
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 skärgårdsmiljön
• att genom utställningar och information fördjupa
insikten om skärgårdens kulturella betydelse 
• att genom olika arrangemang verka för ovanstående
syften

Föreningens verksamhet bedrivs i Skärgårdsmuseet i 
Stavsnäs med filialer på Nämdö och Runmarö samt 
årlig utställning på Båtmässan ”Allt för Sjön” i Älvsjö 
samt ”Allt på sjön” i Gustavsberg. 

Gå med som medlem och stöd vår verksamhet!
Som medlem får du: 
- Medlemsbladet Skärgård
som utkommer med två nummer om året (c:a 40-48 
sidor). I tidningen finner du berättelser om livet i 
skärgården, artiklar om allt från bomärken till fågelnät, 
en bokspalt om nyutkommen skärgårdslitteratur.
- Gå in gratis på museet i Stavsnäs.
- Gå på föreläsningar – arrangeras under hela året. För 
det mesta gratis för medlemmar.
- Nya medlemmar får välja en bok som 
välkomstpresent. 
Information om medlemsavgift finns på vår hemsida.

Verksamheten stöds av
Medlemmarna i Föreningen Skärgårdsmuseet

Vi får driftbidrag från:
Region Stockholm Kulturnämnden
Värmdö kommun, Kultur- och fritidsnämnden

Bidrag till anpassning för funktionshindrade:
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse

Bidrag till museets brygga:
Leader Stockholmsbygd – ett EU projekt som 
administreras genom Jordbruksverket

Vägbeskrivningar
Stavsnäs
Museet ligger vid Sommarhamn i Stavsnäs by på NÖ
Fågelbrolandet i Värmdö kommun. 
Adress: Byholmsvägen 9, 139 70 Stavsnäs.
Koordinater N 59° 17.579′ E 018° 41.293′
Båt Vi har en gästbrygga i Sommarhamn för
besökare som kommer med egen båt. För resande 
med reguljärtrafiken hänvisar vi till 
Waxholmsbolagets turlista. Närmaste brygga är
Stavsnäs Vinterhamn. 
Buss 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 Sommarhamn. 
Bil Kör väg 222 fram till Stavsnäs (c:a 42 km från 
Stockholm). Vid museets vägskylt tag vänster, kör 
Allévägen, mot Stavsnäs Sommarhamn.

Nämdö
Nämdöfilialen ligger i Sand på Nämdö. Från
ångbåtsbryggan tar man till vänster och går c:a 250 
meter. På vänster sida efter första vägkorsningen
ligger Gamla Skolan. 
Koordinater N 59° 10.926′, E 18° 41.320′
Båt Till Sands brygga på Nämdö går Waxholmsbåt
från Saltsjöbaden och Stavsnäs Vinterhamn. 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 söder om ångbåtsbryggan i Sand. 

Runmarö
Runmaröfilialen ligger i Hembygdsgården i Uppeby
på Runmarö,
Koordinater N 59° 16.729', E 18° 45.603’.
Öppettider se vår hemsida.
Waxholmsbåt till Styrsviks brygga, gå/cykla 1,5 km.
Kulturstigar på Runmarö: se vår hemsida.

museum för skärgårdskultur nu och då

E-post: info@skargardsmuseet.org
Hemsida: www.skargardsmuseet.org
Följ oss på: Facebook och Instagram

Orgnummer: 814000-2901
Bankgiro: 706-2979 



Skärgårdsmuseet, Stavsnäs

I den gamla handelsboden vid Stavsnäs Sommarhamn 
finns huvudmuseet sedan 1974. Drygt 20 år senare 
byggde vi ut för att få mer plats för våra samlingar. 
Tillgänglighet för funktionshindrade: 65% (hela 
bottenvåningen).
Basutställningar
Om skärgårdslivet förr, bl. a. jakt, fiske, lotsväsende
och sommargäster. En gammal köksinteriör med 
möbler från Långviksskär, hushållsföremål, 
textilavdelning med verktyg för lin- och ullberedning. 
Konst och Litteratur i skärgården – en basutställning 
som förnyas årligen.
Referensbibliotek med skärgårdsböcker, tidskrifter, 
ångbåtsturlistor, en omfattande tidningsklippsamling 
med skärgårdsnyheter sedan 1909. (Obs, ej hemlån.) 

Specialutställningar
Varje år har vi minst två specialutställningar. Några
exempel:
”En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen 
till Stockholm”, ”Starka kvinnor i skärgården”, 
”Rysshärjningar i skärgården 1719”, ”Skärgårdens 
natur – flora, fauna och geologi”, ”Fiske i skärgården 
och fiskens väg till stan”, ”150 år med ångbåt till 
mellanskärgården” – arrangerad i samarbete med 
Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten. ”Fyrar”– om 
fyrar i vårt närområde och deras historia. I samarbete 
med Svenska Fyrsällskapet.

Barnhörna med skärgårdsforskning - tipspromenad 
inomhus. 
Museibutik med nya och antikvariska böcker, vykort, 
samt många presentartiklar. 

Återkommande arrangemang
Skärgårdsdagen tredje lördagen i juli
Försäljning, gamla hantverk, loppmarknad m. m.
Kyrksöndag i regel första söndagen i augusti
ringer den gamla skeppsklockan in till frilufts-
gudstjänst. Ett samarrangemang med Djurö, Möja 
och Nämdö församling
Julmarknad – sista lördagen i november 
Marknadsstånd, hantverk, delikatesser och annat som 
hör en julmarknad till finns till försäljning samt 
presenter, nya och antikvariska skärgårdsböcker.

Skärgårdsmuseet, Nämdöfilialen

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% 

Utställningar 
Många av specialutställningarna har varit gemensamma 
för våra tre museer t ex ”En skärgårdsskuta kommer 
lastad”, ”Rysshärjningar 1719”. Basutställningar:
”Skolan på ön”, ”Lanthandeln”, ”gammaldags 
växter”– i vår trädgård. 
Museibutik med nya och antikvariska skärgårdsböcker, 
vykort, kartor, spel samt allehanda presentartiklar. 
Trädgårdscafé
I trädgården utanför kan man slå sig ner och fika. 
Återkommande arrangemang 
Nämdödagen – sista lördagen i juli

Skärgårdsmuseet, Runmaröfilialen
Sedan 2013 i Runmarö hembygdsgård, i ett f.d. skolhus. 
100% tillgänglighet på bottenvåningen.

Basutställningar
I ett rum på övervåningen visas föremål ur Hans Öhlins 
samling från ön.

Specialutställningar
På nedervåningen visas gemensamma speciautställning-
ar för våra tre museer samt lokala utställningar om 
lotsar, pensionat, handelsbodar m m på ön ofta med 
anknytning till sommarens teaterföreställning på ön.

Gammal skolbild från Runmarö vid sekelskiftet 1800/1900.


