar bra för dagsutflykter
vid lugnt väder men knappast för att övernatta vid. Mitt på Tärnskär finns en lagun med
sandstrand fullt i klass med vad du hittar i
Söderhavet. Lagunen är populär som lunchstopp för paddlare.
PÅ VÄG HEM från vår utflykt stannar vi till i
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Jonas Bengtsson driver bensinbryggan vid Solvik.

Catharina och Hans Färemo njuter av fantastiskt väder och utsikt på en klippa i Långviksskär.

Solvik på Nämdö, precis innanför Långviksskär, för att fylla på tanken. Vi får hjälp av
Jonas Bengtsson som driver bensinbryggan.
Han håller öppet året runt, under somrarna
är det full rulle men under vinterhalvåret är
det lite lugnare. Jonas jobbade först fem år
som anställd på macken innan han från 2009
tog över och numera kör den i egen regi. Han
är uppvuxen på Nämdö och det han inte vet
om skärgårdarna här utanför är inte värt att

veta. För Båtliv berättar Jonas engagerat om
området och avslöjar ett av sina absoluta
favoritställen.
– Mellan Biskopsö och Söderö ligger
Skeppskobben, en liten ö lämplig för en dagsutflykt och där är det verkligen otroligt vackert. Eftersom den ligger mellan två skärgårdar så kör de flesta bara förbi och missar en
av skärgårdens pärlor. På kobben finns också
en gammal fiskefyr, berättar Jonas.

Vi lämnar Jonas när han efter stängning är i
färd med att kolla att han inte fått vatten i tankarna från senaste leveransen. En liten degklump fäst på en pinne sticks ner i tankarna, är
det vatten därnere blir degklumpen illrosa.
BÅTLIV LÄMNAR NÄMDÖ fulltankade med både

bensin och glass. Redan innan vi kommit
fram till hemmahamnen har vi börjat längta
tillbaka igen till dagens utflyktsmål. ✪

Tryggare båtsäsong
med Mercury
F40-F150 EFI levereras med
startspärr som standard.
- Ger er en lägre
försäkringspremie
Nya F80, F100 & F115
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Stor cylindervolym
Tyst och smidig
Enkel att underhålla

Mercury behind you,
the world before you!
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