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Förord
En	översiktlig	inventering	av	bevarade	småbåtsvarv	har	under	året	genomförts	
inom	Stockholms	län	åt	Stockholms	läns	museum,	på	uppdrag	av	länsstyrelsen.	
Syftet	med	inventeringen	har	varit:

● att få en överblick över vilka varv som finns kvar.

● att skaffa kunskap om hur mycket av de bevarade varven som finns kvar

● att göra en bedömning av det kulturhistoriska värdet hos de varv som helt 
eller	delvis	bevarats.	

● att lyfta fram de varv som utgör de mest kulturhistoriskt värdefulla miljö-
erna	och	som	kan	vara	aktuella	för	stöd	och	skyddsåtgärder	för	ett	framtida	
bevarande	samt	kan	komma	ifråga	att	föreslås	som	byggnadsminnen	enligt	
Kulturminneslagen.

Inventeringen	har	utförts	av	Gunilla	Larsson,	Revita	Archaeology	and	History,	
under sommaren 2008. Fotografierna är tagna av Gunilla Larsson om inte annat 
anges.

Metod
Arkiv-	och	litteraturstudier	har	inlett	inventeringen.	Som	huvudsakligt	underlag	
har	den	inventering	av	småbåtsvarv	som	genomfördes	av	Båtbyggaryrkeskom-
mittén	under	1950-1951	använts.	Båtbyggaryrkeskommittén	bildades	1950	med	
ledamöter	 från	Statens	Hantverksinstitut,	Närings-	och	kommunikationsrådet,	
Svenska	 Varvsföreningen	 och	 Länsarbetsnämnden.	 Dess	 uppgift	 var	 att	 klar-
lägga	behoven	hos	 småbåtsvarvet	 av	 såväl	 lokaler	 som	personal.	Utredningen	
omfattade	en	inventering	och	en	detaljerad	enkät	till	varvsägarna,	idag	bevarat	
i	handlingar	från	Utvecklingsfonden	i	Stockholms	län	som	inkom	1988	till	Sjö-
historiska	Museet.	Till	detta	har	uppgifter	lagts	till	om	äldre	varv	som	inte	har	
medtagits	i	den	inventeringen,	samt	varv	som	fanns	1950,	men	togs	med	först	
i	en	uppföljande	inventering	från	1964,	som	även	den	bevaras	i	samma	arkiv	på	
Sjöhistoriska	muséet.	Vid	arkivstudier	på	bland	annat	Sjöhistoriska	Museet	har	
några	varv	utöver	dessa	tillkommit.	

Genom	kontakter	med	hembygdsföreningar,	varvsägare	och	allmogebåtsfören-
ingar	har	de	varv	som	har	byggnader	kvar	avgränsats.	Fältinventeringen	har	ut-
gjorts	av	besök	vid	en	stor	del	av	de	varvsplatser	som	är	omnämnda	i	1951	års	
inventering,	eller	som	erhållits	muntliga	uppgifter	alternativt	arkivuppgifter	om.	
Inventeringen är av tidsskäl geografiskt avgränsad till att gälla utanför en linje 
Lidingö-Nacka, där också de flesta småbåtsvarven ligger.

Information	om	varvens	historik,	utveckling,	byggnadernas	 ålder	och	varvens	
tidigare ägare har i de flesta fall givits av nuvarande varvsägare, men dessa har i 
många	fall	behövt	kompletteras	genom	arkiv-	och	litteraturstudier.



�

Samtliga	varv	har	bedömts	enligt	följande	värdeskala:

1. Varvet helt borta, slip kan finnas kvar.

2. Enstaka byggnader, möjligen av byggnadshistoriskt värde, finns kvar av varvet. 
En	bevarad	varvsmiljö	med	kulturmiljövärden	saknas.

3. Varvet finns kvar, men varvsmiljön är helt förändrad och/eller moderniserad 
så	att	den	saknar	större	kulturhistoriskt	värde.	Enstaka	byggnader	kan	vara	av	
byggnadshistoriskt	intresse.

