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SKÄRGÅRDSKÄNSLA
 EN TIMME FRÅN CENTRUM

SMULTRONSTÄLLE



BÅTLIV 2/2019          WWW.BATLIV.SE 7

KYMMENDÖ ÄR EN av 
Stockholms södra skär-
gårds mest välbesökta 

öar. Området runt hamnen på 
den västra sidan är rejält exploa-
terat, men för den som tar en pro-
menad en liten bort finns många 
lugna platser. Ön är 2,5 km lång 
och 1,5 km bred, så det finns gott 
om plats. Ön ligger strategiskt 
till, nordost om den betydligt 
större Ornö. 

Kymmendös namn är värt 

en mindre avhandling. Öborna 
stavar namnet med ett m och 
uttalar det som Tjymmendö. 
Den officiella stavningen är dock 
Kymmendö med två m.

Författaren August Strindberg 
är kanske den mest kända gästen 
på Kymmendö. På den här ön fick 
han inspirationen till en av den 
svenska litteraturens största klas-
siker: Hemsöborna.

Strindbergs klassiker om 
livet i skärgården publicerades 
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På Kymmendö råder en skön och lugnande skärgårdskänsla, trots att ön bara ligger någon timme 
från Stockholms centrum. Här finns bra service och spännande historia. Text & foto: Lars-Åke Redéen 

1887. Hans lilla skrivarstuga, där 
han skrev ett par romaner, finns 
fortfarande bevarad, men på den 
tiden var förutsättningarna helt 
annorlunda mot idag. De som 
hade möjlighet att åka ut till skär-
gården hade det oftast mycket 
gott ställt. För dem som bodde 
i skärgården var situationen 
tvärtom, de arbetade hårt och 
överlevde genom att blanda olika 
sorters hantverk.

För dagens båtfolk är Kym-

mendö främst känt för helt andra 
saker. Ön är lättillgänglig både 
med egen båt och via skärgårds-
båtarna. Dessutom är Kym-
mendö genuint trevligt med all 
nödvändig service inom bekvämt 
räckhåll.

VID VÅRT BESÖK mitt i den vackra 
sommaren 2018 är det gott om 
båtgäster både i naturhamnarna 
runt ön och i gästhamnen. Ön 
ligger nordost om Ornö i  
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Den kompakta, flexibla och
självgående sjösättningsvagnen
– det självklara valet för svenska 

båtklubbar och marinor

service@sublift.se | sales@sublift.se

www.sublift.se

Service
070-304 94 54

Försäljning
073-524 71 18

Fiskbens-
mönster

Segelbåtar

Dränkbar Variabel bredd

FjärrkontrollMotorbåtar

12-90
ton1

Allt-i-ett 12-90 ton

SMULTRONSTÄLLE

Stockholms södra skärgård, någ-
ra få distansminuter från Dalarö.

EN AV DEM som känner till Kym-
mendö allra bäst är Britt-Marie 
”Brittis” Utter-Wahlström. Hon 
är guide på Kymmendö och gift 
med Rolf Wahlström. Därmed 
tillhör ”Brittis” samma släkt som 
alla de cirka 30 personer som bor 
året runt på detta sommarparadis.

– Många kända människor har 
bott och verkat här ute. Strind-
berg var här under sju somrar 
och då fick han uppslaget till 
Hemsöborna. Han hade en liten 
skrivarstuga på östra sidan av ön 
som han gjorde näst sista året, 
men Hemsöborna skrev han inte 
här, berättar ”Brittis”.

– Jag har guidat mycket tidiga-
re på ön, men nu finns det yngre 
förmågor.

Turistströmmen är intensiv till 

Kymmendö. Strömma Kanalbolag 
kör hit med sina båtar flera dagar 
i veckan hela sommaren med 
bland annat ”1 000 öars kryss-
ning”. Det kommer också väldigt 
många med privatbåtar till ön.

Rolf Wahlström är utbildad 
träbåtsbåtbyggare. När han kom 
tillbaka till ön hade dock plast- 
båtarna slagit igenom och Rolf 
fick jobba med andra material 
än trä. Sedan många år driver 
Kymendövarvet, som främst 
sysslar med vinterförvaring och 
service av båtar. 

PÅ SJÖMACKEN TRÄFFAR vi Vanja 
Olsson. Hon sommarjobbar tre 
veckor på Kymmendö med att 
sälja bränsle och båttillbehör.

– Det är kul att träffa folk och 
det är härligt att jobba så nära 
vattnet. Jag brukar hinna med ett 
dopp efter jobbet på kvällarna 

också, säger hon.
Kymmendö bjuder på väldigt 

mycket skärgårdskänsla direkt 
man kommer till ön. I direkt 
anslutning till sjömacken finns 
både restaurang och en affär där 
man kan bunkra upp.

För Båtlivs reportageteam 
blev restaurangen ett perfekt 
stopp i det vackra sommarvädret. 
Efter en lång rundvandring på 
Kymmendö bunkrade vi såväl 
god mat som bränsle och kunde 
dra vidare i värmen.

FÖR DEN SOM vill upptäcka mer 
i Stockholms skärgård är Kym-
mendö en bra början. Seglarmet-
ropolen Sandhamn och många 
andra kända platser ligger en 
lagom etapp härifrån. Dessutom 
öppnar sig hela den fantastiska 
skärgården med alla sina natur-
hamnar i alla vädersträck. ✪

Rolf Wahlström och Britt-Marie ”Brittis” Utter-Wahlström.

Familjen Cramer från Lidingö besökte Kymmendö i sin fina Chris Craft Lancer från 1969 med en 350 cm3 V8.  
Fr. v. Lotta, Nikki och Clas Cramer.

Eva Wahlström driver Kymendöser-
vice tillsammans med sin man, Bo.
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