
Föreningen Skärgårdsmuseet 
Föreningen, som bildades 1969, är en ideell 
opolitisk förening och har som ändamål: 
 att samla, tillvarata och bevara minnes och 

kulturföremål som har anknytning till skär
gårdsmiljön 

 att genom utställningar och information 
fördjupa insikten om skärgårdens kulturella 
betydelse 

 att genom olika arrangemang verka för ovan
stående syften 

Föreningens verksamhetsområde omfattar förutom 
Skärgårdsmuseet i   också filialen på 
. Vi planerar även för en filial på . 
Se hemsidan för senaste nytt om detta. 
 
Till viss del stöds verksamheten med kulturbidrag 
från kulturnämnderna i Stockholms läns landsting 
och Värmdö kommun men framför allt med hjälp 
av    från våra 
medlemmar. Därför:  


Som medlem får du: 


som utkommer med två 
nummer om året (c:a 32 
sidor).  I tidningen finner 
du berättelser om livet i 
skärgården, artiklar om 
allt från bomärken till 
fågelnät, en bokspalt om 
skärgårdslitteratur samt 
utdrag från vårt rik
haltiga klipparkiv.  

arrangerar vi ett antal under året. Som medlem går 
du gratis på dessa.  

i vår egen regi eller tillsammans med andra 
föreningar kan du också följa med på som medlem.  
 




 

Vägbeskrivningar 

Museet ligger vid Sommarhamn i Stavsnäs by 
på NÖ Fågelbrolandet i Värmdö kommun. 
Adressen är Byholmsvägen 9. 
 N 59º 17.579′ E 018º 41.293′ 

Vi har en gästbrygga i Sommarhamn för den 
som kommer med egen båt.  
För resande med reguljärtrafiken hänvisar vi 
till Waxholmsbolagets turlista. Närmaste 
brygga är Stavsnäs Vinterhamn. 

Tag buss 433 eller 434 till Stavsnäs By. (Från 
Slussen tar resan c:a 45 minuter.) Gå bakåt i 
färdriktningen c:a 100 m, gå över vägen och 
följ vägvisaren vid Allévägen mot Sommar
hamn. 

Kör väg 222 fram till Stavsnäs (c:a 42 km). 
Strax efter Stavsnässkylten, tag vänster, 
Allévägen, mot Stavsnäs Sommarhamn. 


Nämdöfilialen ligger i Sand på Nämdö. Från 
ångbåtsbryggan tar man till vänster och 
promenerar c:a 250 meter.  På vänster sida 
efter första vägkorsningen ligger Gamla 
Skolan. 
 N 59° 10.926′, E 18° 41.320′ 

Till Sands brygga på Nämdö kan man åka 
med Waxholmsbåt från Saltsjöbaden, Björkvik 
eller Stavsnäs. 
Stavsnäs Båttaxi kör turer till andra bryggor 
på Nämdö och då får man en uppfriskande 
promenad till Sand. 
För den som färdas med egen båt finns 
gästbryggor till vänster om ångbåtsbryggan i 
Sand. 

 
Skärgårdsmuseet, januari 2013
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Skärgårdsmuseet, Stavsnäs 

 
 
I den gamla handelsboden vid Stavsnäs Sommar 
hamn finns huvudmuseet sedan 1974. Drygt 20 år 
senare byggde vi ut för att få mer plats för våra 
samlingar. 
 
Tillgänglighet för funktionshindrade: 65% 


Våra fasta utställningar handlar om skärgårdslivet 
förr, t.ex. jakt, fiske, lotsväsende och sommar
gäster. Vi har ett helt kök från Långviksskär och 
på ovanvåningen finns än mer hushållsattiraljer 
och en textil avdelning med bl.a. verktyg för lin 
och ullberedning.  


Varje år har vi minst två specialutställningar. 
Några exempel: 
    Dykarfynd från den gamla 
örlogshamnen och berättelsen om Riksvasa. 
 – Gamla modeller 
ur  samlingarna och nya av Claes Kruckenberg. 
    – Om kom
munikation före 1870, bl.a. med material från f.d. 
Telemuseum. 
  Till skärgården har det i 
alla tider flyttat in folk, utställningen presenterade 
några livsöden. 
 – Om barnens arbete med fisket 
och i jordbruket. Om skola och lek. 
 
En fullständig lista över utställningar sedan 1998 
finns på vår hemsida.  

 
 


För stora som små har vi Skärgårdsforskning, 
en föremålsjakt inomhus. Det finns en variant 
för dem som kan läsa och en för dem som ännu 
inte lärt sig. 


I vår butik finns bl.a. nya och antikvariska 
böcker, vykort, reproduktioner av gamla sjökort, 
spel samt allehanda presentartiklar. 


På ovanvåningen finns ett referensbibliotek med 
skärgårdsböcker, tidskrifter, ångbåtsturlistor 
och en omfattande tidningsklippsamling med 
skärgårdsnyheter sedan 1909. (Obs, ej hemlån.) 



visar vi gamla hantverk, t.ex. nätbindning, 
korgflätning och spinning. Besökarna får bl.a. 
prova på att tvätta mattor, karda ull och att 
använda gamla verktyg. 

ringer den gamla skeppsklockan in till frilufts
gudstjänst. Ett samarrangemang med 


fyller vi huset med marknadsstånd. Hantverk, 
delikatesser och annat som hör en julmarknad 
till finns till försäljning.  

 

 


 

Skärgårdsmuseets Nämdöfilial 

 
 
Nämdöfilialen tillkom 1994 då föreningen Gamla 
Skolan Nämdö införlivades i Skärgårdsmuseet. 
Samlingarna var till en början en donation från 
Sigfrid Jonsson på Ekholmen. Vi arrenderar Gamla 
Skolan av Värmdö kommun. 
 
Tillgänglighet för funktionshindrade: 100% 


Några exempel på utställningar genom åren: 
 – Om de kyrkor som funnits på ön.  
 – Skolans utveckling i Nämdöskärgården 
 – Den lilla fiskens användning som olja. 
 – Butikernas historia på Nämdö. 
  Museet har fått 200300 
gamla skeddrag, wobblers och spinnare av Pelle 
Lindblad. 
 – gammaldags växter visas i vår trädgård. 


I vår butik finns bl.a. nya och antikvariska böcker, 
vykort, reproduktioner av gamla sjökort, spel samt 
allehanda presentartiklar. 


I trädgården utanför Gamla Skolan kan man slå 
sig ner och fika.  


Vi två tillfällen under året har vi utökat öppet
hållande i samband med större arrangemang på 
Nämdö, nämligen: 




