
Sandhamnsresa 
 

I ottan, den 14 juni 2012, for 39 seniorer med pendeltåg till huvudstaden och vi-

dare till Strandvägskajen vid Nybroviken. Där kunde sällskapet embarkera passa-

gerarfartyget ”Cinderella II”.  

 



 

 
I gott väder visade skärgårdslandskapet upp sin bästa sida under resan till Sand- 

hamn via bryggorna i Nacka, Gåshaga, Vaxholm, Grinda och Gällnö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sandhamn är angöringspunkt för en av tre huvudfarleder till Stockholm. De andra 

är Dalaröleden, söderifrån och Furusundsleden norrifrån. Redan i slutet av 1600-

talet blev Sandhamn officiell lotsstation och vid samma tid etablerades tullverk-

samheten på ön. Myndigheterna insåg naturligtvis möjligheterna att kontrollera 

inkommande fartyg och deras laster innan resan fortsattes genom skärgården. Nu 

är tullverksamheten på ön borta sedan länge, men lotsningen pågår som vanligt, 

och från öns dominerande byggnadsverk, lotsutkiken, roterar radarantennen 

oförtrutet.  

Sandhamn med angränsande öar drabbades hårt av ryssarnas härjningar efter 

Karl XII död. År 1719  förlorade över 20 000 människor i skärgården allt de ägde, 

men efter freden i Nystad kom man in i en period av lugnare tider och nu tog sjö-

farten genom Sandhamnsleden ny fart. 

Resekommittén hade bokat lunch på Sandhamns Värdshus. God mat och dryck ser-

verades, och lunchen förgylldes av att värdshusvärden Lasse Wikström berättade 

om hur det är att driva restaurang ute i skärgården. Han håller krogen öppen hela 

året, men det är under sommaren som man har största omsättningen. Då mång-

dubblar man personalen som för övrigt måste beredas husrum på ön. Wikström har 

även viss anknytning till den tidigare restaurangen Lindhagabergs Värdshus i Bro, 

där morfadern var källarmästare på sin tid. 

Efter lunchen fanns det möjlighet att på egen hand utforska det lilla samhället 

under ett par timmar innan ”Cinderella II” skulle återvända till Stockholm.  

På utsatt tid anlände hon till Nybroviken med alla resande Bålstabor ombord. Ef-

ter hemkomsten kunde deltagarna konstatera att de varit med om en trevlig och 

intressant resa som genomförts väl under reseledarna Hans Finnman och Sonja 



Österling-Rittgård. Bland annat hade resekommittén låtit trycka upp en liten in-

formationsfolder om Sandön/Sandhamn (sammanställd av vår medlem Royne 

Eriksson). 

För den som önskar ta sig ut till Sandhamn på egen hand kommer här koordinater-

na för värdshuset: Lat. N 59 grader 17 min. och 13 sek., Long. O 18 grader 54 min. 

och 46 sek. 

Sverker Jonasson 

 


