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Gjuteriet i Gåsvik är igång!
Vilken tillfredsställelse att ha hela kedjan
från idé till produkt inom en 24 timmars
radie, jag har återvänt till det kreativa
kaos som en gång grundade Edblad, och
njuter av varje sekund!!
I ateljen möts tusenårig cer perdu / förlorad vax med framtidens 3d teknik. Spännande möte med oändliga möjligheter. Vi
gjuter i brons, mässing, silver, nysilver. Vi
3d printar även produkter direkt bla i ett
harts material som utvinns ur sojabönor.
Välkomna till Gåsvik!

ALTAVARIO
Gåsvik
design av Hans Edblad
Stora Bagghusvägen 233
764 93 Väddö, t 0707647694
www.altavario.com

i Gåsvik
BUTIK • RESTAURANG • CAFÉ

ETT UTFLYKTSMÅL FÖR HELA FAMILJEN MED SHOPPING, LUNCHSERVERING OCH LEKPLATS
Stora Bagghusvägen 233, Väddö • Tel 0176-208752
Meny och öppettider: edblad.com/gasvik
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TIDEN GÅR FORT
NÄR MAN HAR

2011

bildades det gemensamma destinationsbolaget Visit Roslagen
tillsammans med näringslivet.
Och i år firar vi tio år!
Som turistinformatörer, produktutvecklare, destinationsmarknadsförare och säljare har vi haft förmånen och ambitionen att testa allt från bison- säl- och kosafari, SUP-yoga, kajakpaddling, cykling, vandring, bad från bastuflotte, walk & talk,
vandringsyoga och skogsbad. Vi har gjort skärgårdsutflykter, gått
på utomhusteater och stadsvandringar i våra charmiga städer,
besökt fantastiska bruk som bjuder på spännande kulturmiljöer
och industrihistoria. Vi har även gjort utflykter till några av
våra unika fyrplatser, några av alla naturreservat och till Ängsö
- en av Sveriges äldsta nationalparker. Detta för att kunna tipsa
om allt fantastiskt som finns att se och göra i Roslagen.

UTGIVARE
Magasin Roslagen ges ut av destinationsbolaget Visit Roslagen AB och
Roslagen & Co. AB.
Redaktör: Annica Norström
Omslagsfoto: Kerstin Söderberg
Skribenter: Ulf Elfving, Susanna Hedin,
Pär-Eric PEK Karlsson, Andreas af
Malmborg, Mats Wigardt, Gisela Norén,
Annica Norström.
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Gisela, Ulrika,
Sofia, Thérèse,
Malin, Anna
och Annette.

Förra sommaren fick Roslagen en egen flagga (tack vare ett
privat initiativ) och i år planerar vi för den första flaggdagen
den 21/6 – årets ljusaste dag. Detta sammanfaller nästan på dagen med vårt 10-årsjubileum så då passar vi på att fira lite extra.
Vi ser fram emot att få fortsätta utveckla Roslagen för att
det ska bli en ännu mer hållbar destination – året runt. Och vi
hälsar gamla och nya besökare välkomna att uppleva Roslagen
säkert, genom att ta eget ansvar.
P.S. Förra året var det många som semestrade på hemmaplan
och som sökte sig till Roslagens skärgård och aktiva naturupplevelser. Vi har all anledning att tro att det kommer att bli
likadant i år. Så om du planerar att boka ett boende eller en
aktivitet, vänta inte för länge!

KONTAKT
Annica Norström, Roslagen & Co.
info@roslagenco.se
Gisela Norén, Visit Roslagen
info@visitroslagen.se
ANNONSBOKNING/REDAKTION
Roslagen & Co. Annica Norström
info@roslagenco.se 070-241 20 95

Gisela Norén, vd Visit Roslagen

TACK!
Varmt tack till
annonsörer, 
samarbetspartners
och medarbetare!

LJÖMÄRKT
MI

5041 0787

TRYCK
Printer AB, april 2021.
Upplaga: 40 000 ex.
19-31-02
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Sälja eller
köpa fritidsbostad
i skärgården?
Hos Svensk Fastighetsförmedling möter du mäklare som är stolta över
att arbeta i ditt område. När du anlitar oss har du fördel av att vi kan allt om
den lokala bostadsmarknaden och att vi är del i en av Sveriges största
mäklarkedjor som matchar din bostad med köpare över hela landet.
Välkommen in i våra bobutiker Norrtälje, Hallstavik och Östhammar
eller läs mer på svenskfast.se

NORRTÄLJE | TEL 0176 766 90 | HALLSTAVIK | TEL 0175 222 22 | SVENSKFAST.SE/NORRTALJE
ÖSTHAMMAR | TEL 0173 425 40 | SVENSKFAST.SE/OSTHAMMAR

OMSLAGSBILD:
Kerstin Söderberg
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VÄLKOMMEN TILL
ROSLAGENS TURISTBYRÅER

Norrtälje turistbyrå
Lilla Brogatan 3, Norrtälje

Här får du all hjälp du behöver
för en fin vistelse i Roslagen!
Här kan du också chatta
med oss
På roslagen.se hittar du
information om turistbyråernas öppettider
och var du kan hitta turistinformation och
Info-Points på olika platser i Roslagen.

Östhammars turistbyrå
Rådhustorget 1, Östhammar
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Smak av Roslagen
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Evenemangstips
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Öregrunds turistbyrå
(sommaröppen)
Hamntorget, Öregrund
Välkommen att kontakta oss!
+46 767 650 660, info@visitroslagen.se

Vill du veta vad som händer i Roslagen
– följ oss gärna:

Visit
Roslagen

Visit
Roslagen
Stockholm Archipelago
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Roslagens Big Five

Storvilt, eller The Big Five, är en jägarterm för fem
stora vilda djur som lever på Afrikas savanner.
Roslagen har också vilda djur, även om alla inte är
jättestora. Här presenterar vi de fem mäktigaste
som lever på land och i luften. Med lite tur möter du
någon av dem i den vilda vackra roslagsnaturen.

HAVSÖRN
Havsörnen var nästan utrotad av miljögifter på
1970-talet. Men med en allt mer giftfri miljö
har den återkommit och ses nu ofta vid Roslagens kuster. Havsörnen är Nordeuropas
största rovfågel. Den kan bli hela 2,5 meter mellan vingspetsarna och kroppen
kan vara upp till en meter lång.

VARG
Vargen är en tillfällig
gäst i Roslagen. Men
den kommer tillbaka
med jämna mellanrum.
Vargen kan vandra fem
mil på en dag. Den är
skygg för människor,
men kan ge sig på
din hund - så håll den
kopplad.

BJÖRN

Björn siktas ofta i Roslagen. Helt
nyligen sågs en björn i trakten
av Hallstavik. Hanarna vandrar
omkring, medan honorna oftast
stannar med ungarna på en plats.
Var inte rädd om du möter en
björn. Men möt den med respekt
och om den mot förmodan kommer för nära - skramla och hojta
så ger den sig iväg.
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Tänk att denna skygga jättekatt smyger omkring i Roslagen. Lodjuret lever gärna vid
Roslagens stora sjöar – ofta i
dramatisk och varierad natur,
bland annat vid sjön Erken.
Den lever till exempel av
rådjur och hare.

ÄLG

Det finns en stadig
älgstam i Roslagen
och den regleras av
jakt. Det mäktiga
djuret håller sig
oftast undan från
oss människor. Men
se upp på vägarna!
Foto: Bosse Lind.
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Gamla smedjan i Wira.

Tingshuset i Wira.

Stora smedjan i Wira.

ORD: Ulf Elfving

Jag åkte rakt in i hjärtat av
Roslagen – och kom till en
annan värld och en annan tid!

N

är man svänger in till Wira bruk från Rialavägen mellan
Åkersberga och Norrtälje tappar man både andan och
hakan: är det här verkligheten?
Njae … det är 1700-talet. Pittoreska små röda stugor och smedjor vid en brusande å, det är osannolikt vackert. För en storstadsbo
är scenförändringen total. Pulsen bromsar in, friden sänker sig
snabbt över besökaren.
Jag går förbi två små träbroar, till det gamla tingshuset, en av
Roslagens äldsta byggnader. Där har en av regionens mest spännande mat-och dryckesdestinationer öppnat för säsongen: Wira
Tingshuset.
Drömmen om en egen lantlig oas har förverkligats för fyra entusiaster från restaurangbranschen: Sindy Voon, Magnus Gustafsson,
Marcus och Mia Lindh. Tre från Stockholm, den fjärde (Magnus)
rospigg.
Marcus sköter det kreativa köksarbetet och Sindy står för värdskapet och restaurangens utseende och karaktär. Sindy, Marcus
och Magnus har över 20 års erfarenhet från restaurangbranschen,
och Mia kommer att sköta ekonomin.
De senaste åren har Sindy jobbat med driften för Stureplansgruppen och Marcus har lång erfarenhet som kock och har de
senaste åren bespetsat sig på öl.
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I WIRA FRESTAR
– Att driva något eget är en dröm, som blivit verklighet nu,
säger de med en mun.
Pirrigt medger de att det är, och ansvarsfullt:
– Vi vill se till att det här gamla fina stället verkligen lever.
För att det ska kännas så på riktigt har man inrett det välbevarade tingshuset med vackra gamla föremål, och på menyn finns
gamla svenska klassiker men också rätter med inspiration utifrån.
Marcus ställer fram en strömmingsmacka som får en att snabbt
greppa efter kniv och gaffel: En skiva kavring med gammeldags
inlagd strömming, äggröra med brynt smör, picklad lök, crème
fraiche och gräslök. En självklar njutning tillsammans med öl från
Roslagens Brygghus, som finns alldeles i närheten, och kanske en
hemkryddad snaps på örter från backarna runt ån.
– Vi vill ta vara på alla fina lokala råvaror, inklusive ogräset,
som man kan göra mycket gott av, säger Marcus, och vi gör redan
nu en egen kryddblandning, ”Épice Wira”.

Lagat över öppen eld
Menyn kommer att bestå av utvalda köttdetaljer lagade över kol
och öppen eld, men också mycket grönt, fisk och skaldjur. En
vedugn kommer att finnas utomhus där det ska bakas bröd och
napolitansk pizza.
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THE COURTHOUSE
TEMPTS YOU IN WIRA

When you come to Wira
Ironworks, it really takes your
breath away - is this actually
real? Well, not really... it’s the
18th century. Picturesque
little red cottages and forges
by a fast-flowing river, it is
unbelievably beautiful. For
a city dweller, the change of
scenery is total. The pulse
slows down, and a feeling of
calm quickly descends upon
the visitor. One of the region’s
most exciting food and drink
destinations has opened in the
old courthouse – Wira Tingshuset. The dream of having their
own rural oasis has come true
for four restaurant enthusiasts.
They make use of fine local
ingredients and the menu
includes both Swedish classics
and dishes with elements
from abroad. The works’ art
exhibition and shop are located opposite the courthouse.
Nearby are the former forges,
where the old methods are still
demonstrated on special occasions, such as before the musical play Wira-spelen, which is
performed at the amphitheater
in Wira in the summer.
www.wirabruk.com,
roslagen.se

ingshuset
Marcus Lindh
sköter det kreativa
köksarbetet.
Foto: Thomas
Walldén
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Wira Tingshuset, Marcus Lindh och Sindy Voon. Foto:
Bildtext.
Foto:
Thomas Walldén

Dessutom planerar de nya ägarna att skapa ett galleri i ett av
rummen, där lokala konstnärer får möjlighet att ställa ut sin konst,
vilket blir ett fint komplement till Wiras övriga utbud av konst
och kultur.
Här finns redan tidigare ett museum med ett urval av de vapen
och fredligare bruksföremål som har tillverkats i smedjan. Här
finns också bilder och dokument som berättar mer om hur livet
och verksamheten i Wira har sett ut genom tiderna.
I den timrade röda kulturstugan visas konst och hantverk från
hela Roslagen. Besökare kan också se och uppleva hur stormaktstidens viktigaste vapensmedja såg ut och fungerade förr.
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Dahlgrens smedja i Wira.

Mitt emot restaurangen ligger en åretruntöppen stuga med kombinerad konstsmidesutställning och butik, där det säljs produkter
från Wiras smeder.
Sommaren 2021 lär det bli hemmasemester för de flesta av oss.
Det är ingen djärv gissning att spå att Wira Bruk blir ett välbesökt
turistmål även i år. Som förenar gammalt och nytt, dåtid och nutid.
Kocken och nyblivne krögaren Marcus Lindh:
– När man har varit här ska man känna att man inte är färdig
med stället. Man ska hela tiden vilja komma tillbaka för att uppleva mer.
Och javisst: jag kommer igen!
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Från skog och gröna ängar i väster till skärgård och havsband i öster.
Mellan land och hav ryms fem kyrkor:
Roslags-Kulla kyrka, Österåkers kyrka, Åkersberga kyrka,
Östra Ryds kyrka och Ljusterö kyrka.
Vi finns för dig genom hela livet. Välkommen!
SVENSKAKYRKAN.SE/OSTERAKER

WIRA BRUK
Välkommen till det anrika
bruket! Här finns konstsmide
tillverkat av dagens smeder.
Besök de gamla smedjorna,
bruksmuseet och Tingshuset
där Wira restaurang är
inrymd.

wirabruk.com

Stort utbud av alla sorts
växter och tillbehör.
Vandra runt och njut!
Ät gott eller ta en fika.
Fullständiga rättigheter.
(Ev.) musiksommarkvällar

0176-51041
kronstradgard.se
Hammarby Älmsta Väddö
M-F 10-18 Helg 10-16
Besök oss och bli lycklig!

Rydboholm.
Foto: Anne Sofie Eriksson

Ro

Roslagen är perfekt för utflykter med elbil. Utflyktsmål
och sevärda platser ligger tätt och laddmöjligheterna
är många. Magasin Roslagens redaktör Annica
Norström och reporter PEK Karlsson har utforskat
olika delar av Roslagen och ger sina bästa tips.

MED ELBIL GENOM

Foto:Ola Österling.

1959–2021
Jag är född med bil, åtminstone
minns jag inget annat. Familjen
köpte en VW 1200 redan 1959.
Den var blå och luktade gott.
Bakom baksätet fanns ett djupt
utrymme för bagage. Där fick
jag som var minst sova när vi
åkte på semester till mormor
i Bjurholm eller farmor i
Älvkarleby - där vi ofta gjorde
bilutflykter till Roslagen. Doften
av bensin gav mig fjärilar i
magen under många år. Det
betydde att hela familjen var
på väg, på upptäcktsfärd.
Efter sex folkvagnar bytte
familjen till Saab. Jag var nio
år och förkrossad, låste in mig i
badrummet och storgrät medan
pappa stod utanför och försökte
trösta. Några år senare var
folkvagnarna tillbaka i familjen
och när jag själv blivit körmogen
skaffade vi ungdomar en orange
folkvagnsbuss som vi upptäckte
Europa med. Vi kallade honom
Håkan Långfärde.
Efter många år med andra
bilar är folkvagnen nu tillbaka
i mitt liv. Men i en helt annan
skepnad. Den heter ID3 och
går enbart på el. Den kan
nästan köra själv och svarar
på frågor. När det inte passar
säger den bara ”visst” men
slår inte alls av gps-en eller
vad jag nu bett om. Den vet
vilken hastighetsbegränsning
som gäller, men har fel ibland
och bromsar plötsligt till 30 på
motorvägen, eller vill gasa upp
till 110 i tunneln under norra
länken. Den har sin charm,
är behaglig att köra. Och det
allra bästa – den minskar min
klimatångest, rejält.
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ORD: Annica Norström

ag tar av från E18 mot Vaxholm. Det
gula rapsfältet lyser vid Östra Ryds kyrka
och det privatägda Rydboholms slott. En
promenad i den engelska parken är rogivande. Vasatornet från 1500-talet är uppkallat efter Gustav
Vasa som tillbringade en hel del av sin uppväxt
här. Slottet och de vackra omgivningarna har
riksintresse för kulturmiljövården. Östra Ryds kyrka
har en stor unik konstsamling. Sommaren 2021 är
det ”Öppen kyrka” här under vissa tider. Då bjuds
både på guidad visning och kaffe.
Jag fortsätter på vägen mot Vaxholm, men tar
av på den slingrande vägen mot Bogesund och
passerar Bogesunds slott som har guidade visningar ibland. I Vaxholm kan jag ladda bilen i gästhamnen som ligger centralt. En kort promenad
bort väntar Galleri Roddarhuset med uteservering vid vattnet. Där njuter jag av konst och en

kopp kaffe till det lätta vågbruset. Vill jag stanna
över natten så ligger Vaxholms Bed & Breakfast
bara ett par kvarter härifrån. Där serveras soppa
och hembakt fikabröd i Växthuset.
Jag avslutar besöket med en liten promenad
i den charmiga stadskärnan med måsskrik och
tutande skärgårdsbåtar i hamnen. Råkar det
vara en sommarfredag kan jag kanske kliva på
s/s Blidösund som tuffar på genom Roslagens
skärgård ända till Norrtälje.
Men det gör jag inte, utan kör tillbaka, svänger
av mot Åkersberga vid Kulla vägskäl och åker
till Runö Möten & Events som ruvar på en av
Sveriges största konstskatter med över 700 verk.
Med lite tur kan jag hänga med på en visning
och fika i Café Båthuset. Intill ligger Näsuddens
vackra naturreservat vid Trälhavet.
Nästa stopp blir Ekbacken och en konstpromenad längs Åkers kanal - en del av Långhund-
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oslagen
raleden. Bilen kan laddas på flera ställen, bl a vid
Alceahuset och Sportcentrum.
Kanske blir det ett bad i Drängsjön vid Domarudden. Eller ett dopp vid Österskärs havsbad och
lunch på Solbrännan med vyer över Trälhavet.
Länsmansgården – Österåkers konsthall med visningsträdgård, café och konsthantverk är ett måste
innan jag fortsätter på väg 276 norrut.
Den som vill se Ljusterö och naturreservatet vid
Östra Lagnö – nästan i ytterskärgården tar vägfärjan från Östanå. Laddstation finns på Ljusterö torg.
Men vid Roslags-kulla kyrka svänger jag av till
idyllen Wira bruk med konstsmide, restaurang - och
musikskådespelet Wira-spelen under sommaren.
Jag rullar vidare till Penningby medeltidsslott
som har visningar varje sommar. Den som vill
uppleva mera skärgård från bilen kan här ta vackra
Sju strömmars väg mot Furusund, ladda bilen, äta
gott och övernatta på Furusund värdshus. Och
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kanske fortsätta till Blidö som presenteras i ett eget
reportage.
Innan Norrtälje går det bra att svänga av mot
Kapellskärs hamn, ladda bilen i hamnen och promenera i Riddersholms fantastiska naturreservat.
I Norrtälje finns gott om laddplatser. Norrtälje Energi har gratis snabbladdning. Jag strosar i
den charmiga stadskärnan, spanar in Konst i ån i
Norrtäljeån, besöker Konsthallen och Pythagoras
industrimuseum. Stan är full av små fina butiker,
kaféer och krogar... Jag väljer ett säket kort Åtellets veranda vid Norrtäljevikens mynning. Jag
tittar på den nya miljön i hamnen vid Societetsparken innan jag rullar vidare norrut för ett stopp
vid Edblad i Gåsvik. Efter det tar jag vägen över
Bagghusbron till Väddö och avslutar den fantastiska rundturen vid vår egen stuga i Sandviken vid
Väddö havsbad. Här somnar jag gott till vågornas
brus. Godnatt!