4.	En	varvsmiljö	är	till	största	delen	bevarad	med	båtskjul,	slip,	sliphus,	verkstä-
der,	 mastkran,	maskiner,	 redskap,	 personalbostäder.	 Den	 sammanfattande	be-
dömningen	är	att	varv	i	denna	kategori	har	stort	kulturhistoriskt	värde.

5.	Varvsmiljön	är	helt	bevarad	med	båtskjul,	slip,	sliphus,	verkstäder,	mastkran,	
maskiner,	redskap,	personalbostäder.	Varvet	utgör	som	helhet	med	dessa	delar	
en	intakt,	bevarad	kulturmiljö	med	mycket	stort	kulturhistoriskt	värde.	Varv	som	
tillhör	denna	kategori	kan	komma	att	föreslås	som	byggnadsminnen	av	länssty-
relsen.

Historik	kring	småbåtsvarvens	
framväxt	och	utveckling
Varv	har	funnits	sedan	vikingatid.	Under	1500-talet	anlade	Gustav	Vasa	många	
varv för att kunna bygga upp en inhemsk, stark flotta och vara oberoende av 
inhyrda	skepp	från	Lübeck.	Under	1600-talet	fortsatte	Gustav	II	Adolf 	att	utöka	
skeppsbyggeriet för att skapa en örlogsflotta och stödja handelssjöfarten. Från 
slutet	av	1600-talet	och	under	1700-talet	började	många	privata	varv	anläggas,	
framförallt	i	städerna.	I	Stockholm	kom	Stora	stadsvarvet	vid	Tegelviken,	Cla-
sons	varv	på	Blasieholmen,	Terra	Novavarvet	vid	Strandvägen-Grev	Magnigatan	
och	Lothsackska	Djurgårdsvarvet	vid	nuvarande	Gröna	Lund	till	under	denna	
tid.	1725-1814	producerade	dessa	enligt	Sjöhistoriska	Museet	(1960)	tillsammans	
90	kofferdiskepp,	d	v	s	handelsskepp	som	inte	tillhörde	staten,	på	över	100	läs-
ters	storlek	(ca	250	ton).

1800-talet	innebar	två	stora	förändringar	som	kom	att	påverka	varvsindustrins	
framtid.	Ångan	som	kraftkälla	kom,	 samt	 järn	och	senare	 stål	 som	byggnads-
material.	1816	installerades	en	ångmaskin	i	en	jakt	för	första	gången	av	Samuel	
Owen och 1840 byggde samme man Sveriges första järnfartyg som fick namn 
efter	honom	själv.

Under	1800-talets	slut	kommer	den	största	och	för	denna	inventering	mest	rele-
vanta	förändringen,	de	första	småbåtsvarven	anläggs.	Tidigare	var	varven	avsed-
da för stora skepp och skutor, för flottans och handelssjöfartens behov. Mindre 
båtar	byggdes	i	det	fria	utomhus	utan	varvsbyggnader,	ofta	av	kringvandrande	
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båtbyggare	 som	 byggde	 båten	 hemma	 hos	 beställaren.	 Den	 ökade	 specialise-
ringen	inom	landsbygdens	näringar	gjorde	att	båtbyggeriet	övergick	från	att	vara	
en	binäring	inom	skärgårdshushållet	till	att	bli	ett	särskilt	yrke.	De	första	byggna-
derna	uppförs	på	småbåtsvarven	och	man	börjar	bygga	båtar	inomhus	för	för-
säljning	i	allt	större	omfattning.	Ett	av	de	tidigaste	i	länet	är	Stegesunds	Båtvarv.	

Bygget	med	färskt,	spräckt	och	bilat	virke	hade	då	småbåtsvarvsepoken	in-
leddes	vid	1800-talets	slut	i	stort	sett	övergivits	och	man	byggde	istället	med	
torrt,	sågat	virke.	 	Förvaringsutrymmen	för	detta	behövdes	vid	varven	och	
vanligen	lades	det	upp	på	mellanbjälklaget	i	verkstaden	eller	båtskjulet.	

