
Arholma 28 maj 2018 
 

28 maj styrde Nordan med 120 glada SPF:are mot Arholma i norra skärgården.  
Med strålande sol, inte ett moln på himlen och kav lugnt på sjön blev den årliga 
båtutflykten en jättesuccé. 
 

Vår ciceron Ulf Carlsson guidade oss via Nordans högtalare genom hela skärgården 
förbi Ljusterö, Rådmansö, Yxlan och Furusund och vidare norrut. Från däck siktades 
såväl Jarl Kulles Gregersboda som Östanå slott och Astrid Lindgrens sommarhus. 
På hemvägen passerades även Fejan, som nu rustas på nytt efter branden för en tid 
sedan, berättade vår ciceron. 
 

På Arholma togs vi emot av Sylvia, själv pensionär och åretruntboende på ön sedan 
många år.  Hon tog oss med över ön längs blommande dikesrenar och prunkande 
ängar och förbi den gamla skolan till öns stolthet, den lilla vita kyrkan, som hämtades 
hit på fyrtiotalet från Kungsholmen i Stockholm för att öborna skulle få sig lite andlig 
spis.  Men numera är den också mötesplats för öns kulturliv. Kyrkan, där prästen 
hälsar på fyra gånger per år, visade sig också hysa en liten vacker salong med 
kakelugn och ett kök med vedspis. 
 

På Arholma finns femtiotalet åretruntboende, mest pensionärer. Speciellt, enligt vår 
guide, är att här finns Skärgårdsstiftelsen sida vid sida med de åretruntboende, vilket 
gör Arholma till en ovanligt levande ö. Och visst kändes det så. 
 

Här hörs de typiska flakmopparna lite varstans på ön. Här finns genuin skärgårds-
bebyggelse med de typiska ”kaptenshusen” och därtill flera pensionat och vandrar-
hem. Och här finns Simesgården med sina får som släpps ut för bete och praktisk 
landskapsvård runt om på ön. 
 

Andra sevärdheter är Arholma BÅK från 1700-talet, numera populärt utsiktstorn, som 
långt in på 1800-talet var öns ”utkik” för att bistå sjöfarare. Arholma batteri är av 
yngre datum, en militäranläggning från kalla kriget. Och där, berättade SPF:s 
Christina Grahn, att hon själv hade tjänstgjort nere i bergrummen, som numera visas 
sommartid för intresserade. 
 

Arholma handel har öppet året runt och verkade ha det mesta av livets nödtorft och 
är tillika apotek och systembolag, när så behövs. Den här dagen förlängdes 
öppettiden för gästande vaxholmsbor och glassen hade strykande åtgång. 
 

Drygt tre timmar tog båtturen dit i strålande sol. Sjön suger och kön ringlade lång för 
alla, som ville betala för lax och potatissallad. I kabyssen blev det ibland lite trångt 
eftersom man ville vara först till kvarn för både maten och en plats i solen...   
SPF:s Siv Cimrell höll som vanligt ett vakande öga så att alla trivdes.  
Och som det heter; finns det hjärterum så finns det....... 
 

 
Summa summarum; en jättefin dag! 
 
Kerstin Ekberg-Carlsson 
 
  