BY ELECTRIC CAR
THROUGH ROSLAGEN

Magazine Roslagen has tested
some lovely excursions by
electric car in Roslagen and
provides tips about sights,
as well as adventurous and
tasteful settings along the
way. There is also information
about where to recharge your
car and what you can discover
while that is being done.
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Rånäs slott.

Länsmansgården.

S

ORD: PEK

väng in och parkera
här framme till höger,
sa uppkörningskontrollanten. Precis när jag
skulle börja blinka för en
högersväng in mot busstationen i Östhammar så ser
jag att vägen jag tänkt svänga in på är enkelriktad. Med hjärtat i
halsgropen, då jag varit på vippen att bränna uppkörningen efter
500 meter så svänger jag av vid nästa avfart och parkerar.
Jag minns så väl känslan när jag och pappa kom hem till
Häverödal efter uppkörningen och då han klev ur bilen och
jag fortsatte ensam bakom ratten. Ett intyg låg i bröstfickan på
jeansjackan där det stod att jag klarat uppkörningen. Jag blinkade
vänster och svängde ut på Edebovägen nedför Sundsbacken. Jag

Välkomna till Wira Tingshuset, restaurang
och café i historisk 1700-talsmiljö.
Sittplatser inne och ute. Följ oss på
instagram och FB för en uppdaterad
sommar. Vi ses i Wira bruk!
www.wirarestaurang.se
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Penningby slott.

var 18 år, jag körde en fyrväxlad Saab 900 med manuell choke och
världen låg framför mig.
Den här känslan av frihet har kommit tillbaka till mig nu, drygt
25 år sedan den där första turen på egen hand. Att lägga in drive
och ljudlöst glida i väg i en bil som förfogar över mer än tre gånger
så många hästkrafter som min första kärra samtidigt som jag vet att
den har tankats av vindsnurror medan den var parkerad i garaget
känns nästa overkligt. Och medan jag i ungdomen behövde skruva
upp volymen på kassettbandspelaren när hastighetsnålen passerade
70 så har jag nu en funktion där jag via en stor touchskärm kan
välja att lägga till motorljud om det är för tyst i bilen.
När du kommer in i Roslagen från nordväst så är Österbybruk
ett bra första stopp. I skogarna längs vägen in mot bruket vittnar
spår om den intensiva järnhanteringen som präglat denna bygd
i många hundra år. Inne i samhället erbjuder företaget Solcellen
laddning till bilen, så varför inte passa på och ta en promenad och

VÄLKOMMEN
TILL OSS PÅ
EN BONDGÅRDSUPPLEVELSE
Bondens
Glasskalas

Välkommen till
en personlig bank
i Norrtälje.
Stora Torget, Norrtälje
tel 0176-26 74 70
norrtalje@handelsbanken.se
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Åtellet i Norrtälje.

Furusund Värdshus.

Östhammars rådhus.

Foto: Anne Sofie Eriksson

upplev bruksmiljön med den vackra herrgården och den unika
vallonsmedjan?
Efter att ha rullat vidare till Gimo så är jag säker på att kaffesuget börjar komma. Stanna på Bettans Hembageri, här blandas
klassiska schackrutor med innovativa älgbakelser och är man
hungrig kan jag rekommendera en smörgås med varmrökt laxröra.
Billaddare hittar du vid Woody Bygghandel och för herrgårdens
gäster finns ytterligare laddare. Passa på och promenera bort lite
kalorier runt herrgårdens frisbeegolfbana, du hyr frisbees i herrgårdens reception.
En biltur i Roslagen måste förr eller senare nå havet, så styr
norrut mot Östhammar förbi Hökhuvud med den medeltida
kyrkan i centrum. Välj gärna vägen genom Östhammar, Roslagens
äldsta stad. Tyvärr finns inga byggnader kvar sedan grundandet
år 1368 men missa inte möjligheten att åka över Rådhustorget.
Där infinner sig en känsla av 50-tal, långt innan förbifarternas

tidevarv, och bli inte förvånad om du känner igen dig från Lars
Molins film Badjävlar.
Ta vägen mot Öregrund, förbi dess vackra golfklubb, väl framme
kommer du att hitta fler scenarier från Molins filmer när du kryssar
mellan de charmiga trähusen men framför allt kan du njuta av
ostkustens enda möjlighet att se solen gå ned i havet. Och missade
du att ladda bilen på Sjötorget i Östhammar så finns möjligheten
invid färjeläget till Gräsö. Middagen äter du i någon av Strandnäras båtbord eller hos Melker Anderssons Bojabäs.
Åker man i stället söderut, så bjuder kustvägen från Hargshamn
till Hallstavik på kurvig och inspirerande bilkörning, då får du också
chansen till ett stopp vid Järnboden i Harg och dess konstutställning. Om möjligheten finns att besöka en speedwaymatch på Credentia Arena så får du inte missa den, doft av varmkorv och metanol
tillsammans med snabba motorcyklar är en upplevelse att minnas.
Vid Häverödals handel kan du ladda bilen och från och med

Kanonsommar på Gimo Herrgård!
Upplev Gimo Herrgård med vårt kanonsommarpaket med boende, tre rätters
middag, frukost och entré till utbyggda Sjöstugan SPA Lounge fr. 1750 kr
Varmt välkommen till oss!
www.gimoherrgard.se - T. 0173-88900 - @gimoherrgard

Bojabäs i Öregrund.

TIPS!
Vi har inte haft ambitionen att
leta upp alla laddmöjligheter
som finns i Roslagen. Långt ifrån.
Det finns många och hela tiden
tillkommer nya. Varje elbolag har
sina laddstolpar och sin app som
visar var du kan ladda.
De flesta större hotell har
laddmöjligheter för sina gäster.
I appen Chargefinder ska de allra
flesta laddstationer finnas med.
Men det går fort nu och allt fler
ställen kommer till.
Ta med både en Typ 2-kabel för
laddstolpar och en sk Schukokabel så är du säker på att kunna
ladda under dina utflykter i
Roslagen.
Roslagens turistbyråer kan ge
fler tips och hjälpa dig med
bokningar längs vägen.
Trevlig resa!

Harg.

augusti i år så kommer du under tiden att kunna
åka rullskidor på en 2,5 km lång asfalterad bana
vid Lundåsvallen. Rullskidor kommer att kunna
hyras om du inte har några egna, läs mer på www.
hskskidor.se.
På en slingrande landsväg längs Ortalaviken
närmar du dig Älmsta, här finns det många möjligheter när du laddar bilen vid ICA Väddö. Gå ned
mot kanalen och välj där antingen att svänga in på
Roslagsleden och följ den söderut tills du är i höjd
med Roslagens Sjöfartsmuseum. Det är ett riktigt
smultronställe där ni bland annat kan få se de små
båtarna som roslagsbönderna rodde över Ålands
hav med post på den tiden då Finland var svenskt.
Men väljer du i stället att gå över bron så sväng
in vänster före Väddö Möbler och följ stigen längs
kanalen norrut, när du kommer ut på asfalten har
du bara en kort promenad åt norr innan du når
Kröns Trädgård. Den här handelsträdgården är ett

Datorer
Telefoner

Leksaker
Presenter
Böcker
Pyssel
Pussel
Hobby
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Albert Engströms ateljé i Grisslehamn.

utflyktsmål i sig med sina blomsterutställningar och
sin trevliga restaurang. Nästgårds hittar du Väddö
Gårdsmejeri med kafé och butik i öst och Glasskalaset och Bonden & burgaren i väst, så innan du är
klar här är bilen fulladdad igen!
Var vill du ta in för natten? Kanske på Roslagens
största spa, Hotell Havsbaden i Grisslehamn och
med en kvällspromenad till Albert Engströms ateljé
på klippan vid Ålands hav.
Eller kör västerut mot vallonbruket i Rånäs där
du kan bo och äta gott på ett slott, bada bastu och
bubbelpool och avsluta med ett dopp i Skedviken.
Båda hotellen erbjuder laddning till bilen så klart.
Du hinner även ett stopp på Vikingabyn i
Svanberga eller ett besök på Roslagens Skansen Erikskulle friluftsmuseum på vägen dit.
Roslagen kommer inte bjuda på någon räckviddsångest, men räcker sommaren till att besöka alla
ställen?

Upplevelsebutiken i Östhammar som bara måste besökas.
350 kvm med 5 avdelningar inom IT/Data, Kontorsmaterial,
Leksaker, Presenter och bokhandel. Allt under samma tak.

Don’t miss our 350 square meter store in Östhammar.
5 sections under one roof. Computers & mobilephones,
toystore, giftshop, bookstore and stationary/office supplies.

Mån - Fre: 9:30-18:00.
webshop.kontorshuset.nu.

Lör:10:00 - 14:00
Tel:0173-885 80
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Välkomna!
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Vi
säljer de
närproducerade
varorna – och har
roligt samtidigt!
rn

Nyskapande och tradition! Låt dig
fängslas av våra tre mästarfloristers
känsla för färg, form och stil______.
Mästarstämpeln garanterar inte bara
hantverksskicklighet utan borgar för
hållbarhet, pålitlighet och kvalitet.

Välkommen till oss!

VÄDDÖ
ica.se/vaddo • Tel 0176-778 80

FRÖKEN KNOPP i Norrtälje AB, Tullportsgatan 10, 761 30 NORRTÄLJE
Telefon: 0176-101 59 – Mejl: info@frokenknopp.se

Magi
I NORRTÄLJE

John Ajvide Lindqvist.
Foto:Thomas Walldén.
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”Det är en icke-plats.
Lite bortglömd,
igenväxt med en illa
skött stentrappa som
leder upp.”

Ondskan griper omkring sig framför näsan på norrtäljeborna. I romanen
”Vänligheten” upptäcker vanliga Norrtäljebor sina ovanliga förmågor.
De kusliga lockropen kommer från andra sidan.

J

ORD: Andreas af Malmborg

ag ville ha en grupp människor som är
precis vid den punkten i livet att de måste
bestämma sig för vad de ska göra av sina
liv. ”Nu är jag snart tretti.. och har inte riktigt fått
till det där som jag ville. Vad fan ska jag göra …
egentligen … ?
”Vänligheten”av John Ajvide Lindqvist är en
tjock roman som befolkas av vanliga människor
med sina vardagliga livsfrågor. Inga Paradise-hotel
figurer.
Boken är en pricksäker karaktärsskildring. Här
finns en särskild Norrtäljeprägel, en ton i texten
som kan få unga vuxna att känna igen sig.
Huvudpersonerna tar fram glass ur frysen och går
in på tionde säsongen av ”Vänner”. De uppskattar
fulländningen hos en gamecube-kontroll från 2001
och kan tänka sig att gå med i facebook-gruppen
Pokémon Go Roslagen för att spela Pokémon i
Societetsparken.
– Man skulle kunna tro att jag är sponsrad av
Nintendo … men det är jag inte, tillägger Ajvide
halvt på skoj.
I ”Vänligheten” möter vi andra generationens
Bosnienflyktingar med en enorm revanschlust, ett
driv att tjäna pengar och klättra i samhället. Här
finns den ensamma norrtäljekillen som jobbar på
bowlinghallen och hela livet fått ta hand om sin
sjuka mor. Och här finns tjejerna som kämpar mot
övervikten i gymet, sörplar en tetra rödvin framför
55-tummaren när de inte byter lakan i äldrevården
eller sitter i kassan på ICA. När personerna möts
blir det både spännande och ibland dråpligt.
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Staden har en huvudroll
Staden Norrtälje har en huvudroll. Norrtäljeporten, Flygfältets handelscentrum, Contigahallen..
karaktärerna promenerar hemtamt längs Gustaf
Adolfs väg mellan Friskis & svettis och Circle K.
Ajvide kan sitt Norrtälje. Som liten fikade han
i DC3:an som stod uppställd i Societetsparken.
Han uppskattar att den gamla stadskärnan finns
kvar.
– Jag gillar det att det är sånt gångavstånd emellan. Man kan se till en plats där något hände förut,
minnas nånting. Allt är så nära.
Ändå får kommunala tjänstemän en känga i
texten. Kritiken mot samhällsplanering och socialtjänst är ibland tydlig.
– Jag har en relation till Norrtälje. Jag ville skriva
en bok som är samtida och som detaljerat utspelar
sig i Norrtälje. Verkligen göra Norrtälje en karaktär
i boken.
Därför har han gått runt i Norrtälje och fotograferat, det ska bli exakt rätt. Fotograferat hus, vägar
och miljöer som personerna passerar i boken.
John Ajvide Lindqvist är – tvärtemot vad man
kunde tro – inte ute efter det spektakulära.
– Jag är framförallt ute efter torftiga, vardagliga
miljöer.
Det duger bra med en lastbrygga av betong bakom Systembolaget. Eller kullen bakom huset där
Johan – en av hvudpersonerna i boken bor. Kullen
med utsikt över staden där man kan sitta och se
ljusen tändas längs Tullportsgatan, det fasadbeslysta
Rådhuset och kyrkspiran som sticker upp. Kullen

MAGIC IN
N
 ORRTÄLJE

In author John Ajvide-Lindqvist’s latest novel, “The
Kindness”, evil is at work right
under the noses of ordinary
inhabitants of Norrtälje. They
discover unusual abilities and
the eerie calls come from the
other side. The story really
gets going when a mysterious
container appears on the
quayside in Norrtälje. There is
something strange about the
container...
The town of Norrtälje is very
prominent in “The Kindness”
and Ajvide knows the place
well. He is pleased that the old
town center is still as it was
and that everything is so close
that you can see a place where
something happened in the
past and remember it. People,
with their presence and their
memories, charge places with
meaning. Places that are not
particularly spectacular as
such. But then it starts to get
scary.
John Ajvide-Lindqvist is
known as Sweden’s master
of horror. “The Kindness” is a
thick novel filled with ordinary
people with everyday life issues. Really accurate character
portrayals. There is a real taste
of Norrtälje about the book
and a tone in the text that resonates among young adults.
“The Kindness” is destined to
become a bestseller and had
already sold twenty thousand
copies by early spring 2021.
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Foto, hela uppslaget: Andreas Mattsson.

där huvudpersonerna delade sina första folköl för många år sen.
Det är en icke-plats. Lite bortglömd, igenväxt med en illa skött
stentrappa som leder upp.
– Just därför är den intressant. För att den är deras värld när de
är små. De har många viktiga ögonblick i sina liv förknippade med
den där kullen.
Människorna, med sin närvaro och sina minnen, laddar platser
med betydelse. Platser som egentligen inte är spektakulära i sig
själva.
Sedan kommer det rysansvärda in.

Storpolitik i Norrtälje
Historien tar fart när en mystisk container dyker upp på kajen
i Norrtälje. Det är något med containern som inte stämmer.
Den stinker. Plötsligt landar storpolitiken och världsproblemen
på första trappsteget utanför Norrtäljebornas dörr – och vad
händer?
Ajvide är känd som Sveriges skräckmästare, inte minst för
genombrottet om vampyrer i Blackeberg – ”Låt den rätta komma
in”. Containern rymmer förutom sitt verkliga innehåll också något
levande och geléartat som växer och griper omkring sig.
Det påverkar alla i omgivningen.
Norrtäljeån förändras också där den brusar över slippriga stenar.
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När ån reflekterar ljuset från gatlyktorna upptäcker du vad som
inte har funnits där förut. Du kan få för dig att det är hundratals
rovdjursögon som stirrar på dig från åns botten.
Ett ben i stan och ett på landet, Ajvide är uppvuxen i Blackeberg väster om Stockholm. Bodde inne i stan i flera år medan han
försörjde sig som ståuppkomiker och trollkarl.
Men förankringen i Roslagen är stark. Rådmansö är numera
hans hem. Pappan drygade ut inkomsterna med strömmingsfiske,
John följde med för att bärga skötar under sommarmorgnarna.
Fångsten delades mellan John, pappa och farfar som också var
med. Sedan satt John utanför affären i Gräddö och sålde strömming till sommargästerna.
John var den ende som hade en åretruntboende förälder. Alla
kompisarna var barn till sommargäster.
– Jag var nåt slags mellanting, förklarar han.
Att ha någon typ av utanförskap kan underlätta när man är
författare, förklarar John.
– Att skildra människor som är fast rotade, har stabila äktenskap, bra jobb … varför skulle de vilja lyssna till lockropen från
den andra sidan? Det finns ju inget att få, inget som kan upphjälpas med det som ligger bortanför det mänskliga.
– Därför måste jag av nödvändighet skildra människor som är
vilsna, som saknar nånting. De upplever brister.
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Han kan lätt identifiera sig med sådana karaktärer.
– Jag tar ofta någon bit av mig själv, någon aspekt av min egen
karaktär och så grundar jag personerna i det. Och jag kan låta
berättelsen kretsa kring frågeställningar som rör mig.
Han skissar. Han letar efter den viktiga, signifikanta detaljen
som kan bygga upp illusionen runt läsaren. Hittar du den detaljen
fyller läsaren i själv.
– Mina människor är ofta på olika sätt upptagna av problemet
med transcendens. Alltså att ta sig utanför de torftiga jordbundna
villkoren. De vill något MER.
Ajvide återkommer till den frågeställningen i allt möjligt han
skriver. Det handlar om att sträcka sig utanför det mänskliga, det
som gör att många människor blir religiösa.