Det	torra	virket	behövde	mjukgöras	för	att	kunna	vridas	och	formas	till	bord-
läggningsplankor	och	 spant.	 I	 början	 av	 1900-talet	 blev	 för	 detta	 ändamål	
bastrummor	vanliga	vid	varven,	 i	vilka	både	bordläggningsplank	och	spant	
kunde	mjukgöras	med	het	ånga.	De	anlagda	sågverken	gav	material	och	bas-
trummans	intåg	möjliggjorde	den	slutliga	övergången	till	sågat	och	torkat	virke.	

Allmogeseglationen	 får	 ett	 uppsving	 under	 1800-talet	 bland	 Roslagens	 självä-
gande fiskarbönder. De börjar själva bygga och bli andelsägare i de skutor som 
transporterar	deras	fångst	till	marknader	och	städer.	Slipar	anläggs	först	på	bästa	
lämpliga	sluttning	för	dessa	byggen	och	så	småningom	växer	också	verkstäder	
fram	på	en	del	av	dessa	platser.	

Skärgården	blir	från	1800-talets	slut	också	ett	rekreationsområde	för	städernas	
växande	befolkning,	inte	minst	de	välbeställda.	Detta	gör	att	fritidsbåten	kom-
mer	till	och	en	växande	tillverkning	av	fritidsbåtar	exploderar	i	omfattning	under	
1900-talets	första	hälft.	Båtmotorns	intåg	gör	båten	till	ett	snabbt	och	bekvämt	
kommunikationsmedel	 för	 både	 nytta	 och	 nöje.	 Efterfrågan	 stiger	 raskt	 och	
många	småbåtsvarv	anläggs	under	1900-talets	första	decennier.

Varvens	framväxt	hänger	också	samman	med	fritidsbåtarnas	material	och	ytbe-
handling.	Dessa	kom	i	stor	utsträckning	att	byggas	i	mahogny	och	fernissades.	
De	var	känsligare	och	betydligt	svårare	att	bygga	än	allmogebåtarna	och	byggdes	
oftast	efter	ritningar.	De	känsligare	materialen	och	ytbehandlingen	erfordrade	att	
nybyggnation	och	underhåll	skedde	under	tak.	Lokalerna	skulle	för	byggnation	
och	underhåll	behövde	vara	delvis	uppvärmda	och	båtarna	behövde	dessutom	
täckas	över	under	vintern.	De	var	också	oftast	både	större	och	tyngre	än	allmo-
gebåtarna	och	detta	skapade	ett	behov	av	slipar	med	vinschar	för	upptagningen.	
Ofta	försågs	de	med	motorer	som	var	tunga	som	krävde	lyftanordningar,	liksom	
stora	master	som	nödvändiggjorde	mastkranar.

Träskeppsbyggnad vid varven
Småbåtar av traditionell typ, såsom olika fiskebåtar och jollar, har ofta byggts på 
fri	hand	och	med	enstaka	mallar,	där	båtbyggaren	haft	ansvaret	för	att	se	till	att	
linjerna	”turade”,	d	v	s	att	symmetri	förelåg	mellan	styrbords	och	babords	sida	
och	att	linjerna	löpte	i	en	jämn	kurva.	Båtarna	byggdes	på	samma	sätt	som	under	
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vikingatid	i	skalbyggnadsteknik,	d	v	s	först	byggdes	köl	och	stävar	upp	på	stapel-
bädden,	varefter	man	byggde	”skalet”	d	v	s	skrovet	med	bordläggning	som	först	
spikades	till	kölen	och	därefter	till	varandra	med	plankorna	något	överlappande	
allteftersom	man	byggde	upp	skrovet	mot	relingen.	Skrovet	spändes	vid	varven	
ut	 med	 stöttor,	 s	 k	 skabeloner	 från	 taket.	 Sist	 sattes	 spanten	 in,	 vars	 primära	
funktion	var	att	spänna	ut	skrovet	i	vilket	styrkan	satt.	