”När skrivandet flyter …”
– Jag tror att den grundläggande längtan att ta sig utanför sig själv
finns så djupt rotad i många människor.
Han citerar gärna andra författare.
”Det som finns som en botten i dig finns också i andra”, som
Ekelöf säger.
Eller
”När skrivandet flyter är det det tillstånd som mest liknar levitation”, Gabriel Garcia Marquez.
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– På vissa sätt är de flesta människor ganska lika. I vår längtan
och våra brister.
– Sen kan man klä på dem olika lager av personlighet utanpå
den här stommen, menar John.
”Vänligheten” började med personerna i romanen. Två överviktiga tjejer som kämpar med maskinerna i ett gym. Tre killar
som är barndomsvänner träffas för att spela minigolf en stekhet
sommardag.
– Sedan tänkte jag att någon gång ska jag sammanföra de här
två grupperna och se vad som händer.
Resten är fantasi. Vad jobbar de med, har de barn? Hon tycker
om Håkan Hellström. Varför?
John Ajvide Lindqvist sitter vid köksbordet och röker cigarretter och dricker kaffe och plötsligt har han skrivit tretton sidor.
”Vänligheten” gick fort att skriva fast den är så tjock. Det
skulle bli en bestseller och boken har nu passerat tjugotusen
exemplar.
Han skriver som en läsare, skriver det som verkar mest roligt,
mest intressant eller mest spännande.
– Jag har ingen aning om vad som ska hända. Jag vet vad grundtemat är och jag vet hur det slutar.
Boken är skrämmande. Men budskapet är enkelt:
– Man ska vara snälla mot varandra. Annars går det illa.
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Tillsammans bygger
vi ett Roslagen där
människor och
företag kan växa
Vi delar med oss
Att vi är just en sparbank
betyder att vi delar med oss
av vår vinst för att utveckla
vår bygd istället för att dela
ut pengar till aktieägare.

Carina
Susanne
Caroline

Låna hos oss

Var med och bygg
ett Roslagen där människor och
företag kan växa och utvecklas.

Vi har givit över
130 mkr till lokala projekt och föreningar
via bland annat våra Stiftelser
- till lokala
skördemarknader
- till hjärtstartare i
föreningslokaler
- till eldsjälar och
föreningar runt om
i Roslagen

0176 - 770 00

- till lokala artister som
underhåller på
äldreboenden
- till Sjöräddningsbåten
Mathilda, stationerad
i Räfsnäs

roslagenssparbank.se

MÖT KONSTEN
OCH NATUREN

KONSTUTSTÄLLNINGAR

Konstkuben – juni i Öregrund
Konstsalong – hela sommaren i Storbrunn Östhammar
Lek mig till liv – juni till augusti i Ånghammaren Österbybruk
Skogen mellan oss – augusti Österbybruk och september i Florarna
LÄS MER: osthammar.se/konstsommar

UT & NJUT
Läs om månadens besöksmål och

få tips om vandringsleder, stigar,
friluftsbad och mycket mer.
LÄS MER: osthammar.se/utochnjut

KUL FÖR HELA FAMILJEN

Lös Gammel-Tammens gåta, Österbybruks herrgård
Ny lekfull utställning öppnar i Kvarnen Gimo
Invigning av Myrans stig i september i Hargshamn
LÄS MER: osthammar.se/barnochunga

BLIDÖ – ISLAND IN THE SUN

The poet and publicist Ture Nerman
knew that the sun on Blidö sets behind
Sjöblom’s privy. Another person who
has been inspired by the summers on
the island of Blidö is author Tove Jansson, the creator of the Moomins. For
the rest of us, it is high time we were
inspired by Blidö’s coves and green
meadows. It is easy to get to Blidö. By
boat, car, bus or bicycle – whatever
your mode of transport, on one of the
archipelago’s larger islands you’re
never far from the open sea, nice cliffs
for sunbathing, and hiking trails. And
the road from Penningby to the ferry is
perhaps the most beautiful in Roslagen,
winding past glistening waters, as well
as fields and meadows, and across seven streams. Don’t miss the Helmi sailing
boat in Stämmarsund, the Silversmith’s
house with its art and guest studio, the
Linkudden nature reserve and Bromskär right on the coast.

Blidös stolthet – den
K-märkta sandkilen Helmi.
Foto: Bengt Eller.

Bli

ALLA VÄGAR BÄR TILL
Att solen på Blidö går ner
bakom Sjöbloms dass visste
poeten och publicisten Ture
Nerman. En annan som
inspirerats av somrarna
på Blidö är Tove Jansson,
Mumintrollets skapare. För
alla oss andra återstår att
själva inspireras av Blidös
badvikar och gröna ängar.
ORD: Mats Wigardt
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Foto: Jan Gunnarsson.

Foto: Jan Gunnarsson.
Foto: Bengt Eller – om inte annat anges.

D

et är lätt att ta sig till Blidö. Båt, bil, buss eller cykel - oavsett färdsätt är det aldrig långt till öppet hav, badvänliga
klippor och vandringsleder på en av skärgårdens större öar.
Och vägen från Penningby till färjan är kanske Roslagens vackraste, där den slingrar sig utmed glittrande vatten, förbi åker och
äng, över sju strömmar. Men för de flesta är det alltför bråttom att
hinna med färjan för att ha tid njuta av den betagande skärgårdsnaturen utanför bilfönstret.
Bättre då att cykla. Eller att ta bussen.
Här, i norra skärgården, vid kanten av Svartlögafjärden, med
Yxlan och Furusund som goda grannar, ligger Blidö, med tätt
mellan ångbåtsbryggor och sommarstugor.
”Ön i solen” har den kallats, både för att det oftast är fler soltimmar ute på öarna än på fastlandet, men också för att Blidö helt
enkelt av många anses som en trevlig ö.
Blidö är en fin plats att bo på, med bra service och bussförbindelser, försäkrar också Göte Lagerkvist. Han är före detta typograf,
eller blygubbe, som 1983, tillsammans med sin familj, flyttade till
Blidö och blev fast bosatt ö-bo.
Den stora skillnaden mellan då och nu är, som han ser det, att
det numera finns bredband som har gjort det enklare för allt fler
att bosätta sig på Blidö och arbeta hemifrån.
Vi tog tidigt saken i egna händer och såg till att bli uppkopplade, med resultat att allt fler valt att bosätta sig permanent på
Blidö, berättar Göte.
Själv är han bosatt i Oxhalsö på norra Blidö, under 1600-talet
en av skärgårdens största byar. Göte är också ordförande i Blidö
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sockens hembygdsförening och har ett finger med i mycket av det
som tilldrar sig på ön. Till exempel har han sett till att ta fram den
användbara turistkarta som säljs i kiosken vid färjeläget i Norrsund
där färjan från Yxlan angör, med stigar och nydragna vandringsleder och andra besöksmål utmärkta.

Silversmedens hus
Oxhalsö lilla centrum är lite av ett nav för Blidö, med slöjdbod
och en året runtöppen livsmedelsbutik vars betydelse för Blidö
Göte Lagerkvist inte nog kan poängtera. Eller som han förklarar
”en bra affär är en bra affär.
Strax bakom butiken ligger Silversmedens Hus. Det var silversmeden, läraren, författaren och designern Yngve Berger som
vid sin död 2018 ville att ateljé och bostad skulle förvaltas av
hembygdsföreningen och bevaras för eftervärlden, som museum
och gästateljé.
Konst är också temat för gulmålade Kulans Hus, uppbyggt av
naivisten och konstnären Erik ”Kulan” Wennberg från Hagalund
och öppet för utställningar och musikkvällar. ”Vi är alltid hemma”
försäkrar Kulan själv på sin hemsida.
Ett annat besöksmål i Oxhalsö, även detta förvaltat av hembygdsföreningen, är Båtsmanstorp nr 20, Södra Roslags 1:a Kompani, byggt omkring 1730. Här bodde de båtsmän som tjänstgjorde
på olika fartyg i flottan. Bönderna i roten sörjde för familjens
bostad och uppehälle.
Ett unikt torp som visar hur en familj på tio personer fick tränga
ihop sig i kammare och allrum med kök., säger Göte. Två av den
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Foto:Bengt Eller.

Foto: Jan Gunnarsson – om inte annat anges.

sista båtsmannens barn, Beda och Ernst, bodde kvar till slutet av
50-talet.
Från Oxhalsö fortsätter vi österut, för att njuta av utsikten
över hav och öar från bryggan i Bromskär. Här, i Söderäng, hade
poeten, publicisten och antinazisten Ture Nerman, även kallad
bolsjeviken, sitt sommarrike. Vid stugan vajade alltid en röd fana
och stugan var byggd av virke som hade använts för att paketera
bilar från USA när de skickades över Atlanten.
Det var på Blidö som Ture Nerman kopplade av i sitt diktartorn,
ibland med stort allvar, inte sällan mer lättsamt:
”Gökarna gal i arton väder/Gäddorna slår i vikar och vass./
Vägglössen trängs i dragsoffans bräder./ Solen går ner bakom
Sjöbloms dass.”
Vi lämnar östkusten och åker söderut. Nästa anhalt blir Stämmarsund, med hamnkrog, nyrenoverad brygga och hemmahamn
för sandkilen Helmi. Sandkil är en bredbukig, grundgående och
gaffelriggad storbåt, anpassad för skärgården, som från Roslagens
öar seglade med sand avsedd för husbyggen i Stockholm.
Helmi byggdes omkring 1880 på Svartlöga, med hemmahamn
på Blidö. Efter lång och trogen tjänst försvann hon spårlöst, men
återupptäcktes 1986.
Hon var då illa medfaren, men samtidigt den enda sandkilen
i original som fortfarande existerade. Efter att ha renoverats av
båtbyggaren Kjell Justrell hamnade Helmi 1999 åter på Blidö där
hon togs om hand av Föreningen Helmis Vänner.
Och 2002 kunde Helmi återigen sjösättas, nu i ursprungligt
skick och K-märkt som en viktig del av skärgårdens kulturarv.
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Intäkterna från sommarens seglingar med betalande gäster bidrar
till Helmis fortsatta underhåll.

Mumindalen
I Stämmarsund hittar vi också Blidö Bio, levande biograf och konsertlokal. Ytterligare en bit söderut, nära kyrkan och Blidö gård, passerar vi Haraldsgård vandrarhem och Kafé Amalia, med enkla men
fräscha rum och ett avsevärt utbud av smörgåsar, bullar och kakor.
Som gjort för trivsamma konferenser, intygar Göte.
Vi har nu kommit till södra Blidö. Här får vi också några glimtar
av havet, till exempel från vandringsleden som går utmed vattnet i
naturreservatet vid Linkudden. Eller från badplatsen vid Rådmansholmen.
Även vid Almvik, strax norr om Blidö kyrka och som Göte hoppas ska bli upphöjt till naturreservat, finns möjlighet att komma ner
till vattnet. Har man tur kan man då även få se legendriska ångfartyget S/S Blidösund slå full back för att lägga till vid någon brygga.
På södra Blidö tillbringade också Tove Jansson sin barndoms
somrar, hos sin svenska morfar som var präst på ön. Det var också
Tove Janssons morfar som på Blidö upptäckte vad som långt senare
skulle bli Mumindalen i hennes böcker.
I sin bok Bildhuggarens dotter skriver hon att han fann ”en
lång grön äng som var kantad av skog och berg så att den liknade
paradisets dal. Bara i ena ändan var den öppen i en havsvik för
efterkommande att bada i”.
Vilket naturligtvis stämmer lika bra på såväl Mumindalen som
Blidö.
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SITTER I DETALJERNA
Drömmer du också om att få ta hand om en gammal gård i Roslagen? Du är inte ensam.
Byggnadsvård har vuxit till en folkrörelse. ORD: Andreas af Malmborg BILD: Thomas Walldén

I

ett stenigt kulturlandskap som hålls öppet med EU-bidrag
hittar vi Hasse Fredrikssons livsprojekt.
Hasse har ärvt sin gård. Tillsammans med hustrun Carina
har han de senaste åren tagit sig an och bit för bit rustat upp morföräldrarnas gamla hus. Röjt ut, byggt om, målat och snickrat.
– Det är en tillfredsställelse med det här. Ett sätt att leva, säger
Hasse eftertänksamt.
Han går omkring och njuter av helheten och av förankringen
i landskapet. Här har morföräldrarna drivit jordbruk och här han
själv sprungit runt som barn.
– Jag gör det inte för de egna barnens skull.. Jag gör det bara för
mig själv.
Stora huset är byggt 1912. Det ser ut precis som man kan tänka
sig boningshuset till ett småbruk från förra sekelskiftet. Två plan
med två ovanpå varandra liggande södervända verandor och utsikt
över ett stort gärde. Utvändigt liggande rödfärgad panel och vita
knutar med snickarglädje.
Lillstugan är äldre, troligtvis från 1800-talet, den södra delen
sannolikt ännu äldre.
Byggnadsvård har på senare år blivit en folkrörelse men inte
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många får chansen att ta hand om ett hus i orört skick.
Är det nostalgi? Kanske.
– Jag är inte religiös, men jag gläds och känner att morfar skulle
ha blivit glad.
Det krävs både målmedvetenhet och envishet. Hasse sågar sin
panel från egen skog. Han drar ut gamla handsmidda spikar med
kofot, rätar ut dem – förborrar och slår in dem igen. (Värm dem
gärna och doppa dem i linolja först). Ett tålamodsprövande sätt att
arbeta. Hundratals – kanske tusentals spikar, hur många?
– Oj, alldeles för många … , svarar Hasse med ett snett leende.

De små detaljerna
Husets själ sitter i de små detaljerna. I tapeten från 1930,
pärlspontpanelen i hallen eller strömbrytaren vid skafferiet. Ändrar du för mycket kommer den ursprungliga känslan kanske aldrig
tillbaka.
Att restaurera, försiktigt förbättra och återanvända gamla byggnadsdelar är metoden. Inte föra in några nya byggnadstekniker om
man inte måste.
Men ibland måste man.
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THE SOUL OF A
BUILDING IS IN ITS
SMALL DETAILS

Building renovation has
become a popular activity.
But not many people get
the chance to renovate
an old farm in Roslagen
that has not changed for
decades. Hasse Fredriksson inherited his farm.
Together with his wife
Carina, he has restored his
grandparents’ old house
bit by bit.
“This is a lifestyle,” he
says. His grandparents
farmed here and he ran
around here as a child.
Hasse saws his panel from
his own forest. He pulls
out old hand-forged nails
with a crowbar, straightens them out – pre-drills
and hammers them back
in. A way of working that
tests your patience. Hundreds – maybe thousands
of nails.
The soul of a building
is in its small details. In
the 1930s wallpaper, the
paneling in the hallway
or the light switch by the
pantry. If you change too
much, the original feeling
may never return. Restoring, carefully improving
and reusing old building
parts is the way to go. Not
introducing any new building techniques unless it is
absolutely necessary.

I gammelstugans södervända kök låg ett tvåhundraårigt ruttet
golv, moget att bytas. Byggt på gammalt sätt med ”mullbänk” det
vill säga att man lägger golvbjälkarna rakt ner i mull eller sand och
sedan golvplanken ovanpå det. Man skulle kunna tro att golvbjälkarna lösts upp i mullen efter tvåhundra år, men icke.
Hasse har gjort precis på det här viset - med en viktig skillnad.
Mullen byts ut mot den modernare produkten skumglas för att
minska risken för röta.
– Jag vill att det inte ska synas. Det ska se ut som ett gammalt
enkelt boningshus.

De ofrånkomliga misstagen
Man gör sina misstag också, det är ofrånkomligt vid en husrenovering.
När vinden skulle isoleras låg där överst en massa löv och skräp.
Eklöv mest.
Så Hasse tar fram sina stora dammsugare och tänker att skräpet
ska bort, men … efter eklövet kommer ett lager med små tunna
kvistar. När nästa lager visar sig vara björknäver och därefter
lerklining, då börjar Hasse inse sitt misstag.
– De visste vad de gjorde, suckar han.
Idag ligger ett lager med cellulosa-lösull överst i vindsbjälklaget. Det är en modern, återvunnen miljövänlig produkt och den
isolerar bra den också.
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Det blir ofta kompromisser när man ska renovera hus.
– Men jag börjar bli mer och mer noga. Och det kan få ta tid.
Hasses hustru Carina är minst lika mycket engagerad i husprojektet, hon arbetar med snickeri och målning.
Väggarna i stora huset är täckta med grålumppapp* och målade
med äggoljetempera – en färg du blandar själv och som ger en
särskild lyster. Färgen ändrar kulör efter tid på dagen och hur solen
lyser på den.
Ibland blir det fel, men till slut blir det ofta rätt ändå. Fast det
gäller att inte var alltför het på gröten.
– Tänk många gånger innan du gör en förändring, råder Hasse.
– Och lyssna med byggnadsvårdsbutiken, de kan komma ut och
titta. Gå runt, ge råd och bara prata en stund.
Gamla hus har ofta en listig tanke med träden runomkring, det
har Hasse förstått. Var rädd om träden. I norr skyddar granarna
mot nordanvinden och i söder hindrar syrenhäckarna från den
tryckande sommarhettan.
Avslutningsvis förklarar han:
– Det gör inget om du gör om en detalj, eller ett fönster – en
gång. Eller två … eller fyra gånger.
Då blir du riktigt nöjd efteråt.
*Grålumppapp = tunn papp som består av
återvunna fibrer, textil eller cellulosa.
Kan användas som underlag för målning.
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Ett livsprojekt - den ärvda gården
som Hasse Fredriksson och hustrun Carina
rustar bit för bit. Foto: Thomas Walldén.
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Vreta
BYGGNADSVÅRD I

Naturligt och miljövänligt. I år bygger vi långsiktigt och hållbart - gärna med gamla metoder.
Båt & Byggnadsvård i Roslagen ger råd till den som behöver rusta sitt sommarhus.