Vid varven kunde finnas smedjor för smide av båtspik, men vid samma tid som 
bastrumman	kom	också	kopparniten,	som	inköptes	färdig.	Båtarna	behandlades	
med	beck	och	tjära	och	vid	vissa	varv	förekom	beckhus.	Tidigt	kom	även	mål-
ning	och	fernissa	in	i	bilden	och	särskilda	byggnader	för	dessa	arbeten	uppfördes	
vid	varven.

Under	tidigt	1900-talet	börja-
de	många	småbåtsvarv	också	
att	bygga	efter	ritningar	från	
kända	 båtkonstruktörer,	 vil-
ket	 särskilt	 gäller	 fritidsbå-
tarna.	 Båtarna	 kom	 allt	 mer	
att	byggas	på	beställning	och	
ofta	 tillhandahöll	 beställaren	
ritningar.	

Större	 skutor	 och	 skepp	 för	
handelssjöfarten och för flot-
tan	byggdes	sedan	1500-talet	
i	 skelettbyggnadsteknik.	 Köl	
och	stävar	restes	som	tidigare	
på	stapelbädden,	men	däref-

Skalbyggnads-
teknik. Ur 
Hasslöv, O., 
1988. 

Skelettbyggnadsteknik. Ur Åke Classon Rålamb, 
1691.
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ter	sattes	spanten,	båtens	skelett	och	”revben”	upp.	Detta	skelett	kläddes	därefter	
med	en	hud	av	bordläggningsplankor	kant	 i	kant	 som	 inte	 fästes	 till	varandra	
utan	vid	spanten	med	tränaglar,	spik	eller	bultar.	Här	satt	båtens	styrka	i	ett	starkt	
skelett	istället.	Skelettbyggnadstekniken	kom	sent	till	småbåtsvarven,	kring	sekel-
skiftet	1900,	men	många	varv	började	aldrig	bygga	på	detta	sätt.	

Utom-	och	inombordsmotorns	intåg	gjorde	att	det	snart	även	fanns	en	motor-
verkstad	vid	många	småbåtsvarv.	Här	har	det	under	1900-talet	skett	en	speciali-
sering,	så	att	framförallt	vissa	märken	servas	och	tillhandahålls	vid	varven.

Bland	fritidsbåtarna	kom	även	många	snabba	segelbåtar	och	havskryssare	att	bli	
populära	och	framförallt	inom	detta	område	har	skett	en	expansion	under	1900-
talets	senare	hälft.

Som	kraftkälla	för	sågar	och	maskiner	användes	till	en	början	ofta	ångmaskiner,	
då	de	inte	drevs	av	handkraft.	Dessa	eldades	först	med	ved	och	kol,	senare	även	
med petroleumprodukter. Först efter 1900-talets mitt fick man på många öar så 
småningom	tillgång	till	elkraft	för	maskinerna.

Svetsar	kom	i	bruk	på	1930-talet	och	drevs	då	av	acetylengas,	senare	av	el.

Järn- och stålskeppsbyggnation
Tillverkningen	av	båtar	med	järn-	och	stålskrov	tog	fart	vid	1800-talets	mitt.	Det	
var	framförallt	vid	stora	varv	med	skeppsbyggnation.	Vid	vissa	varv	kunde	man	
byggs	träskrov,	men	ersätta	träspanten	med	metallspant	som	var	lätta	att	böja	till.	
För	byggnation	och	arbeten	med	järnskrov	inrättades	mekaniska	verkstäder	vid	
varven.

Byggnation	av	plåtskrov	gick	 till	 efter	 skelettbyggnadsteknik,	d	v	 s	köl,	 stävar	
och	spant	sattes	upp	först	och	sedan	nitades	plåtarna	fast	nerifrån.	Efter	1930-
talet	svetsades	plåtarna	fast	istället.	Skrovet	rostskyddsbehandlades	förr	med	bly-
mönja.