S

ORD: Andreas af Malmborg BILD: Thomas Walldén

BÅT & BYGGNADSVÅRD

This year, we are building for
the long term and sustainably,
using old methods. The Roslagen Båt & Byggnadsvård (Boat
and Building Care) association
keeps the wise traditions alive
and gives advice to people who
are working on their summer
houses. Proven and environmentally friendly methods are
brought back into use. Building
renovation has become a
popular activity, and this trend
has increased as a result of
the pandemic. Summer guests
suddenly have time to clean
and maintain their old houses.
In the shop in Vreta, Båt &
Byggnadsvård provides lots of
wise advice and offers handcraft and building materials.
It also holds courses in, for
example, window renovation
and sometimes tours around
and gives advice on site. This
summer there is, for example,
a (covid-secure) course on cutting a meadow with a scythe
and making hay racks in the
Roslagen style.
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ka jag ta fram högtryckstvätten?
Nej, nej …
I vår känns det rätt att skura sin terass med
såpa. Den äkta linoljesåpan innehåller inga miljöfarliga ämnen och den luktar gott.
Gammal kunskap faller lätt i glömska. Beprövade
och miljövänliga metoder kan lyftas fram igen. Båt
& Byggnadsvård i Roslagen gör sitt bästa för att
hålla de ändamålsenliga och kloka traditionerna
vid liv.
Byggnadsvård har vuxit till en folkrörelse och
pandemin har spätt på. Sommargästerna har plötsligt tid att putsa och vårda sina gamla hus.
Redan förra sommaren kom ett stort uppsving för
butiken i Vreta.
– Kundkontakterna och rådgivningen är roligast,
tycker Aina Öman, som är verksamhetsledare på
Båt & Byggnadsvård.
Unga familjer som nyligen har köpt stugor och
sommarställen frågar om allt möjligt, särskilt vilken
kulör och vilken typ av färg som är bäst att använda.

– Vi tror att e-handeln är en del av orsaken. De
som köper på nätet har ju ingen att vända sig till.
”Vad ska jag ha för färg på mina fönster?”, är den
vanligaste frågan.
Svaret blir ofta traditionella färgtyper och
kulörer som överensstämmer med husets stil och
byggnadsår. Det innebär att ditt hus behåller sitt
ursprungliga utseende och det gäller såväl funkisvillor som sommarnöjen.

Intresset ökar
Intresset för byggnadsvård växer och det märks
– särskilt på Båt & Byggnadsvård. Teve sänder
byggnadsvårdsprogram med snygga och trevliga
programledare på bästa familjetid.
Vad vi än gör tänker vi på hur det påverkar
mijön och nästa generation. Det gäller att inte stå
handfallen när grannen på andra sidan staketet
börjar snacka om ”hållbarhet” och ”återbruk”.
Byggnadsvård kan definieras som att sköta om
ett hus utifrån husets ursprungliga förutsättningar.
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FAKTA
Roslagmahogny blandas av
linolja tjära och terpentin.
Blandningen används för att
tjära träbåtar eller impregnera
trä och den ger en vackert
rödbrun, genomskinlig kulör.
Lerklining är en smet som
påminner om putsbruk men
som består av lera, halm,
vatten och koskit. Det slås upp
på väggen, får torka, slätas ut
och kan målas.

TIPS OCH TRIX:
Vill du måla en hyvlad
yta (pallkrage) med Falu
Rödfärg? Späd ut färgen med
15% vatten och sätt till lite
diskmedel – en procent. Då
fastnar färgen bättre på den
hala ytan.
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Inte försöka göra om huset till något det inte är. Ur
det perspektivet har många hus blivit misshandlade
genom åren.
– De flesta är ute efter att vårda och bevara det
klassiska och traditionella så att huset kan fortsätta
leva, förklarar Aina Öman.
Byggnadsvårdarna åker ibland ut och hälsar
på, vandrar runt och ger råd om förändringar och
förbättringar. Båt & Byggnadsvård i Roslagen är en
ekonomisk förening där de som arbetar i företaget
också är delägare. Ett antal hängivna entusiaster som
vigt sina liv åt att renovera hus och gamla träbåtar.
– Ja. Och.. – det kommer en konstpaus – det är
inget fel med det, förklarar Gösta Ulvfot.
Gösta är Båt & Byggnadsvårds tekniske expert.
Snickare, byggnadsingenjör och fönsterhantverkare. Det är svårt att slå honom på fingrarna när det
gäller fönsterrenovering.
– Man ska inte behöva vara miljonär för att
kunna rusta sitt hus, förklarar Gösta.

Beslag, tyger, borstar …
I butiken finns hantverk och byggmaterial. Smidda
beslag, gardintyger och skurborstar. Pigment,
penslar och äkta lindrev om du vill täta mot draget
i fönsterkarmen.
Färgerna innehåller inga starka lösningsmedel
som går hårt åt miljön. Linoljefärg går att tvätta
bort med såpa.
När Gösta har hållit en kvarts föreläsning om linoljefärgens fördelar framför andra färgtyper brukar
det räcka för att övertyga de mest klentrogna.
Normalt ordnar Båt & Byggnadsvård kurser i
fönsterrenovering och föreläsningar om allt möjligt;
tapeter, smide, trädgårdsplantering och dekormålning.
Så inte nu i pandemitider.
Men om du vill begripa hur man sköter en äng
kan du gå en covidsäker kurs i det fria. Prova att
slå en äng i sommar, slå med lie och hässja på
Roslagsvis.
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Välkommen till
Norrtälje!
EKOMMENDERAS
Café i centrala Norrtälje!
Sjötullsgatan 3 vid Lilla torget.
Välkommen till det enda
EKO & REKO-caféet i Roslagen!
Öppet tisdag – söndag
Tel 070-852 75 10

NORRTÄLJE
Vi uppfyller de flesta barns
önskningar.
Välkomna!
0176-125 58
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Tullportsgatan 10, 0176-101 59
www.frokenknopp.se

Varmt välkommen in och njut
av våra vackra smycken i ateljén
på Posthusgatan 6A i Norrtälje.
0176-156 56
www.guldsmederna.se

Hantverksmässigt tillverkad
äppelmust av svenska äpplen.
070-776 74 81
www.norrteljemusteri.se

En oas mitt i Norrtälje!
Levande historia, experimentlekar och kafé med souvenirbutik.
www.pythagorasmuseum.se
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Rävsten
NATURLYCKA PÅ

Kärleken till Rävsten är lätt att
förstå och många som har vistats här
som barn kommer idag med egna
barn och barnbarn. Säsongen är
lika lång som havet ligger isfritt. Att
samla goda vänner en höstweekend
när havet fortfarande värmer luften
för att bada bastu, en bokcirkel eller
fiske är tips värda att spara.
ORD: Susanna Hedin

RÄVSTEN

The love of Rävsten is easy to understand
and many people who have been here
as children come back with their own
children and grandchildren. The season
is as long as the sea is ice-free. Renting
a cottage here for an autumn weekend
when the sea still warms the air, taking
a kayak trip, having a sauna, reading
a good book or fishing are all top tips.
Half of the island of Rävsten is owned by
the Upplandstiftelsen foundation and
is a Natura 2000 area, i.e. an area with
species or habitats that are particularly
worthy of protection from a European
perspective. Rävsten offers unique access
to untouched archipelago surroundings
and plenty to discover independently.
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Foto: Tora Rosen
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Foto: Kerstin Söderberg. Båthus: Visit Roslagen. Kajakbild: Alexander Lindgren.

M

orgonen är klar och lite sval. På Äspskärs brygga
på Gräsöns sydspets står en grupp människor och
väntar. En del med ryggsäckar och rejäla skor.
Andra med badväska och flip-flop. Några barn har redan tagit
fram sina metspön och agnar på från en medhavd maskburk.
Snart hörs ljudet av en båtmotor bortöver viken. stor träsnipa
närmar sig sakta över det glittrande vattnet. Det är Thomas
Rosen från Rävstens stugby, som kommer för att hämta dagens
första gäster. Den vackra båten är byggd för snart ett halvt sekel
sedan vid Vargskär, som ligger runt nästa udde. Med säker hand
styr Thomas mellan de många grunden och efter en kort tur ser
vi sjöbodarna i den lilla hamnen på Rävsten. Doften av tjära
slår emot oss när vi kliver i land och i en av sjöbodarna pågår en
utställning av en lokal träkonstnär.
Frågan är nu om det ska bli bad direkt vid badplatsen nära
hamnen eller om vi ska utforska ön lite mer först? Äventyrlustan
tar över och efter att ha stärkt oss med glass från den lilla kiosken
ger vi oss iväg. Eftersom vi tillhör dem som hellre lugnt njuter av
omgivningarna än ständigt håller koll på karta och väderstreck för
att inte gå vilse, väljer vi Rävspåret. Ett 2,4 km långt, väl markerat, spår som leder oss runt på ön. Men först måste vi klappa fåren
som så nyfiket skockas vid stängslet när vi kommer nära. Nu får
vi också syn på ett av de tidigare skärgårdshemman som funnits
på Rävsten. Här bodde Kalle och Klara Andersson med sin dotter
Dagny fram till slutet av 60-talet då de sålde hus och mark till
Uppsala Stad. De var de sista som drev ett aktivt jordbruk och
levde bofasta på den mark som Rävstens stugby nu ligger på. Stugorna byggdes först att ge främst Uppsalabor möjlighet att komma
ut i skärgården på semester och skollov men numera kommer gästerna även från andra delar av Mellansverige. Idag består Rävstens
stugby av 18 stugor varav en är Kalle och Klara hus.
Halva Rävsten ägs numera av Upplandstiftelsen och är ett
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Natura 2000 område, alltså ett område med arter eller naturtyper
som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

Fiskare, säljägare och jordbrukare
Motvilligt lämnar vi fåren och passerar genom en vacker och
ståtlig stenmur och låter vägen leda oss vidare över en slåtteräng, där gräset redan vuxit sig högt. Naturen på Rävsten bär
tydliga spår efter de människor och djur som levt här under
århundradena. Redan på 1600-talet bodde här fiskare, säljägare
och jordbrukare. Små öppna ytor dyker upp i skogen, som långt
tillbaka varit gårdens åker där man odlat till husbehov. Varje
gräsplätt togs till vara. Träd som hamlats, eller tullats som man
säger här, är lätta att urskilja med sitt kompakta och låga sätt
att växa. Löven och grenarna utgjorde foder till boskapen under
vintern. Fortfarande hamlas träden på Rävsten, nu senast ett
70-tal askar. Askens löv och grenar är mycket uppskattade även
av dagens får. Kerstin Söderberg, som driver Rävstens stugby,
berättar att de ständigt arbetar med att hålla landskapet öppet
genom att röja sly, slå gräs och genom att låna hit både kor och
får under betessäsongen. Strandängarna som finns här passar
bra till bete. Korna är riktigt stora av rasen Hereford men de är
skygga av sig och har en stor hage, så man stöter sällan på dem.
Vi följer stigen vidare in i skogen. Solens strålar silas genom
trädkronorna högt däruppe. Här inne hörs bara fåglarnas kvitter
och det mjuka ljudet av våra steg. Några av de äldsta stugorna
finns här. Byggda stående på pålar i det steniga skogslandskapet
ger de en känsla av att nästan vara trädkojor.
Blåbärsriset täcker marken runt mossklädda stenar och vi
spejar för att få se den vackra nattviolen som växer här. Till
skillnad mot andra mer färgstarka orkidéer gör nattviolen inte
så stort väsen av sig med sina små vitaktiga blommor. Men ack
så skön ändå. Här finns många olika orkidéer, som den kanske
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Foto: Kerstin Söderberg.
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Foto: Kerstin Söderberg. Båt: Susanna Hedin. Kalle & Klaras hus: Visit Roslagen.

lite mer kända Adam och Eva och Jungfru Marie nycklar. Vi
nöjer oss tacksamt med att få syn på getrams, som lyser med sina
vita klockor inne i skogens dunkel. Tack vare den blandning av
natur som finns här av öppet landskap, skog och strandängar har
Rävsten en mycket rik flora. Från tidig vår och försommar med
alla gullvivor som trivs på slåtterängarna och blodnävan som
färgar de torra backarna röda längre fram på sommaren.

I gränslandet

ÖPPNAR 4 JUNI

Nu öppnar sig skogen och Skinnbroksviken välkomnar oss med
solvarma klippor och här, med hela Ålands hav framför oss, smakar
en kopp kaffe och limpsmörgås bättre än någonsin. De mindre
ömfotade i sällskapet tar ett dopp i det svala vattnet och letar
sen snäckor och småfisk i klippskrevorna. Det är stilla och vi är
ensamma här i vår egen lilla badvik. Några kajaker glider tyst förbi
en bit ut. De grunda vatten som omger Rävsten är ypperliga för
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att utforskas från en kajak. Rofyllt och äventyrligt på samma gång.
Alexander Lindgren på Gräsö Kanotcentral har valt att förlägga
sin verksamhet här, i gränslandet mellan skyddad inre skärgård och
det öppna havsbandet. Här finns en tur för alla åldrar, nybörjare
eller inbiten kanotist, säger Alexander. Här finns valmöjligheten
att kunna paddla mellan lummiga öar och in i skyddade vikar eller
möta karga kobbar i ytterskärgården. Guidade turer arrangeras och
för den äventyrlige finns tält och utrustning att hyra för övernattning på något ensligt beläget skär. Det är ganska bra täckning på
mobilen här ute, försäkrar Alexander med ett leende.
Nästa gång vi kommer blir det kanske en liten paddeltur. Vi ska
i alla fall ta med korv att grilla på någon av de fina grillplatser som
vi sett. Kanske hyra en stuga eller varför inte ett tält? Möjligheterna verkar obegränsade denna varma dag här på klipporna. Det är
nog det som är grejen med Rävsten. Unik tillgänglighet till orörd
skärgårdsmiljö och mycket att upptäcka alldeles på egen hand.

Upplev

Wetsera 1891
museiskepp

Boka bord på strandnaraoregrund.se
1 / 2021

Välkommen till
norra Roslagen!
RÄVSTENS
STUGBY
en pärla i Gräsö skärgård

Hotell • Bröllop • Konferens • Butik
Öppet året runt!
Långgatan 33
0173-300 65
www.klockargarden.nu

Camping & Stugor
Restaurang med underhållning
Strand & bryggbad
fiske • båtar • k
 ajaker m m.
Varmt välkomna!
www.sunnanocamping.com

Hyr en stuga eller
besök oss över dagen!
Båtuthyrning, badtunna, bastu
Varmt välkomna!
www.ravsten.se

Vi har ledigt boende!
boka@orskarsfyr.se
www.orskarsfyr.se

• Skärgårdsupplevelser
• Nybörjarkurser
• Uthyrning:
kajaker, paddelbrädor & tält
• Försäljning: paddling & fiske

Kajak- & cykeluthyrning
Boendeförmedling
Skräddarsyr paket
Cyklar, kajaker & tillbehör säljes.
070-280 54 42

Ljudpromenaden
i Östhammar
God mat i fantastisk miljö,
upplev Öregrund hos oss!
Boka bord online på
www.strandnaraoregrund.se

Välkommen till vår livsstilsbutik
med barn- & damkläder,
inredning och presenter.
Norra Tullportsgatan 6, Östhammar
www.mybliss.se

LYSSNA DIREKT I MOBILEN!
MER INFO PÅ TURISTBYRÅN

FANTASY TOUR
OF ÖSTERBYBRUK

Foto: Visit Roslagen.

More and more people are
discovering Österbybruk’s
manor house, forges, and industrial and park landscapes.
The manor house is now
attracting visitors with a fantasy tour back in time using
your mobile phone. You are
welcomed by the patron of
the works, Per Adolf Tamm,
at the entrance, land with
Gustav Vasa in the Dannemora mine in the 16th century,
and continue into the “manor room”, when Österby was
owned by Louis de Geer from
Belgium. The Grill family
tells its story in the “Lady’s
Bedchamber”. The story of
opera singer Jenny Lind is
told in the “Lady’s Parlor”.
Her grand piano is still there,
at the works. Österbybruk
has been home to some of
Sweden’s wealthiest families.
That is why the whole place
is so grand. In addition to
the regular tours, it is also
possible to customize your
tour. If you want to feel the
chills down your spine, there
is a guided tour with lots of
ghost stories, and if you are
more interested in industrial
history you can tailor your
tour to that as well.
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I ÖSTERBYBRUK

Herrgården öppnar till sommaren med
en fängslande historia kring bruket och
människorna där.

T

ORD: Andreas af Malmborg BILD: David Nyström

änk att få vara en skrattande herrgårdsfröken som hastar
förbi franska fönster i solljuset med frasande kjolar kring
anklarna. Eller sprätta med käppen i gruset som ”Gammel-Tammen”, brukspatron och dåtidens rikaste man.
Lite som i Jane Austens 1800-tals England, dandyn i vita byxor,
ridkavaj och hög hatt rider genom parklandskapet när han inte
uppvaktar damerna i biblioteket.
Österbybruk har allt detta. Trots Covid-pandemin hoppas verksamhetsledare Bengt Lindholm på besöksrekord i sommar.
– Vi kommer att semestra i Sverige i sommar, förklarar han
övertygat. Väldigt många har fått upp ögonen för det som finns att
se och uppleva på nära håll.
Som Österbybruks herrgård, smedjor, industri- och parklandskap.
Österbybruk bjuder på en fantasivandring bakåt i tiden.
Vid stora entrén möts du av brukspatron Per Adolf Tamm
som tar hand om dig – via mobiltelefonen. Du köper biljett (en
QR-läsare i mobilen krävs) du får en folder i handen och så åker vi
rutschkana bakåt i historien.
Du landar med Gustav Vasa i Dannemora gruva i slutet av
1500-talet. Kung Gösta som tog hjälp av tyska experter för att tillverka vapen. När du sedan traskar vidare in i ”herrgårdsrummet”
har Österby köpts upp av Louis de Geer - invandrare från Belgien
som blev framgångsrik svensk industriman.
Österbybruk har hyst Sveriges allra mest förmögna släkter
genom tiderna, det är därför hela anläggningen är så storslagen.
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Nästa att ta vid var familjen Grill som berättar sin historia i ”Fruns
sängkammare”. Grillarna expanderade sin förmögenhet genom
handel med Kina via Ostindiska kompaniet.
I ”Fruns förmak” berättas historien om Jenny Lind - operasångerskan vars röst var ”som en pärla i de svåraste koloraturpassagerna” enligt en samtida åhörare. Brukspatronen, som då hette Per
Adolf Tamm, blev mycket förtjust. Jenny Linds egen flygel har
fortfarande sin plats på bruket.
Konsten och litteraturen har alltid varit viktiga i Österbybruk.
Under 1800-talet hängde oljemålningar av Rembrandt, Rubens
och Tizian längs väggarna. Brukets bibliotek hade femtusen titlar
i hyllorna.
Österbybruk vill fortfarande vara ett brett kulturcentrum med
musik och konst, teater – och operaföreställningar.
Här finns sexton byggnadsminnesförklarade byggnader att titta
på och utforska. Bara att hålla byggnaderna i skick går lös på minst
en miljon kronor om året.
Hela herrgårdsområdet är öppet i sommar, ett tips är att strosa
runt i parken med en picknickkorg. Lindallén planterades någon
gång på 1700-talet och lindarna är nyligen hamlade.
Förutom de ordinarie guideturerna i sommar är det fullt möjligt
att skräddarsy sin guidning på Österbybruk. Vill du känna kalla kårar längs ryggen kan du få en guidning med gott om spökhistorier,
är du mer intresserad av industrihistoria går det också utmärkt.
En och en halv timme med bil från Stockholm. Nära till
Uppsala, Gävle och Norrtälje. Österbybruk har vandrarhem, ett
värdshus - ”Gammel-Tammen” och camping för dig med husbil.
Alla tiders bäste rävmålare - Bruno Liljefors flyttade till Österbybruk 1917 och hade sin ateljé vid herrgårdsdammen. Han ska
också få sitt eget museum.
Men det är en annan historia.
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Österbybruks Herrgård

- Ett kulturcentrum i vacker bruksmiljö med spännande historia!