Plastbåtstillverkning
Plastbåtar	kunde	tillverkas	på	två	sätt.	För	båda	gällde	att	man	först	tillverkade	
en form att gjuta båten i. Glasfibern kunde sedan läggas för hand i den vaxade 
och	med	släppmedel	behandlade	formen.	Därefter	vätte	man	och	strök	på	här-
dare	med	pensel	tills	den	var	mättad.	Plasten	kunde	också	sprutas	i	formen	med	
formspruta.	Då	användes	vanligen	polyester	blandat	med	aceton	för	laminatet	
som	sprutades	i	formen.

Gjuterier växte fram vid flera varv under 1900-talet. Här kunde motor- och 
skrovdelar	gjutas,	som	kölar	och	stävar	till	segelbåtar.	Rester	av	gjuteriverksamhet	
finns bland annat på Abrahamsson & Börjessons Båtvarv.
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Reparationsvarv
Träbåtstillverkningen	dalade	kraftigt	på	1960-talet	och	varven	övergick	allt	mer	
till	att	bli	reparationsvarv,	vilket	nästan	alltid	kombinerades	med	utrustning	och	
vinteruppläggning	av	båtar.

Underhållet	 innebar	att	stålskrov	skulle	blästras	och	träskrov	skrapas	och	där-
efter	 ny	 skyddsfärg	påföras.	Förr	 kölhalades	 fartygen	mot	 en	brobänk	 för	 att	
möjliggöra	detta,	d	v	s	krängdes	så	att	ena	sidan	av	bottnen	kom	upp	och	kunde	
behandlas från en särskild flotte. En sådan flotte för utvändiga underhållsarbeten 
finns bevarad på Långholmens Båtvarv. 

Det	riskfyllda	arbetet	med	att	kränga	fartygen	ersattes	sedan	av	dockor	vid	de	
större	varven.

Marinor
En	 stor	 del	 av	 de	 bevarade	 småbåtsvarven	 har	 blivit	 helt	 moderniserade	 och	
omgjorda	till	marinor.	Dessa	har	ibland	fullständig	varvsrörelse,	men	ofta	enbart	
utrustning	och	upptagning.

Sammanfattning	av	resultat
Den översiktliga inventeringen har visat att det i länet finns många varv som helt 
eller	delvis	bevarats,	men	att	många	också	försvunnit	under	de	senaste	decen-
nierna,	vilket	visas	i	tabell	1.	Fortfarande	försvinner	kvarvarande	varv	i	raskt	takt	
och	under	inventeringen	har	framkommit	att	minst	fyra	varv	är	akut	hotade	av	
nedläggning	och	rivning	idag.	Orsakerna	har	i	tre	av	fallen	varit	att	markvärdet	
har	varit	stort	varför	kommunerna	har	förvärvat	fastigheterna	för	exploatering.	
I	det	fjärde	fallet	är	varvet	byggt	på	ofri	grund	och	markägaren	kraftigt	har	höjt	
arrendeavgiften.	

Inventeringen	har	visat	att	endast	ett	tjugotal	varv	har	hela,	eller	den	största	de-
len av varvsmiljön bevarad. De flesta av dessa varv har dock helt förändrats eller 
moderniserats.	Se	Tabell	1	sidan	13.

Samtliga varv där det finns något av varvet bevarat och som fått bedömningen av 
det kulturhistoriska värdet 2-4, finns kortfattat beskrivna fr. o. m. sidan 25.

Den	översiktliga	inventeringen	har	också	visat	att	av	de	varv	som	bevarats,	är	det	
endast	ett	tiotal	som	har	komplett	bevarade	och	helt	oförändrade	varvsmiljöer	
och	kan	sägas	ha	högsta	kulturhistoriska	värde	(5).	Dessa	varv	presenteras	mer	
utförligt	fr.	o.	m.	sidan	96.

Vad som bevarats av de inventerade varven och värdegrunden för dem finns 
redovisat	i	Tabell	2,	sidan	18.
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Inventerade varv Startår 1950 1964 2008 Gamla
byggnader 
kvar

Kultur-
hist. värde

NORRTÄLJE KOMMUN

00. Furusunds varv, Högmarsö 
(nämnt, större fartyg).

1��6 x x x x 3

1. Einar Sjöblom, Söderöra 1�20 x x - x 2

24. Adolf Elfving, Högmarsö, Furusund 1�36 x - - x 2

25. Furusunds båtvarv, Berta Jansson 
& Co. Furusund

1�25 x x - - 1

26. Högmarsö yachtvarv, Högmarsö, 
Furusund.

1�45 x x - x 2

2�. J.D. Malm, Högmarsö, Furusund 1�13 x x - x 5

2�. Alb. Öhrlund, Löparö, Vettershaga 1�3� x - - x 2

4�. Henrik Berenson, Singö 1�45 x x x x 4

4�. Fridolf Jansson, Boda, Singö, N. 
Ellan

1�44 x x - x 2

4�.Jacob Mellin, Skållholmen, Singö 1�44 x - - - 1

51.Fredrik Österman, Söderby, Singö 1�4� x x - x 3

�2. Norrtälje Båtvarv, K. Johansson, 
Norrtälje.

1�00 x x u - 4

�3.Enar J. Johanssons Båtbyggeri, 
Jungfrug. 4, Norrtälje.

1�25 x - - - 1

�4. Einar Janssons Båtbyggeri, Brittbo, 
Norrtälje.

1�3� x - - - 1

101. Bergshamra Varv, Bergshamra 1�23 x x x x 3

102. Erik Fredrikssons Båtbyggeri, 
Mörtsund, Mora, Bergshamra

1�44 x x x x 3

103. Gräddö Båtvarv, Gräddö, 
Rådmansö. Idag: Gräddö Marina

1�24 x x x x 3

104. Östernäs Båtvarv,  Tomta, 
Rådmansö

1�46 x x x - 3

10�. AB Väddövarvet,  Väddöbacka 1�4� x - - - 1

10�. Wallins Båtbyggeri, Väddöbacka 
= Kallins Båtbyggeri

1�46 x x - - 1

10�. Westerbergs Båtvarv, 
Väddöbacka

1�21 x x u x 3

110. Simpnäs Båtbyggeri o. Båtvarv 1�46 x x - - 3

111. Ekbackens Båtbyggeri, 
Grisslehamn

1�4� x x - x 2

112. Norrvikens Båtvarv, Vätö 1�1� x x u x 5

113. Knut Levanders Båtbyggeri, Vätö 1�35 x x - x 2

Tabell 1 x = varvet  är fortfarande i drift           u = varvet har endast uppläggning

TABELLER ÖVER DE INVENTERADE VARVEN
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Inventerade varv Startår 1950 1964 2008 Gamla
byggnader 
kvar

Kultur-
hist. värde

114. Wallins Båtbyggeri, Harg, Vätö 1�4� x x - - 1

115. Rosätra Båtvarv, Ovansundet, 
Rosätra

1�1� x x x - 3

116. Karlsro Båtvarv, Ovansundet, 
Rosätra

1�1� x x - x 5

Oscar Gustavssons Båtbyggeri, Vätö 1�2� x x - x 4

Skalmsunds varv, tidigare Blidösunds 
Varvs AB (skutvarv), Yxlan. Idag 
Skalmsunds varv

1�1� x x x x 5

Spillersboda Varv & Slip 1�1� x x x x 3

Lars Carlström, Vättershaga 1�15 x x - x 4

ÖSTERÅKERS KOMMUN

16. Ingmarsö båtvarv. Ingmarsö 1�43 x x - - 1

1�. Sture Jansson, Sturestrand, 
Linanäs, Ljusterö

1�45 x - - x 2

1�. Linanäs båtvarv, Linanäs, Ljusterö 1�40 x x x - 3

1�. Sjöviks båtvarv, Linanäs, Ljusterö 1�3� x x x - 3

20. Fritz Strömbergs Båtvarv, Linanäs, 
Ljusterö. Idag Alms Båtvarv

1�1� x x x - 3

21. Nymans Varv, Stensvik, Väster 
Tranvik., Ljusterö

1�3� x x - - 1

22. Ivar Westerberg, Väster Tranvik, 
Ljusterö.

1�2� x x - - 1

23. Carl Sjöbergs varv, Västra Lagnö 1�22 x x x x 4

Husarö Båtbyggeri. Ragnar Nilsson. 1�2� x x - x 2

�1. Björnhammarsvarvet, Rydbo, 
Svinningeudd.