Upptäck en svunnen tid, vandra runt bland
historiska byggnader, se en unik vallonsmedja,
ett stall fullt med vagnar och ett orangeri med
ljuvlig trädgård!
Barn- och familjeaktiviteter, utställningar, guidade
turer, spökvandringar, konsthantverk, antikhandel, mat, fika och mycket mer.

Stiftelsen Österbybruks herrgård

Tel: 0295-20072
Mail: info@osterbybruksherrgard.se
För större grupper kontakta
Boka Uppland via: info@bokauppland.com
@StiftelsenOsterbybruksherrgard
@osterbybruksherrgard

www.osterbybruksherrgard.se

Närproducerat
frånRoslagen
GODSAKER OCH RÅVAROR FRÅN ROSLAGEN TILL ALLA NJUTBARA STUNDER

Ekologisk handelsträdgård
med kryddörter och perenner.
Självplock av eterneller och snittblommor under sensommaren.
TRÄDGÅRDSKAFÉ
0175-606 44
www.vaxplatsnybyn.com

ärliga råvaror
ärlig produktion
ärliga produkter
LJUSTERÖ GÅRDSBUTIK
Ljusterogardsbutik.se

Småskaligt dryckeshantverk
från Roslagen
www.norrteljebrenneri.se

Hantverksmässigt tillverkad
äppelmust av svenska äpplen.
070-776 74 81
www.norrteljemusteri.se

När du vill äta något riktigt gott!
Ett litet bryggeri med stora smaker
www.vg-bryggeri.se
070-580 38 57

Fam Pettersson
Norrgården, Gåsvik
www.roslagskott.se

EKOMMENDERAS
Café i centrala Norrtälje!
Sjötullsgatan 3 vid Lilla torget.

Viltsafari, delikatessbutik,
servering, ställplatser, stugor
minigolf. Öppet året runt!
www.samstorp.se

Välkommen till det enda
EKO & REKO-caféet i Roslagen!
Grymt god mat!
www.tottiesmat.se

Öppet tisdag – söndag
Tel 070-852 75 10

däck

ALLE MAN PÅ

Intresset för cykling har verkligen exploderat det senaste året och i Roslagen finns
fantastiska möjligheter till unika upplevelser från cykelsadeln. Här finns miltals
med grusväg, stig och körväg som bara väntar på dig som har breda däck på cykeln.

ORD: PEK BILD: Andreas Mattsson
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3-generationersturen

Elitutmaningen för skogscyklisten

Att ha med sig både sina föräldrar och barn på utflykt är supermysigt när den fysiska utmaningen hamnar på rätt nivå för alla. Ett
tips som passar de flesta är den oerhört vackra delen av Roslagsleden längs Väddö kanal. Börja turen i Älmsta vid bron över kanalen – broöppningen är en sevärdhet i sig. Följ Roslagsledsskyltningen söderut på fastlandssidan så kommer ni in på en grusad
väg längs kanalen. Leden är framtagen för vandring, så tänk på att
lämna företräde för vandrare! Sträckan till Bagghusbron är knappt
5 km och bjuder på många fina picknickställen. Vik av mot Gåsvik
innan bron för att komma till Edblads där ni kan fylla på energidepåerna vid uteserveringen medan barnen testar hinderbanan
under de stora trädens skugga. Kolla gärna in butikens utbud och
se när Hans Edblad själv skapar i gjuteriet i sin egen butik intill.

Det är många som har börjat cykla i skogen de senaste åren. För
dig som vill testa både dina tekniska kunskaper och din kondition
rekommenderar jag Kvisthamra XCO*bana i Norrtälje. Här har
den lokala cykelklubben med eldsjälen och elitcyklisten Gunnar
Töjren i spetsen lagt en bana som är ordentligt utmanande.
Kvisthamra är Roslagens alpina centrum och höjdmetrarna
är många med roslagsmått mätt. Efter en chockstart uppför ett
antal serpentinsvängar når du toppen med magnifik utsikt över
Kvisthamraviken och Norrtälje stad. När du vänder cykeln nedåt
väntar dropp, hopp, stenkistor och en fin stocktrappa. Det här är
inte tillrättalagd turistcykling. Det här är för dig som är redo att
testa hur det är att cykla MTB som landslagsåkarna Jenny Rissved
och Emil Lindgren.
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FLER TIPS

Hacksta MTB-bana

i Åkersberga är Roslagens enda
maskingrävda cykelled och är
ett perfekt ställe för stora och
små cyklister med breda däck.

Gräsö

En av Roslagens största
öar erbjuder fin cykling. Ta
vägfärjan från Öregrund
och testa den 20 km långa
Mellanturen. Läs mer på www.
upplandsstiftelsen.se och
Gräsöfonden.

Singö/Fogdö

Öar med två uppmärkta leder
som bjuder på underhållande
stigar och fantastiska vyer.
Ibland händer det att man
missar markeringen och
hamnar fel, men felcyklingar
leder här ofta till nya
spännande upptäckter.

Österbybruk

Här erbjuder IFK Dannemora
Österby Skid & Cykelsektion
fina cykelmöjligheter. En
uppmärkt milslinga på
elljusspår och stig gör
cyklingen snabb och rolig. Du
kan också kombinera med
styrketräning i utegymmet.

Norrtälje/Rimbo

För dig som tycker det är
läskigt med tvära kurvor,
branta backar och motortrafik
så passar banvallen mellan
Norrtälje och Rimbo perfekt.

APPAR
Apparna Trailforks och Strava
är perfekta hjälpmedel för
ytterligare MTB-tips i Roslagen.
Kolla till exempel XCO-banan
i Östhammar och Campus XC
bana i Norrtälje om du är sugen
på mer rejslik cykling.

Gravelbike

Vikingaleden

När mormor cyklade på grusväg med sin ballongdäcksförsedda damcykel så kallades det bara för att cykla, idag
är det en egen subkultur inom cyklingen. För dig som
vill testa gravelbikekonceptet så räcker det att däcken
har hyfsad bredd och volym. Här är själva planeringen
av turen en stor del av nöjet, kartor som underlag hittar
du på Roslagens turistbyråer. Tipset är att sikta på norra
Roslagen där det finns många och långa grusvägar och
glöm inte att ett stopp på kafé är obligatoriskt! Vill du
hellre ta en färdigplanerad rutt så kan du välja Vallonernas cykelled i Gimo, 13 km grusväg med informationstavlor som berättar om platserna du passerar. Läs
mer på www.roslagen.se/vallonernascykelled

Friluftsleden Vikingaleden bjuder på omväxlande
cykling och är en perfekt utgångspunkt för en
längre mountainbiketur. Varför inte dela upp den
i etapper och plocka dem en efter en från Grisslehamn och norrut mot Österbybruk? Leden är tydlig
märkt och lätt att följa men läs på roslagen.se i
förväg då vissa delar är snabba och andra betydligt
stökigare.
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*XCO är den olympiska MTB cykeldisciplinen. Tävlingar
går som varvlopp på en ca 4 km lång bana med tekniska utmaningar.

ALL HANDS ON DECK!

Interest in cycling has exploded
in the last year and Roslagen offers fantastic opportunities for
unique experiences on bikes.
There are miles of dirt roads,
trails and paths just waiting for
those with wide tires on their
bikes. Take your old parents
and young children on a lovely
bike ride along the Väddö Canal. Try the elite challenge for
forest cyclists on the Kvisthamra XCO track in Norrtälje. Go
gravel-bike cycling on gravel
roads in northern Roslagen,
with breaks for nice refreshments. Or cycle along the Viking
Trail from Grisslehamn to, for
example, Österbybruk.
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Tips!

Köp presentkor
t
på vår hemsida
och ge bort!

En av skärgårdens
mest idylliska platser!

Gör en utflykt till Furusund och dess
exklusiva skärgårdsmiljö! Här kan ni
njuta av en uppiggande tipspromenad,
äta något gott i vår restaurang, lägga till
med båten i vår gästhamn och lyssna på
trubaduren på havspaviljongen.
Stanna kvar på vårt 4-stjärniga hotell
över natten och passa på att besöka vår
bastu & bubbelpool innan middagen serveras.
Kika in på hemsidan och boka redan idag!
Välkomna till oss!
Malin & David

Följs oss på sociala medier:

Instagram: @furusundvardshus eller
Facebook: Furusund Värdshus

Furusunds Strandväg 2, 760 19 Furusund | 0176-803 44
info@furusundvardshus.se | www.furusundvardshus.se

Nytt och noterat

I Roslagen händer det alltid
något nytt som är värt att
utforska. Här har vi handplockat
några nyheter som kan väcka
både nyfikenhet och mersmak.

I ROSLAGEN

PRISBELÖNT SOLVATTEN
DEN PRISBELÖNTA UPPFINNINGEN SOLVATTEN ger mer
än 400 000 människor i ett fyrtiotal fattiga länder rent
vatten varje dag. Uppfinnaren och Österåkersbon Petra
Wadström och Solvatten har tagit emot över 20 internationella och nationella priser och utmärkelser för sina insatser
– senast på Svenska hjältar-galan 2020 då Petra blev Årets
miljöhjälte. Solvatten renar smutsigt vatten med hjälp av
solenergi. Där uppfinningen finns har sjukdomar som sprids
genom smutsigt vatten och dålig hygien minskat.

WETSERA, Sveriges äldsta registrerade råseglare, kommer att ligga
förtöjd i Öregrunds hamn som
museiskepp. Skeppet byggdes 1891
och har under sex år totalrenoverats
av föreningen Wetseras Vänner. I
samarbete med restaurang Strandnära kommer skeppets däck att
vara öppet för allmänheten alla dagar i veckan med fri entré. Ombord
finns enklare servering och det är
även möjligt att boka hela skeppet
för privata arrangemang.
– Strandnära och Wetseras Vänner
har ett samarbete som bygger på
gemensamma värderingar och som
bidrar till båda parters syften på ett
väldigt spännande sätt, säger John
Strand från Strandnära.
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Visionen är att göra Wetsera till ett
starkt resmål, men också att skapa
ett landmärke (i vattnet) och en
upplevelse med historisk anknytning till Öregrund som sjöfartsstad.

VÄLKOMMEN
TILL MIN VÄRLD

av blomster & bakverk
På mitt alldeles egna personliga sätt vill jag bjuda på en välfylld
bakbok med såväl bröd, bakverk som godsaker. Att baka ska vara
enkelt och glädjefyllt, både till vardags och kalas. Med ett 60-tal
recept tar jag dig genom årets alla säsonger och sätter stämningen
för varje årstid.
Jag vill inspirera till att baka med olika mjölsorter, så i min
bok finns både klassiska bakverk och naturligt glutenfria. Här finns
också matnyttiga tips, inspiration kring dekorationer och ätbara
blommor, liksom mina bästa tips när man ska baka glutenfritt.

Annelie Andersson driver den populära bloggen Blomster &
bakverk. Med ett alldeles unikt bildspråk inspirerar hon både
till att baka liksom att skapa med blomster. På senare år har
kameran blivit hennes trogna följeslagare och tillsammans
skapar de ätbara och vackra stilleben. Boken ska såklart främst
användas i köket men kan lika gärna fungera som en fotobok.

Blomster & bakverk

Museiskepp i Öregrund

ANNELIE
ANDERSSON

Jeaninne provkör en tändkulemotor.
Foto: Thomas Walldén.

BARNENS PYTHAGORAS i Norr
tälje har byggt om och byter
gestaltning. Temat är Människorna och maskinernas magi. Nu
vill man förmedla den riktiga
motorfabriken Pythagoras i
barntappning. Barnen får prova på
verkstadsarbete – gänga muttrar,
fila skruvhuvuden, skruva isär och
ihop. Här får man bl a också mäta
sin kraft och uppleva hur motorerna provkördes i fabriken.Barnen
får lära sig om uppfinningar och
experiment i Skrotnisses och
Uppfinnarjockes anda. Den nya
gestaltningen är gjord tack vare
stöd från Riksantikvarieämbetet,
Roslagens Sparbanks stiftelser
och Norrtälje Energi.

Ljuvlig presentbok

MASKINERNAS MAGI

Solvatten är en svart dunk där 10 liter smutsigt vatten
åt gången renas genom ett filter som minskar vattnets
grumlighet medan solens strålar renar vattnet med UV-ljus
som är elakt mot mikroorganismer. Virus, bakterier och
parasiter dör.
En Solvattendunk kan producera 40 liter rent vatten om
dagen, 6 000 liter om året och 50 000 liter på en livstid.
Solvatten kan också användas för att få rent vatten här i
Sverige, t ex vid fritidshus i Roslagen.

ANNELIE
ANDERSSON

Blomster
& bakverk
Bröd, bakverk och godsaker.
Med och utan gluten.
Alltid med blomster. Året om.

er på
ter bjud a kryddor
”Min vinbakat, julig er.”
smak
de ny
värman och mustiga

ISBN 978-91-88917-40-9

www.bladhbybladh.se

BLOMSTER & BAKVERK är en fantastisk bok som skapats av Annelie Andersson i Åkersberga. Med sitt fängslande bildspråk inspirerar hon både till
att baka och skapa med blommor. Med ett 60-tal recept och stämningsfulla
bilder av ätbara stilleben tar hon oss med genom årets alla säsonger.
– Att baka ska vara enkelt och glädjefyllt, både till vardag och kalas,
säger Annelie som också inspirerar till att baka med olika sorters mjöl,
både klassiska och naturligt glutenfria. Blomster & bakverk är utgiven av
Bladh by Bladh förlag. En ljuvlig presentbok som bl a finns att köpa på Visit
Roslagens turistbyråer.

HISTORISK KERAMIK
EN NY KOLLEKTION I
STENGODS har keramiker Katarina Persson i
Österbybruk arbetat fram
med inspiration från det
porslin som Ostindiska
kompaniet importerade
på 1700-talet. Österbybruks herrgård ägdes en
tid av Johan Abraham
Grill som även var
direktör vid det svenska
Ostindiska kompaniet.
Det finns berättelser om att gångarna i Österbybruks herrgårdspark
täcktes av porslinsskärvor från trasigt porslin som använts som ballast
på de skepp som transporterade det dyrbara porslinet från Kina och
Japan. Den nya keramiken finns till försäljning i Sadelmakarlängans
butik i Österbybruk.
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WRK GRÄVSKOPA
Rek. pris 299:-

249:-

Stabil trehjuling
med pedallås,
ram i metall och
gummihjul.

WRK SKOTTKÄRRA
I METALL

Vi har det mesta!
Utelek - Pussel o Pyssel
0-3 år - Lego - Spel - Bilar Dockor och mycket mer!
VÄLKOMNA
Ring oss för alternativa
lösningar om ni vill
mötas i dörren mm
Ta hand om er

699:Rek. pris 799:-

Finns i svart. Rek. pris 249:-

199:-

Lekia Norrtälje

Tullportsgatan 20 • 0176-12558
Gilla Lekia Norrtälje på FB & Instagram

Varmt välkomna till Nedergården!
Mysigt utflyktsmål i lantlig miljö
Här på Nedergården har vi ett mysigt café
med hembakat fika och lunchservering.
Vi har även butiker med inredning
som har en härlig blandning av
Gammalt & Nytt, stort som smått.
Stor klädavdelning med damkläder
Även smycken, godis, marmelader,
sylter, te, färg m.m.
Allt på vår gård i Roslagen
Mer info på www.nedergardengammaltonytt.se
Vi finns längs väg 77 mellan Rimbo & Gottröra.
Adress: Mörbyvägen 4, Rånäs

Vi följer rådande
coronarestriktioner.
Därför kan öppettiderna
ändras med kort varsel.

Albert Engström
Grisslehamn

Här har hela familjen roligt!

Pythagoras
industrimuseum

dunkande tändkulemotorer
snurrande och smattrande maskiner
arbetarhem från 1940-talet med kökstäppa
affärskontor - stor lekhall för barn
charmigt kafé i den gamla smedjan

Sommaröppet 8/6-15/8
tisdag-söndag kl 12-16
Verkstadsgatan 6, Norrtälje - www.pythagorasmuseum.se

VÄLKOMMEN TILL ALBERT ENGSTRÖM I GRISSLEHAMN!
Öppet i Museet, Ateljén, Tecknarens
Hus och Kafé Kalaset:
26/6-15/8 2021 dagligen samt
21-22/8 och 28-29/8
Museet kl 11-17
Ateljén kl 11-16
Guidade visningar i ateljén 5 gånger
dagligen med början varje hel
timme. Den sista börjar kl 15.

3/7 kl 11 Albert Engström-dagen
i Grisslehamn med underhållning
och utdelning av Engströmpriset.
Ateljékvällar med underhållning i
Albert Engströms Ateljé onsdagar
7/7, 14/7, 21/7 och 28/7 kl 19-20.
Museet +46 175 308 90
Kafé Kalaset +46 733 644 279
www.albertengstrom.se

Äventyrligt
BÅTAR ATT HYRA
Hyr båt med eller utan skeppare
och upptäck Roslagens
fantastiska skärgård på egen
hand. Visit Roslagen kan
berätta mer.
Berkinge bad och fiskecamp
+46 72 007 32 16, www.berkinge.se
Dyviks Marina +46 8 543 543 00
www.dyvik.se
Gräddö Sjöliv +46 76 793 76 17
http://graddosjoliv.se
Hav & Mat, Rindö, båt med eller utan
skeppare +46 73 078 86 92
http://havochmat.se/
Marinbutiken, Åkersberga
+46 8 540 850 90,
www.marinbutiken.com
Sundsvedens turistanläggning,
Östhammar +46 173 702 42
www.sundsvedenturist.se
Sunnanö camping, Öregrund,
vattenaktiviteter +46 173 300 64
www.sunnanocamping.com
Öregrunds Vattensport +46 70 232 70 59
www.oregrundsvattensport.se

BÅT MED KAPTEN
Blidösundsbolaget,
+46 8 24 30 90
www.blidosundsbolaget.se
Enskärs Sjötransport, Gräddö
+46 70 695 83 83,
www.enskarssjotransport.se
Galej Öregrund, +46 70 626 21 31
www.galej.nu/
Gula Båten, Löparö, taxibåt och
båtturer, +46 72 942 78 36
www.gulabåten.se
Hahn Yacht Charter, Åkersberga
+46 720 735 56 62
www.hahnyachtcharter.com

Helmi, Roslagens seglande kulturarv
+46 73 073 30 75 www.helmi.se
Krokholmens sjötrafik, taxibåt och
transporter, +46 737 80 50 56
www.krokholmenssjotransport.se
Out Seglingsevenemang, Rindö
+46 8 618 00 80 www.out.se
Per Eliasson sjö- och båttaxi samt
charter +46 176 932 47
www.per-eliasson.se
Roslagsevent, sjötaxi samt ribcharter
+46 72 203 44 89 www.roslagsevent.se
Sundsvedens turistanläggning,
Östhammar +46 173 702 42
www.sundsvedenturist.se

CYKLA
Allt från cykelkartor och
hyrcyklar till färdiga cykelpaket
med övernattningar kan bokas
på roslagen.se och med
personlig service hos Visit
Roslagens turistbyråer.
Arholma Nord +46 176 560 40
www.arholmanord.se
Bike & Hike Roslagen +46 70 992 97 78
www.bikeandhikeroslagen.com,
www.resgladh.se
Bo & Kajak, Öregrund, +46 70 280 54 42
www.bokajak.se
Hacksta Friluftsområde, MTB-bana,
Österåker +46 8 540 810 00
Vallonernas Cykelled, Gimo
www.roslagen.se/vallonernas-cykelled
Österbybruks MTB-bana, Österbybruk
+46 70 23 92 106
Cykeluthyrning finns hos Visit
Roslagens turistbyråer i Norrtälje och
Öregrund, bokning: +46 767 650 660
www.roslagen.se

Kajakpaddling i Roslagen. Foto: Visit Roslagen.
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Roslagen bjuder på ändlösa äventyr för stora och små.
Få inspiration, information och boka dina äventyr på
roslagen.se eller med personlig service hos Visit Roslagens
turistbyråer, + 46 767 650 660.

FISKA

GOLFA

Fiska från en egen klippa eller
följ med på en guidad fisketur.
Roslagen erbjuder fiske med
omväxling och variation.

I Roslagen finns många fina
golfbanor att välja på. Några
erbjuder även fotbollsgolf och
padel och någon har till och
med egen brygga. Boka en
golflektion eller ett golfpaket.

Baltic Pro +46 70 590 40 60,
www.balticpro.nu
Berkinge bad & fiskecamp, ädelfiske,
bad & fiskecamp +46 72 007 32 16
info@berkinge.se
Catch & Relax, Vaxholm
+46 8 544 913 20, www.catchrelax.se
Doggerbutiken, Norrtälje – fisketillbehör +46 176 148 89, www.dogger.se
Domarudden, ädelfiske, Åkersberga
+46 8 540 208 25 www.domarudden.se
Erken Fiske & Boende – kräftfiske och
guidade fisketurer +46 70 282 65 08
www.roslagen.se
Gräddö Sjöliv, fiskeäventyr
+46 76 793 76 17 http://graddosjoliv.se
Gräsö kanotcentral, fiske från
fiskekajak +46 70 446 42 95
www.grasokanot.se
JH Fiske, fiskeguidning
+46 70 220 32 83 www.jh-fiske.se
Rävstens stugby, fisketur med guidning
+46 173 360 18 www.ravsten.se
Sundsvedens turistanläggning,
Östhammar, båttur/fiske +46 173 702 42
www.sundsvedenturist.se
Sjö & Havsguiderna +46 70 334 13 67
www.sjohavs.se
Tvärnö Djur och Natur, Östhammar,
fisketur +46 73 038 85 14
www.oregrund.nu/tvarno
Ulfs fiskeguidning +46 72 202 07 72
www.grasoravarna.se

Alunda fotbollsgolf +46 10 199 41 86
www.alundafotbollsgolf.se
Burvik Golf Resort +46 174 430 60
www.burvik.se
Gimo Herrgård Fresbee golf/Discgolfbana
+46 173 889 00, www.gimoherrgard.se
Grisslehamns Marina, Äventyrsgolf
+46 175 306 49
www.grisslehamnsmarina.se
Johannesberg Golf +46 8 514 500 00
www.johannesberg.se
Olandsbygdens Golfklubb, Alunda
+46 10 199 41 86
www.olandsbygdensgk.se
Sundsta, golf +46 175 605 53
www.sundsta.se/golf-norrtalje
Öregrunds Golfklubb +46 173 324 50
www.oregrundsgk.com
Österåkers Golfklubb +46 8 540 851 90
www.ostgk.se

PADDLA
Kajaker, kanoter och SUPbrädor finns att hyra på flera
platser i Roslagen. Många
erbjuder kurser, turer och
färdiga kajakpaket med lunch,
guide och övernattning.
Arholma Nord +46 176 560 40
www.arholmanord.se

Tur med islandshäst i bruksmiljö.

Roslagsleden. Foto: Visit Roslagen.
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RIDA
Turridning på islandshästar
erbjuds året runt. Visit Roslagens turistbyråer tipsar om allt
från endagsturer till flera
dagars ridning med övernattningar. I Roslagen kan du också
lära dig köra häst och vagn.
Grim Islandshästar +46 76 851 62 22
www.grimislandshastar.se
Haga Gård och Stall, Herräng
+46 70 611 35 52 www.hagastall.se
Lappdals islandshästar, Åkersberga
+46 70 699 89 92
www.lappdalsislandshastar.se
Löfs islandshästar, Forsmark
+46 70 267 20 62
www.lofsislandshastar.se
Norr Malma gård, körlektioner
+46 70 370 33 91 www.fyrspann.se

VANDRA

YOGA
Vandringspaket med bl a walk &
talk, skogsbad eller vandrings
yoga kan bokas på roslagen.se
eller med personlig service hos
Roslagens turistbyråer.
Happy Retreat +46 70 621 60 04
www.happyretreat.se
South End of the lake + 46 76 525 66 25
Studio Karma +46 70 827 15 32
www.studiokarma.se
Syresatta möten +46 70 879 85 37
info@figurera.se

FLER ÄVENTYR
Arholma Nord, Zipline +46 176 560 40
www.arholmanord.se
Eventbanan, Norrtälje +46 70 269 45 16
www.eventbanan.se
Höghöjdsbana och frisbeegolf vid
Gimo herrgård, www.gimoherrgard.se
Med Hund i Roslagen, Norrtälje
+46 176 23 60 50 http://medhund.se
Padelbanor finns på flera ställen i
Roslagen – www.roslagen.se
Skypark Vaxholm +46 768 520 267
www.skypark.se
Skytte, paintball och folkrace på
Sundsta, Norrtälje +46 175 605 54
www.sundsta.se
Vaxholms Kastells aktiviteter
+46 8 120 048 70 www.kastellet.com
Vikingabyn Storholmen +46 70 342 51 70
www.storholmen.org
Äventyrens Ö erbjuder Äventyrssemester för barnfamiljer, +46 854 08 81 16
www.aventyrenso.se

BO
SOM EN
VIKING
Nu finns chans att bo som en viking i Vikingabyn Storholmen en mil
norr om Norrtälje. Här sover du som en viking i ett vikingahus i friluftsmuseet. Du lagar din autentiska mat över öppen eld och njuter av
omgivningarna bland vikingatida byggnader, kokhus, örtagårdar och
runstenar. Till kvällen kan du basta och hoppa i sjön.
Vikingabyn ligger vackert vid sjön Erken och ett naturreservat med
månghundraåriga ekar och vikingatida gravhögar. Här finns gott om
tid för eftertanke, reflektion och vikingaliv. Den som vågar sig på en
skymningsvandring bland de 165 gravhögarna kan spana efter byns
korp-par, som trivs i ekarnas kronor.
Välj själv om du vill stanna 1, 2 eller 3 nätter. Här ingår övernattning i
vikingahus (2-4 personer), middagskorg viking-style (som du lagar över
öppen eld), frukost, lakan och handdukar. Boka på roslagen.se

ÄVENTYRSSEMESTER
Äventyrens Ö upprepar
succén från förra
sommaren och erbjuder
äventyrssemester all
inclusive för barn
familjer även 2021.
Förutom mat och
boende ingår flera
spännande äventyr där
hela familjen kan delta.
Äventyrens Ö är även
en perfekt plats för
lugn och harmoni. Mitt
i naturen finns platser
för återhämtning och
forest floating i Energitanken. Här finns 25
hängmattor med utsikt
över skärgården, små
sandstränder och klippor vid vattnet. I sjöbastun och de vedeldade
badtunnorna njuter ni medan solen sakta lägger sig till ro. I paketet
ingår en timmes egen tid för varje familj i badtunna och bastun.
Boka på aventyrenso.se

Foto: Äventyrens Ö.

I Roslagen väntar vilsam och
äventyrlig vandring på egen
hand eller med guide på Roslagsleden, Blå leden, Vikingaleden och Upplandsleden. Här
lockar också leder på öar i
skärgården och slingor i Roslagens många naturreservat.

Adventure North +46 70 392 67 60
www.adventurenorth.se
Naturfantasten +46 70 421 97 50
www.naturfantasten.se
Syresatta möten +46 70 879 85 37
info@figurera.se
Studio Karma +46 70 827 15 32
www.studiokarma.se
Upplev Uppland Ute +46 70 604 45 75
paddelochpedal@gmail.com

REDAKTIONEN TIPSAR!

Bo & Kajak, Öregrund +46 70 280 54 42
www.bokajak.se
Gräsö kanotcentral, Rävsten
+46 70 446 42 95 www.grasokanot.se
Kajak och Uteliv, Gräddö och Furusund
+ 46 176 403 15 www.kajak-uteliv.com
Lidö värdshus +46 176 404 99
www.lidovardshus.se
Sunnanö camping, Öregrund,
vattenaktiviteter +46 173 300 64
www.sunnanocamping.com
Söderarm +46 70 326 58 33
www.soderarm.com
Öregrunds Vattensport
+46 70 232 70 59
www.oregrundsvattensport.se

ÄNGSÖTURER

Foto: Bosse Lind.
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I maj och juni 2021 erbjuder Visit
Roslagen turer med Gula båten
från Furusunds ångbåtsbrygga
till Ängsö nationalpark. Turerna
genomförs under säkra former
och med gott om tid att utforska
den blomstrande skärgårdsidyllen
på egen hand.På Ängsö blommar
kungsängslilja och gullvivor över
ängarna och på den norra sidan
av ön breder orkidén Adam & Eva
ut sig. Boka på roslagen.se
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Evenemangstips
TEATER
De många teaterföreställningarna utomhus är något av ett
kännetecken för en roslagssommar. Här följer några tips:

Wira-spelen

Ett storslaget musikskådespel på
utomhusscenen i Wira bruk med
skådespelare, levande orkester, kör och
ett dundrande kavalleri. Spelas
förhoppningsvis 3-11 juli.

Kullehusteatern

En kär tradition sedan dryga tjugotalet år
tillbaka. Kullehusteatern spelar runt om i
hela Roslagen på sin sommarturné. I år är
tanken att sätta upp Tre män på velociped
av Jerome K. Jerome.

Roslagsteatern

Roslagsteatern planerar två föreställningar i Roslagens famn denna sommar.

Idiotens Berättelse

På Norrtelje Brenneri kan man i slutet av
juni se Hasse Alfredssons gripande
föreställning ”Idiotens Berättelse” under
Roslagsteaterns flagg.

Kullsta friluftsteater

Under augusti kommer Roslagsteatern att
spela fars för hela familjen på den
idylliska utomhusscenen i Kullsta. För 16:e
året i rad lockar professionella skådespelare publiken till många skratt i denna
Roslagsoas.

Björkö teater

Björkö teater spelar på olika hembygdsgårdar runt om i Norrtälje kommun.

Teaterföreställning Ex

MOTORER, LACK
OCH KROMAT STÅL

FESTIVALER &
MUSIKEVENEMANG

Under somrarna lockar bilar,
båtar och motorcyklar till
folkfest runt om i Roslagen.
Förhoppningsvis kan de
traditionsenliga showerna och
motorträffarna bli av denna
sommar.

Musikaliska upplevelser av olika
slag blir det under sommarens
festivaler och konserter.
Här är ett axplock:

Custom Bike show

Den 47:e årgången av Custom Bike Show
går av stapeln den 5 juni, antingen som
vanligt i Societetsparken i Norrtälje eller
digitalt på webben.

American Car Show

Klassisk bilshow som siktar på sin 43:e
upplaga i Norrtäljes Societetspark i
sommar.

Veteranfordonsträffar

Ordnas vanligen på Sjötorget i
Östhammar på torsdagskvällarna under
sommaren. Alla motorintresserade
välkomnas liksom bilar, motorcyklar och
mopeder.

Roslagsloppet

Ett offshorerace som körts sedan 1962.
Startplatserna har växlat genom åren,
men målgången har alltid varit i
Öregrund.
Loppet, som planeras äga rum den 7
augusti, är också finalen på Öregrunds
Båtvecka.

Rospiggarna Speedway

Att se en match på speedwaylaget
Rospiggarnas hemmaarena i Hallstavik är
en stämningsfull upplevelse.

Av Marius von Mayenburg. Helena af
Sandeberg i en psykologisk dramakomedi
om den till synes perfekta familjen. Spelas
på Berga Teater, Åkersberga 1 okt.

Norrtälje Jazzdagar med Lill Lindfors.
Foto: Peter Knutson.
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WHAT'S
ON?

Under somrarna sjuder Roslagen av evenemang.
Sommarteater i gröngräset, utställningar och konstrundor,
barnkultur, musik av olika slag samt klassiska
motorshower bland mycket annat. För att inspirera till det
stora utbudet av arrangemang presenteras här ett axplock.
Läs mer och hitta fler på roslagen.se/evenemang

Fars på Kullsta Friluftsteater.

Allsång på Sjötorget,

Musikuppträdande och allsång på
onsdagar under sommaren, Sjötorget
Östhammar. Arrangör Fokus Östhammar

KONSTRUNDOR
Under sommaren ordnas vanligen många konstrundor där
konstnärer öppnar sina ateljéer
och visar sina verk. Håll utkik på
roslagen.se efter datum och platser. Här är några rundor att
inspireras av:

Ateljérundan på Björkö

Det bjuds på konserter för barn och vuxna
i Societetsparken, Norrtälje från 27 juni till
8 augusti. Arrangör Norrtälje kommun.

Det är trettonde gången som konstnärer
och konsthantverkare bjuder in till
Ateljérunda på Björkö. Det blir utställningar även i år, men under lite andra
former, kanske utomhus, den sista helgen
i juni.

Norrtelje jazzdagar

Gräsö konstrunda

Storbrunn Östhammar

Grisslehamns konstrunda

Konserter i Societetsparken,

Njut av jazz på gator, torg och
konsertlokaler när Norrtelje jazzclub
ordnar jazzfestival 2-4 juli.
Konsert i Storbrunns trädgård planeras av
Pulz.

Sommarnattens toner

Musik och konst i dagarna tre i Orangeriet
i Skebobruk.

Båtveckan i Öregrund

Den traditionsenliga konstrundan på
Gräsö planeras att genomföras 12-18 juli.
Öppna ateljéer helgen 30 juli- 1 aug.
Grisslehamns konstnärsklubb erbjuder
besökaren en mångfald av konstnärliga
uttryck med lokalt verksamma
konstnärer. Det blir glaskonst, måleri,
fotografi, mosaik, skulptur mm.

Konstdagar i Skaparladan

En festivalvecka i som erbjuder
båtupplevelser och underhållning för alla
intressen och åldrar.

Två dagar med utställningar av och med
åtta konstnärer i Skaparladans lokaler på
Rådmansö. Konstdagarna sker den 7-8
augusti.

Operadagarna

Konstrunda på Yxlan

Operaföreställningar i vacker miljö runt
om i Österbybruk.

Norrtälje Summer Boost

En stadsfestival, med inriktning på dans
och glädje, initierad av Tony Irving. Under
vecka 31 erbjuds dans och dansträning i
alla dess former och på olika nivåer runt
om i Norrtälje.

Ett femtontal konstnärer öppnar sina
ateljéer från Köpmanholm i norr till
Vagnsunda i söder under helgen 7-8
augusti. En fullmatad sträcka på 1,5 mil
inom allt från smyckesdesign, smide,
akvarell, olja och skulptur.

Kvisthamragruppen

Kvisthamragruppen i Norrtälje planerar
att ha sin Konstrunda den 20-22 aug.

Konst på Järnboden i Harg.
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Cykelguidning

Cykelguidning av konst utmed Åkers kanal
kanal i Åkersberga i samband med
Europeiska trafikantveckan den 18 sept.

Konst i Roslagen

Jurygodkänd konstrunda i bland annat
Österåker den 2-3 oktober. Förutom
denna konsthelg arrangeras samlingsutställningar på bl a Länsmansgården i
Åkersberga.

UTSTÄLLNINGAR
Länsmansgården

Österåkers konstförening visar konstutställningar på Länsmansgården - Österåkers
konsthall i Åkersberga. Årets sommarutställning Ull för livet till exempel.

Ånghammaren

I utställningen LEK MIG TILL LIV möts tre
konstnärskap, Kajsa Sjölén, Sofie
Stenberg och Elisabeth Bucht. Textilier,
målningar, installationer och interaktiva
skulpturer fyller Ånghammarens stora
utställningshall i Österbybruk.