1�3� x x x x 3

11�. Österskärs Båtvarv, 1�1� x x x x 3

Ture Eriksson, Alsvik, Åkersberga 1�4�/1�63 x x x x 3

VAXHOLMS KOMMUN

5�. Blynäs Varv & Snickeri, Blynäs, 
Vaxholm.

1�50 x x x .x 3.

5�. Stegesunds Båtvarv, Stegesund, 
Vaxholm.

1��� x x - x 3

60. Vaxö Båtvarv, Vaxholm. 1�2� x x - - 1

64. Abrahamson & Börjesson Båtvarv, 
Ramsö, Vaxholm

1�20 x x x x 4

65. Blombergs Varv, Ramsö, Vaxholm 1�4� x x x - 3

66. Ramsövarvet, Ramsö, Vaxholm 1�35 x x x x 4

6�. Frodés varv, Vaxholm, N. Tynningö 1�06 x x x - 3

6�. Tynningö Yacht- och 
Motorbåtsvarv, N. Tynningö. Idag 
Tynningö båtvarv

1�21 x x x x 5

x = varvet  är fortfarande i drift           u = varvet har endast uppläggning...forts. tabell 1...
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Inventerade varv Startår 1950 1964 2008 Gamla
byggnader 
kvar

Kultur-
hist. värde

VAXHOLMS KOMMUN

6�. Vaxholms båtbyggeri. Höganäs, N. 
Tynningö

1�43 x x - x 2

�2. Bröderna Berglunds Varv, Resarö 1�22 x x u x 5

�3. Resarövarvet, Resarö 1�46 x x u - 3

Kipps varv 1�40-tal x x - x 2

VÄRMDÖ KOMMUN

3. Erik Bomans Båtvarv, Sollenkroka, 
Djurhamn. Idag Storholmsvarvet

1�3� x x x - 3

4. Djurö båtvarv, Djurhamn, Djurhamn 1�22 x x x x 3

5. C. O. Winberg & Co. Båtvarv, 
Djurhamn.

1�14 x x x x 3

6. Sandhamns varv, A.W.Pettersson, 
Sandhamn

1�31 x x - - 3

�. Runnströms varv, Barnvik, 
Stavsnäs. Idag: Bavia Yacht AB

1�21 x x u x 3

�. Södermans båtvarv, Sollenkroka. = 
Vindö Varv

1�1� x x - - 3

�. Åbergs båtvarv, Sollenkroka
Idag: Kanholmsfjärdens Marina.

1�4� x x u - 3

10. Rudéns varv, Södersunda 
Runmarö

1�03 x x u x 3

11. Runmarö båtvarv, A. 
Hammarström, Runmarö

1�3� x x x x 3

12. Söderholm & Larsson Båt- & 
Snickerifabrik, Söderby Runmarö

1�45 x x x x 4

14. John Karlsson, Ingarö, 
Stångholmen

1�0� x x - - 1

15John V. Severin Källvreten 
Örsundet, Ingarö

1�45 x x x x 4

2�. Arne Andersson, Hamn, Möja 1�4� x x u x 5

30. John Andersson, Långviksnäs, 
Möja.

- x x - - 1

31. G. Engström, Möja. - x x - - 1

32. Kurt Lindberg, Berg, Möja 1�4� x - - . 2

33. Ernst Pettersson, Granholmen, 
Möja

1�04 
(1�3�)

x x u - 3

34. Börje Westerberg, Långviksnäs, 
Möja

1�4� x x x x 5

35. J. Westerberg, Möja. - x - - x 4

3�. Gotthard Andersson, N. Stavsudda 1�32 x x x x 4

3�. Alvar Ekroth, N. Stavsudda. 1�1� 
(1�4�)

x - - - 1

3�. Allan Nygren N. Stavsudda. 1�4� x - - - 4

40. Briand Olssons Båtvarv, S. 
Stavsudda Sollenkroka 

1�40 x x x - 3

x = varvet  är fortfarande i drift           u = varvet har endast uppläggning...forts. tabell 1...
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Inventerade varv Startår 1950 1964 2008 Gamla
byggnader 
kvar