Sadelmakarlängan

Utställningar och försäljning av stengods i
Sadelmakarlängan, Österbybruk, bland
annat en ny kollektion med inspiration
från det porslin som Ostindiska kompaniet
importerade på 1700-talet.

Mitt Österåker

Ljusterö konstmuseum

Ett tillfälligt deltagarbaserat konstverk
om plats med unga och seniora videoguider på färgglada dörrar. Utställningen
inleds med vernissage den 12 juni och
finns därefter att se till den 15 aug.
www.osteraker.se/upplevagora/kultur

Konst i Ån

BARNKULTUR
Kvarnen i Gimo

Vid Ljusterö torg ligger museet där
Ljusterö konstförening ordnar
utställningar.

Konst i ån är en tradition i Norrtälje. Flera
konstnärer ställer varje sommar ut sin
konst längst den slingrande Norrtäljeån.

Norrtälje konsthall

Visar samtidskonst av lokala, nationella
och internationella konstnärer. Om
museet är stängt för fysiska besökare
ordnas digitala visningar.

Fru Strids galleri

Har helgöppet på Väddö under hela
sommaren och visar en utställning med
arbetsnamnet ”Åter i bruk”.

Kulturhuset Storbrunn

Konstsalong hela sommaren i Östhammar.

Konstkuben i Öregrund

I juni får Öregrund besök av det mobila
utställningsrummet Konstkuben som
visar samtidskonst från konstnärer
verksamma i Uppsala län.

Järnboden i Harg

En ny barnanpassad utställning med
Knutmassotema i sommar. Lär dig mer om
den mångåriga traditionen, lekmiljöer och
möjlighet till eget skapande.

Rum för lek i Österbybruk

En stor sommarutställning i Ånghammaren som kan vara särskilt intressant för
barn. Ett gediget program med kringaktiviteter riktat till barn erbjuds i
samband med utställningen.

Gammel-Tammens gåta

Och Gårdsspökets konstiga gåta – två
familjeanpassade lyssningsupplevelser på
Österbybruks herrgårdsområde. Historier
från bruket, kluriga uppgifter och gåtor för
barnen att lösa.
Du behöver en karta, en mobiltelefon och
en penna. Coronaanpassad upplevelse,
rundan går du med ditt sällskap utomhus.

Familjevandring

En populär tur för barn som får lära känna
Östhammar på ett lekfullt sätt.

Föreningen Konstvarning planerar att ha
två olika utställningar i den vackert
belägna Järnboden i Harg under
sommaren.

Konserter i Societetsparken

Österbybruks herrgård

Nya Barnens Pythagoras

Konstdagar i Skaparladan på Rådmansö.

Söderarmslinjen till ytterskärgården.

Utställning med Nina Edling i augusti.
Utställningen är en del av Konstfrämjandets projekt ”Skogen mellan oss”.
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Flera konserter för en ung publik under
sommaren i Norrtälje. Fri entré.

En nyrustad plats där man kan leka och
lära om teknik och mekanik, uppfinningar
och kraftöverföring på Pythagoras
industrimuseum i Norrtälje.

GUIDADE TURER &
STADSVANDRINGAR
Öregrund och Östhammar
Lär dig mer om historiska händelser som
satt sin prägel på Östhammar och
Öregrund på någon av Visit Roslagens
stadsvandringar under sommaren.

Vallonbruken

De olika vallonbruken runt om i Roslagen
har ett rikt utbud av guidade visningar
och turer. Se roslagen.se för mer
information.

Guidade turer i Norrtälje

Följ med på en guidad historisk tur genom
Norrtälje. Arrangör är Norrtälje kommun.

Penningby slott

Besök det medeltida slottet under någon
av de guidade visningar som är tänkta att
ske i juli.

Storholmens Vikingaby,

Vikingabyn i Svanberga erbjuder ett stort
utbud av guidade turer och vandringar
med olika tema för stora och små.

Erikskulle friluftsmuseum

Sommaröppet på Erikskulle i Söderbykarl
med aktiviteter för alla åldrar. Guidade
visningar av hembygdsgården som näst
efter Skansen är Stockholms läns äldsta.

ANDRA TIPS …
Ängsö Nationalpark

Under valda datum i maj & juni anordnar
Visit Roslagen båtturer från Furusund till
Ängsö nationalpark med gott om tid att
utforska denna blomstrande skärgårdsidyll på egen hand.

Söderarmslinjen

Tisdag & torsdag under vecka 27-32 kan
du ta båten ut i ytterskärgården till
Söderarms fyrplats. Här väntar en
storslagen miljö, fika och möjlighet att gå
en historisk vandring på ön.

Söderarm

Under sommaren erbjuds aktiviteter av
olika slag på Söderarm. Från nationaldagsfirande med dragspel på bryggan till
träningshelger med middag med bad i
badtunna och i den unika bunkerbastun.

Äventyrens Ö

Äventyr i skog och mark erbjuds för
barnfamiljer på Äventyrens Ö i Roslagens
skärgård. Pilbåge, zipline, mat vid
lägerelden och tid i hängmattan är några
av de saker som står på programmet
under några utvalda äventyrssemesterveckor i sommar.

Vikingasommar

Familjefestival under sommarveckorna
29-31 på Vikingabyn Storholmen i
Svanberga.

Arkeologidagen

Biskopstuna, Österskär 29 augusti.
Den mäktiga borgen Biskopstuna var en
viktig plats för ärkebiskopens
maktutövande under medeltiden. För
fjärde året i rad pågår en forskningsundersökning vid ärkebiskopsborgen
Biskopstuna i Österskär. Följ med på en
guidad tur som berättar om den
arkeologiska grävningen och om livet vid
borgen.

Nya Roslagsmarschen

Årets roligaste vandringsevent går av
stapeln den 11 september på Roslagsleden.

Roslagens flaggdag!

Roslagens Flagga firas för första gången
med sin egen ”flaggdag” runt om i
Roslagen den 21 juni 2021.

Huldrans natt firar 20 år

Skymningsspelet Huldrans natt firar 20 år
i Österåker. Sedan 2001 har skymningsspelet Huldrans natt spelat i naturreservatet Trehörningsskogen, vid Friluftsgården Domarudden. I år hälsas vi varmt
välkomna till den Coronaanpassade
föreställningen Huldrans afton – vallmusik
och skogsbad (meditation) i skymningen
den 1-3 juli.

HÅLL DIG UPPDATERAD!
På grund av coronapandemin kan
evenemang ändras eller ställas
in med kort varsel. Kontrollera
alltid med arrangören för direkt
information.

Lek mig till liv - utställning med tre konstnärer i Ånghammaren, Österbybruk.
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Smak av Roslagen
RESTAURANG
Södra Roslagen
Bryggan på NässlingenNässlingen
+46 73 054 17 00www.roslagen.se

Herrängs Marina Restaurang & Krog
+46 175 139 02
www.saltsjon-fastighet.se

Domarudden Kurs- & friluftsgård
Åkersberga +46 8 540 208 25
www.domarudden.se

Hotell HavsbadenGrisslehamn
+46 175 309 30 www.hotellhavsbaden.se

Restaurang twosixtyfour – Österåkers
GolfklubbÅkersberga +46 8 540 851 65
www.ostgk.se
Restaurang Wira TingshusetWira Bruk
+46 70 600 38 69 www.wirarestaurang.se
Runö Möte & EventsÅkersberga
+46 8 555 380 00 www.runo.se
SiaröfortetKyrkogårdsön
+46 8 27 33 72 www.antrophia.se
Skeppskattens hamnkrogÅkersberga
+46 8 543 521 53
www.mortvikensmarina.se
Solbrännan Café & RestaurangÖsterskär
+46 8 540 609 09 www.solbrannan.se
Waxholms HotellVaxholm
+46 8 541 301 50 www.waxholmshotell.se

Mellersta Roslagen
Arholma Nord+46 176 560 40
www.arholmanord.se
Barnens Ö Krog & ScenVäddö
+46 176 933 83 www.barnenskrog.se
Bonden & BurgarenVäddö +46 176 501 03
www.vaddogardsmejeri.se
Den Gyllene RävenNorrtälje
+46 17 65 77 71 www.dengylleneraven.se
Eckerö Linjen+46 175 258 00
www.eckerolinjen
Edblad trädgårdscaféVäddö
+46 176 20 87 52 www.edblad.com
Folk och Fä
+46 703 05 14 66 www.folkofa.se
Furusund Värdshus+46 176 803 44
www.furusundvardshus.se

Arholma.
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Grisslehamn Marina & Camping
Grisslehamn +46 175 308 00
www.grisslehamnsmarina.se

Hotell Pensionat GranparkenNorrtälje
+46 176 103 54 www.granparken.com
KvarnuddenGräddö +46 17 65 00 40
www.kvarnudden.se
KöketNorrtälje + 46 176 280 607
www.grannkoketcatering.se
Lidö VärdshusLidö +46 176 404 99
www.lidovardshus.se
L8 i hamnen, Grisslehamn
+46 175 305 35 www.l8ihamnen.se
Norrgärdet Restaurant & CateringVätö
+46 709 92 53 84
www.norrgardet.nu
Norrtelje BrenneriNorrtälje
+46 176 22 71 30
https://norrteljebrenneri.se/
Restaurang Cissi & ClaraTorvalla
+46 706 87 14 94
www.cissiochclara.se
Restaurang HavspirenNorrtälje
+46 176 162 20 www.havspiren.se
Vita Huset & En Liten Smula
+46 175 600 63 www.enlitensmula.se
Rånäs slott+46 8 22 36 00
www.ranasslott.se
Simpnäs HamncaféVäddö
+46 702 92 55 72 www.cafeet.se
s/s Norrtelje, Norrtälje+ 46 176 194 40
www.ssnorrtelje.se,
VarvetHögmarsö
https://restaurangvarvet.se/
Viking Line+46 8 452 41 00
www.vikingline.se/rosella
Vishan på KrönsVäddö +46 176 510 41
www.kronstradgard.se

Båthuset, Runö.

WHERE
TO
EAT

Njut av allt det goda Roslagen bjuder på,
ofta lokala läckerheter med ekologiska
råvaror serverade i spännande miljöer.
Bakat och lagat med omsorg om både
gäster och miljö. Läs mer på roslagen.se

ÅtelletNorrtälje +46 176 70 04 50
www.atellet.se
ÖkrogenTjockö +46 72 181 84 28
www.tjocko.se
Österhamns pensionatArholma
+46 70 302 78 83
www.osterhamnspensionat.se

Norra Roslagen
Berkingebadet
Berkinge +46 720 073 216 www.berkinge.se

Sunnanö CampingÖregrund
+ 46 173 300 64
www.sunnanocamping.com
SöderströmsÖregrund +46 173 307 00
www.soderstromsveranda.se
Wärdshuset Gammel Tammen
Österbybruk +46 295 212 00
www.gammeltammen.se
Öregrunds GolfklubbRestaurang Syrrans
+46 17 33 24 52
www.oregrundsgk.com/restaurangen

Bistro Jernet
Österbybruk +46 762 31 92
www.simbadetscamping.se

Örskärs fyr ServeringGräsö
+46 173 340 21 www.orskarsfyr.se

Forslundska Villan, krog & veranda
Östhammar +46 173 173 09
www.forslundskavillan.com

CAFÉ

Forsmarks Wärdshus+46 173 501 00
www.forsmarkswardshus.se

Bryggan på NässlingenNässlingen
+ 73 0541700www.roslagen.se

Gimo Herrgård+46 173 889 00
www.gimoherrgard.se

Domarudden Kurs- & friluftsgård
 kersberga +46 8 540 208 25
Å
www.domarudden.se

Kafé Wilma Öregrunds hembageri
Öregrund +46 173 300 31
www.kafewilma.se
Lindbergs Stenugnsbageri
Östhammar +46 173 128 88
Norrskedika Hotell & Restaurang
Östhammar +46 173 150 55
www.gamlajarnhandeln.se
Olandsbygdens GolfklubbAlunda,
+46 174 101 15
Restaurang DoppingenGräsöbadens
CampingGräsö + 46 173 105 50
www.grasobadenscamping.se

Södra Roslagen

Kaffebar Klintsundet MarinaLjusterö
+46 8 542 432 43
www.klintsundetmarina.se
Restaurang Wira TingshusetWira Bruk
+46 70 600 38 69 www.wirarestaurang.se
Roddarhusets caféVaxholm
+46 73 434 36 10 www.roddarhuset.se
Runö Möte & Events,
Båthuset sommarcafé Åkersberga
+46 8 55 53 80 00 www.runo.se
Serveringen TrädgårdshörnanÖsterskär
+46 70 380 54 19www.roslagen.se

Simbadets CampingÖsterbybruk
+46 76 10 02 96 www.simbadet.se

SiaröfortetKyrkogårdsön
+46 8 27 33 72 www.antrophia.se

SjökrogenÖsthammar +46 173 730 770
www.sjokrogenosthammar.com

Solbrännan Café & RestaurangÖsterskär
+46 8 540 609 09 www.solbrannan.se

Strandnära Bistro & BarÖregrund
+46 70 971 85 13
www.strandnaraoregrund.se

Trädgårdscaféet på Vaxholms Bed &
BreakfastVaxholm+46 76 307 07 73
http://vaxholmsbedandbreakfast.se

Sundsvedens turistanläggning
Östhammar +46 173 702 42
www.sundsvedenturist.se

Mellersta Roslagen
Arholma Nord
+46 176 560 40 www.arholmanord.se

Folk & Fä.
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Bondens glasskalas+46 176 501 03
www.vaddogardsmejeri.se
Café ChocolateRimbo +46 175 710 50
www.cafechocolate.se
Café HörnanNorrtälje +46 176 101 31
www.cafehornan.com
Café Nedergården Gammalt & Nytt
+46 70 220 46 62
www.nedergardengammaltonytt.se
Café REKOmmenderasNorrtälje
+46 73 748 35 77
www.rekommenderas.coop/norrtalje
Café Smedjan Pythagoras Industri
museumNorrtälje +46 176 100 50
www.pythagorasmuseum.se
Edblad trädgårdscaféVäddö
+46 176 20 87 52 www.edblad.com
Vita Huset & En liten Smula Sundsta
Norrtälje +46 175 600 63
www.enlitensmula.se

Kafé Wilma Öregrunds hembageri
 regrund +46 173 300 31
Ö
www.kafewilma.se
Lindbergs StenugnsbageriÖsthammar
+46 173 128 88
Modelljärnvägens Hus & Frida Lovisas
trädgårdAlunda +46 174 655 77
www.modelljarnvagenshus.se
Norrskedika Hotell & Restaurang
Östhammar +46 173 150 55
www.gamlajarnhandeln.se
Simbadets CampingÖsterbybruk
+46 76 10 02 96 www.simbadet.se
Sundboden CaféÖregrund
+46 173 133 64 www.sundboden.se
Wärdshuset Gammel Tammen
 sterbybruk +46 295 212 00
Ö
www.gammeltammen.se
Öregrunds GolfklubbRestaurang Syrrans
+46 17 33 24 52 www.oregrundsgk.com/

Grisslehamn Marina & Camping 
+46 175 306 49
www.grisslehamnsmarina.se

Örskärs fyr ServeringGräsö
+46 173 340 21 www.orskarsfyr.se

Gårdsbutik & Farmor Marys Café 
+46 176 501 03 www.vaddogardsmejeri.se

CATERING

Kvarnudden Kafé och KrogGräddö
+46 17 65 00 40 www.kvarnudden.se

Bryggan på NässlingenNässlingen
+46 73 054 17 00www.roslagen.se

L8 i hamnenGrisslehamn
+46 175 305 35 www.l8ihamnen.se

Café REKOmmenderasNorrtälje
+46 73 748 35 77
www.rekommenderas.coop/norrtalje

Pensionat GranparkenNorrtälje
+46 176 103 54 www.granparken.com

Forsmarks Wärdshus+46 173 501 00
www.forsmarkswardshus.se

RoslagsbagerietNorrtälje
+46 176 22 31 60 www.roslagsbageriet.se

Kafé Wilma Öregrunds hembageri
Öregrund +46 173 300 31
www.kafewilma.se

Simpnäs HamncaféVäddö
+46 702 92 55 72 www.cafeet.se
Vishan på KrönsVäddö +46 176 510 41
www.kronstradgard.se

Grannköket CateringNorrtälje
+46 176 28 06 07
www.grannkoketcatering.se

Växplats NybynRimbo
+46 175 606 44 www.vaxplatsnybyn.com

ICA Kvantum Flygfyren
www.ica.se+46 17 67 57 00

ÅtelletNorrtälje +46 176 70 04 50
www.atellet.se

ICA SupermarketVäddö
www.ica.se46 0176-778 80

Norra Roslagen
Adas Kafé och bageriÖsthammar
+46 173 129 99 www.adaskafe.se
Bistro Jernet
Österbybruk +46 762 31 92
www.simbadetscamping.se
Faster Märtas Kafé
Forsmark +46 733 521 333

Lindbergs Stenugnsbageri
Östhammar +46 173 128 88

EN IDYLL VID
STRANDKANTEN

- lika vackert året om
Utmärkt plats att fira på!
Boka hela restaurangen eller vår mindre övervåning.

• lunch
• À la carte
• temakvällar
• cAtering
• BÅTCHARTER

Solbrännan

Restaurang & Café

900 m från Roslagsbanan.

Stråkvägen 2, Österskär
Bokning: 08-540 609 09 alt. info@rodloga.com • solbrännan.se

VÄLKOMMEN TILL
KISTA HEMBYGDSGÅRD PÅ VÄDDÖ

Norrgärdet Restaurant & Catering, Vätö
+46 709 92 53 84 www.norrgardet.nu
RoslagsbagerietNorrtälje
+46 176 22 31 60 www.roslagsbageriet.se
SkärgårdscateringÖregrund
+46 73 971 51 12
www.skargardscatering.se

Visningar 20/6 – 16/8 alla söndagar kl 15-18
och måndagar kl 17-20. Kaffestugan är öppen!
Kista är en gammal bondgård vackert
belägen på Väddö. Naturen runt gården är
unik med betesmarker, fornlämningar och
stigen upp på Mossberget. På gården finns
ett tjugotal olika byggnader, Mangårdsbyggnad, Gammelstuga, ladugård, stall,
loglänga med körvandring och vasstak.
Sommaren 2021 visar vi en utställning om
lin i museet, kvinnorna på Kista har odlat
lin och varit mycket duktiga på att bereda,
spinna och väva.
Furusund Värdshus.
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www.vaddohembygdsforening.se

Dröm i Roslagen
HOTELL & KONFERENS
Södra Roslagen
Domarudden Kurs- & friluftsgård
Åkersberga +46 8 540 208 25
www.domarudden.se
Fredriksborg Hotell+46 8 541 380 50
www.fredriksborghotel.se
Le Mat Bed & BreakfastÅkersberga
+46 73 699 05 95 www.bergabeds.se
Runö Möten & EventsÅkersberga
+46 8 555 380 00 www.runo.se
Siaröfortet Skärgårdspensionat
Kyrkogårdsön +46 8 27 33 72
www.antrophia.se/siarofortet
SkåvsjöholmÅkersberga +46 8 540 267 00
www.skavsjoholm.se
Waxholms HotellVaxholm
+46 8 541 301 50 www.waxholmshotell.se
Vaxholms KastellVaxholm
+46 8 120 048 70 www.kastellet.com
Äventyrens ÖKoholmen +46 8 540 881 16
www.aventyrenso.se

Mellersta Roslagen
Bergby Gård & Logi
+46 76 892 62 01 www.bergbygard.se
Berglings Boutique Hotell Bed and
Breakfast Norrtälje +46 704 888 786
www.berglingsbedandbreakfast.se
BjörkögårdenVäddö
+46 176 910 55 www.bjorkogarden.se
Folk och Fä, Grisslehamn
+46 70 305 14 66, www.folkofa.se
Furusund Värdshus+46 176 803 44
www.furusundvardshus.se

Rånäs slott.
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WHERE
TO
STAY

I Roslagen finns allt från bed & breakfast
och campingplatser vid havet till
skärgårdsvandrarhem, småstadshotell och
slott i vallonbruksmljö. Boka på roslagen.se
eller ring + 46 767 650 660.

Hotell HavsbadenGrisslehamn
+46 175 309 30 www.hotellhavsbaden.se

Hotell Adas,Östhammar +46 173 129 99
www.adaskafe.se

Östermans stugorHusarö +46 709 34 96 50
www.husaro.se

Hotell RoslagenNorrtälje
+46 176 171 80 www.hotellroslagen.se

Hotell KlockargårdenÖregrund
+46 173 300 65
www.klockargardenoregrund.se

Mellersta Roslagen

Häverö KursgårdHallstavik
+46 70 799 26 09 www.haverokursgard.se
Johannesbergs SlottRimbo
www.johannesbergsslott.com
+46 8 51 41 01 90
Lidö Värdshus+46 176 404 99
www.lidovardshus.se

Johanssons GårdshotellÖsthammar
+46 70 361 88 17
www.johanssonsgardshotell.se
Norrskedika Hotell
Östhammar +46 173 150 55
www.gamlajarnhandeln.se

Hotell Pensionat GranparkenNorrtälje
+46 176 103 54 www.granparken.com

Wärdshuset Gammel Tammen
Österbybruk
+46 295 212 00 www.gammeltammen.se

Pensionat GrisslehamnGrisslehamn
+46 708 19 51 55
www.pensionatgrisslehamn.se

BED & BREAKFAST, STUGA

Bull-August gårdArholma
+46 738 566 050 www.bullaugust.com
Bullerbyn i TomtaGrisslehamn
+46 724 52 75 00 www.roslagen.se
Båtmanstorpet Älmsta B & B
+46 709 81 50 12 www.bnb-elmsta.se
Carlberg Bed & BreakfastBergshamra
+46 706 25 11 44 www.carlbergbo.se
Erken Fiske och BoendeEdsbro
+46 70 282 65 08 www.roslagen.se

Södra Roslagen

FjällenhusetNorrtälje +46 767 650 660
www.roslagen.se

Domarudden Kurs- & friluftsgård
Åkersberga +46 8 540 208 25
www.domarudden.se

Grisslehamn Marina & Camping
+46 175 330 30
www.grisslehamnsmarina.se

Söderarms fyr+46 176 432 12
www.soderarm.com

Ingmarsö NorrgårdIngmarsö
+46 70 825 02 58
www.ingmarsonorrgard.se

Gräddö Sjöliv – Bo i en yacht eller på land
Gräddö +46 76 793 76 17
www.graddosjoliv.se

Vita Huset & En Liten SmulaNorrtälje
+46 175 605 54 www.sundsta.se

Le Mat Bed & BreakfastÅkersberga
+46 73 699 05 90 www.bergabeds.se

Haga StallHerräng +46 70 611 35 52
www.hagastall.se

ÅtelletNorrtälje +46 176 70 04 50
www.atellet.se

Stugor och Bed & Breakfast,
Klintsundet Marina Ljusterö
+46 8 542 432 43 www.klintsundetmarina.se

Kvarnsands StrandstugorGrisslehamn
+46 70 554 41 91 www.roslagen.se

Rånäs slott+46 8 22 36 00
www.ranasslott.se
Salnö GårdVäddö +46 176 931 30
www.salnogard.se

Österhamns PensionatArholma
+46 70-302 78 83
www.osterhamnspensionat.se

Tingshuset Wira Bruk Wira
+46 70 600 38 69www.wirarestaurang.se

Norra Roslagen

Vaxholms B & BVaxholm +46 703 725 333
www.vaxholmsbedandbreakfast.se

EpokgårdenÖregrund +46 173 302 00
www.epokgarden.se

Wira Bruk B&BWira+46 70 748 15 08
www.roslagen.se/wira-bruk-bb

Gimo Herrgård+46 173 889 00
www.gimoherrgard.se

Äventyrens ÖKoholmen
+46 8 540 88 116 www.aventyrenso.se

Pensionat Granparken.

Lidö VärdshusGräddö
+46 176 404 99 www.lidovardshus.se
Pensionat Kanalvillan Älmsta
+ 46 10 493 2676
www.pensionatkanalvillan.se
Pensionat SolgårdenGrisslehamn
+46 175 300 19
www.pensionat-solgarden.se

Siaröfortets skärgårdspensionat.

1 / 2021

Rum i Kristineholms gamla stationshus
Erken, Norrtälje+46 70 28 26 508
www.roslagen.se

Hargshamns bad och camping
Hargshamn +46 70 873 09 91
www.hargshamnscamping.se

Skärgårdsstuga på ÄngholmenTjockö
+46 70 543 17 28 www.roslagen.se

Hargshamns Folkets Husförenings
lägenhet +46 70 380 28 80
www.hargshamn.nu

South End Of The Lake+46 767 65 06 60
www.roslagen.se
Sparrens Bed and BreakfastRimbo
+46 70 699 09 41
www.sparrens-bedandbreakfast.se
Storstugan och Lillstugan Hallstavik
+46 767 65 06 60 www.roslagen.se
Stuga Björnösund Norrtälje
46 070-6602314 www.roslagen.se
Stuga vid Vätö sundNorrtälje
www.roslagen.se+46 708 80 08 38
Stugor för uthyrning på Burvik Golf Resort
+46 174 430 60 www.burvik.se
Sven Fredriksson Bed & Breakfast
Norrtälje +46 70 209 42 43
www.svenfredriksson.com

Klackskärs campingÖsthammar
+46 173 213 64
www.klackskarscamping.se

Lidö Värdshus+46 176 404 99
www.lidovardshus.se

Lilla Hotell WilmaÖregrund
+46 173 300 31 www.kafewilma.se

Vandrarhemmet HvilanNorrtälje
+46 176 133 16
www.vandrarhemnorrtalje.se

LillbodaÖsthammar +46 70 681 11 67
Mellangården, TvärnöÖsthammar
+46 703 98 03 87 www.oregrund.nu/tvarno
Rävstens stugbyGräsö +46 763 360 188
www.ravsten.se
Sanda GårdHargshamn +46 70 771 21 55
www.sandagard.se

Wik Bed & BreakfastNorrtälje
+46 176 27 03 22 www.wikbnb.se

Sundsvedens turistanläggning
Östhammar +46 173 702 42
www.sundsvedenturist.se
Sunnanö camping
Öregrund +46 173 300 64
www.sunnanocamping.com

Norra Roslagen

TopptorpÖsterbybruk +46 70 244 79 58
www.roslagen.se

Berkingebadet,Berkinge
+46 720 07 32 16 www.berkinge.se

Vacker villa vid havet med panoramautsikt
Öregrund +46 702 656 100

Bo & KajakÖregrund +46 70 280 54 42
www.bokajak.se

Öregrund Bed & Breakfast
+46 702 59 76 12

EpokgårdenÖregrund +46 173 302 00
www.epokgarden.se

Örskärs fyr Stugor & lägenheterGräsö
+46 173 340 21 www.orskarsfyr.se

Stor stuga med fantastiskt läge
Nolsterbystrand, Öregrund +46 731 411 227

VANDRARHEM

Gräsöbadens familjecampingÖregrund
+46 173 331 90
www.grasobadenscamping.se

Kapellskärs vandrarhem STF
+46 708 800 838 www.fritidsbyn.se

Norr Malma Kursgård & vandrarhem
Norrtälje +46 767 650 660
www.roslagen.se

Simbadets CampingÖsterbybruk
+46 76 10 02 96 www.simbadet.se

Vita Huset & En Liten SmulaNorrtälje
+46 175 605 54 www.sundsta.se

Häverö KursgårdHallstavik
+46 70 799 26 09 www.haverokursgard.se

Lilla HavsbrusÖregrund
email: hultqvista@gmail.com
www.roslagen.se

Söderarms fyr +46 176 43 212
www.soderarm.com

Visit NybyVäddö +46 176 543 15
www.visitnyby.se

Haraldsgård, Blidö +46 705 979 812
www.haraldsgard.se

Mellersta Roslagen
Arholma Nord – Archipelago Lodge
+46 176 560 40 www.arholmanord.se

Vårlyckans vandrarhem Roslagsbro
+46 730 20 74 48
www.laget.se/roslagsbroif

Norra Roslagen
EpokgårdenÖregrund +46 173 302 00
www.epokgarden.se
Gammel Gränome vandrarhemAlunda
+46 174 131 08 www.gamla-grenome.se
Gräsö Gårds vandrarhemGräsö
+46 173 333 63 www.grasogard.se

CAMPING
Mellersta Roslagen
Björkö Örns Camping, Gräddö
+ 46 722 330 782
www.caravanclub.se/camping/bjorko-orn
Grisslehamn Marina & Camping
Grisslehamn +46 175 330 30
www.grisslehamnsmarina.se
Kapellskärs CampingGräddö
+46 708 800 838 www.fritidsbyn.se
Norrtälje Stadscamping
+46 176 209 210 www.roslagen.se
Väddö Havsbad & CampingVäddö
+46 176 503 15 www.roslagen.se
Överlöpe Husvagnstomter,
+46 709 530 300, www.overlope.se

Bull-August gårdArholma+46 738 56 60 50
https://bullaugust.com

Johanssons Gårdhotell.
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Gimo Herrgård.

Norra Roslagen
Berkingebadet,Berkinge
+46 720 07 32 16 www.berkinge.se
Gräsöbadens familjecampingÖregrund
+46 173 331 90
www.grasobadenscamping.se
Hargshamns bad och camping
+46 70 873 09 91
www.hargshamnscamping.se
Hargshamns Folkets Husförenings
camping +46 70 380 28 80
www.hargshamn.nu
Klackskärs campingÖsthammar
+46 173 213 64
www.klackskarscamping.se
Simbadets CampingÖsterbybruk
+46 76 10 02 96 www.simbadet.se
Sunnanö campingÖregrund
+46 173 300 64
www.sunnanocamping.com

STÄLLPLATS
Mellersta Roslagen
Kärleksuddens parkering Norrtälje
+46 767 650 660 www.roslagen.se
Norrtälje Sportcentrum
+46 176 710 00 www.norrtalje.se

Norra Roslagen
Ställplatser för husbil i Öregrund
+46 767 650 660 www.roslagen.se
Ställplatser i Östhammar
+46 767 650 660 www.roslagen.se
Öregrunds Golfklubb +46 173 324 50
www.oregrundsgk.com

STUGFÖRMEDLING
Bo & KajakÖregrund +46 70 280 54 42
www.bokajak.se
Ljusterö skärgårdscenterLjusterö
+46 73 655 67 00 www.lscab.se
Visit Roslagen AB
+46 767 650 660 www.roslagen.se

Berglings boutique hotell.
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FÖR FLER SMULTRON:
roslagen.se

Smultronställen
Roslagsambassadörernas

I Roslagen finns flera hundra stolta Roslagsambassadörer - kunniga inspiratörer som gärna tipsar om sina smultronställen.
Här är några av dem. Ambassadörsprogrammet är öppet för alla, arrangörer är Visit Roslagen och Sensus - se roslagen.se

”LILL-ANDERS”,
ANDERS KARLSSON
LINKUDDEN PÅ BLIDÖ

BIRGITTA
LAGERQUIST SVENSSON
GRISSLEHAMN

Av mina många smultronställen väljer jag ett av de
finaste och det är naturreservatet Linkudden på Blidö.
Det ligger i sydöstra delen
av Blidö inte så långt från
där Tove Jansson bodde.
Kanske var det vid Linkudden
hon hittade Mumintrollen.
Den bästa tiden att göra ett
besök är i vårblomningen.
Reservatet består främst
av tallskog, hagmark och
strandängar med mycket
vacker flora. Här finns
Adam och Eva, låsbräken,
solvända, rosettjungfrulin,
liten blåklocka och darrgräs.
På strandängarna finns kärrspira, ormtunga och majviva.
En närbelägen bonde har
sina får på bete där, tänk på
att stänga grinden. Ta gärna
med matsäck, dra er ut mot
klipporna, ni kanske får se
havsörn! Planera utflykten
med tanke på färjeturerna.
Välkommen att uppleva mitt
smultronställe!

Besöker du Grisslehamn
är Albert Engströms Ateljé
ett måste. Ateljén ligger på
klipporna där du får en vidunderlig utsikt över Ålands
hav. Ta gärna ett dopp i
Engströmsviken med sand
och klippbad som passar för
både små och stora.

Linkudden, Blidö.

Albert Engströms ateljé, Grisslehamn.

”Lill-Anders”, Anders Karlsson.

Birgitta Lagerquist Svensson.

ULF
RICHENBERG
RIDDERSHOLMS
NATURRESERVAT

ANN-CHRISTIN
HULTQVIST
ÖRSKÄRS FYR
Fyren ligger längst ute vid
Gräsö i havsbandet. Passbåten dit tar cirka 15 minuter
från Örskärssund.
Det är syskonen Katarina och
Erik som driver fyren, restaurangen och all uthyrning på
Örskär. De har rötter på ön
sedan 1950-talet. Man kan
hyra lägenhet i den gamla
fyrvaktarbostaden, där det
finns många detaljer kvar
sedan förr i tiden. Det går
även att hyra stuga på ön.
På Örskär kan man bada
och gå långa promenader i
naturreservatet. Har man tur
kan man få höra gölgrodorna - särskilt på morgonen.
Många olika arter av orkidéer
växer på ön. Att göra en tur
upp i fyren och titta på den
vackra utsikten över havet är
mycket rofyllt.
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Från Ateljén tar du sedan en
promenad genom skogen,
då kan du stanna till vid
Tecknarens hus och den
Optiska telegrafen innan du
kommer fram till Engströmsgården - museet. Avsluta
rundan med något sött eller
varför inte Singö-fläsk (stekt
strömming) på mysiga Kafé
Kalaset som ligger mittemot
museet.

Örskärs fyr.

Riddersholms naturreservat, Rådmansö.

Ann-Christin Hultqvist.

Ulf Richenberg.

Mitt smultronställe i
Roslagen är Riddersholms
naturreservat längst ut på
Rådmansö och den slingrande vackra naturstigen mellan
Kapellskär och Skärholmen.
Stigen följer strandpartierna
längs Ålands hav. Här växer
Ramslök, Orkidéer och andra
växter och längs stigen finns
små fina sandvikar för bad.
På Skärholmen möts man av
en vid utsikt över fjärdarna.
Här finns information om
havsörnen och en havsörn
i naturlig storlek. Här kan
man koppla av, lyssna på
havet och uppleva Roslagens
skärgårdsnatur på fastlandet.
Hit återvänder jag flera gånger per år vid olika årstider,
gärna i sällskap med vänner
som inte tidigare varit här.
På Kapellskärsudden finns
Estoniakorset, uppfört efter
fartygskatastrofen.
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Örskär

Symbolförklaring/Key
Norra Roslagen
Northern Roslagen

Forsmarks
kärnkraftverk

Gräsö

Forsmark
Öregrund
Rävsten
St. Risten

Norrskedika

BAD
OUTDOOR
SWIMMING

KYRKA
CHURCH

CAMPING

RUM/HOTELL
ROOM/HOTEL

FÄRJA
FERRY

SEVÄRT
WORTH SEEING

GOLF

SJÖMACK
GAS STATION

GÄSTHAMN
GUEST PORT

VANDRARHEM
HOSTEL

INFORMATION

KONSTSNÖ
ANLÄGGNING
ARTIFICIAL SNOW

Ormö
Vässarö

Östhammar

Mälby

Raggarö
Singö

Österbybruk

Gimo

Hargshamn

Lunda Flygfält

Färjetrafik
till Åland

ROSLAGEN
Stockholm

Grisslehamn

Alunda

Hallstavik
Berlin

London

Väddö

Gillberga gryte

Älmsta

Paris

Mellersta Roslagen
Central Roslagen

Skebobruk

Björkö

Edsbro
Madrid

Simpnäs

Rome

Athens

Vätö

Storholmen

Rånäs

Norrtälje
Rimbo

Rådmansö

Söderarm

Gräddö

Finsta

Kapellskär
Spillersboda
Marholmen

Gräskö

Mjölkö

Furusund
Norröra

Bergshamra

Färjetrafik till Finland,
Estland och Åland

Sundskär

Kudoxa

Söderöra

Ängsö
Yxlan
Blidö

Rödlöga
Svartlöga

Själbottna
Siarö
Norra Ljusterö

Östra Lagnö
Västra Lagnö
Husarö

Österåker

Ljusterö

Nässlingen
Ingmarsö

Åkersberga
Österskär

Södra Ljusterö

Södra Roslagen
Southern Roslagen

Resarö
Rindö

Tynningö
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Roslagens
Roslagens största
största
bilvaruhus.
bilvaruhus.

Köpdin
dinbil
bilonline
onlinepå
pånorrbil.se
norrbil.se
Köp