Kultur-
hist. värde

VÄRMDÖ KOMMUN

62. Hedelins varv, Skälvik, Svartsö 1�0� x x x x 4

63. Waldemar Pärn, Skälsviks Gård, 
Svartsö

1�50 x - - - 1

�0. Räknäs varv, Gustavsberg 1�10 x x x x 3

106. Myttinge Båtvarv, Skägga, 
Värmdö

1�06 x x x x 4

Lennart Wahlbergs Båtvarv 1�52 x x x - 3

LIDINGÖ KOMMUN

�4. Fröbergs Båtvarv, K.E. Fröberg, 
Lidingö.

1�1� x x - - 1

�5. Bröderna Molanders Varv, S.G. 
Heleneberg, Bosön, Lidingö.

1�3� x x - - 1

�6. AB Hästholmsvarvet, Dir. Reimers, 
Ing. Becker, Gåshaga, Lidingö

1�1� x - - - 1

��. Kyrkviksvarvet, A. Avelin, Björnbo 
2, Lidingö.

1�4� x - - - 1

��. Grönstavarvet, N.H. Molander, 
Bosön, Lidingö

1�35 x x - - 1

��. Gustavssons & Anderssons Varvs 
AB, T. Boghammar, Lidingö.

1�05 x x x x 4

�0. Lidingövarvet AB, Dir. Wahlund, 
Ing. Cederborg, Lidingö.

1�1� x x x - 1

NACKA KOMMUN

52. Gåsö Varv, Saltsjöbaden 1�21 x x u x 3

53. Sundells Varv, Norrgården, Gåsö 1�30 x x - - 1

54. S.E. Wilhelmsson, Gåsö, 
Saltsjöbaden

1�45 x - - - 1

55. Wiströms Båtvarv, Älgö, 
Saltsjöbaden. Idag: Långholmens 
Båtvarv

1�45 x x x x 4

56. Älgö Båtvarv, Älgö, Saltsjöbaden 1�35 x x x x 4

�1. AB Fisksätra Motorbåtsvarv, 
Dir. F.A. Larsson, Ing. T. Larsson, 
Saltsjöbaden.

1�14 x x x x 3

��. Moranäsvarvet, A. Ekdahl, 
Skogsöv. 20, Saltsjöbaden. Idag: 
Sune Carlssons Båtvarv AB

1�10 x x x - 3

�0. AB Neglingevarvet, Civiling. E. 
Plym, Vikingav. 1�. Saltsjöbaden

1��6 x x - - 1

�1. AB Saltsjöbadens Yachtvarv, 
Rosell, Fasanvägen 5, Saltsjöbaden.

1�06 x x u - 3

�2. Stäkets Motorbåtsvarv, F.E. 
Bergfeldt, Freyv. 30. Saltsjöbaden.

1��0/1�2� x x x x 5

�3. Linds Båtvarv, H. Lind, Klinten Bo 1�26 x x x - 1

�4. Nya Björknäsvarvet, J. Broberg, 
Klinten, Bo.

1�23 x x x - 3

x = varvet  är fortfarande i drift           u = varvet har endast uppläggning...forts. tabell 1...
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Inventerade varv Startår 1950 1964 2008 Gamla
byggnader 
kvar

Kultur-
hist. värde

NACKA KOMMUN

�5. Kilvikens Båtvarv, J. Broberg, 
Saltsjöbo, Bo

1�35 x . - - 1

Kilholmens varv 1�20-tal x 2

Kummelnäs Båtvarv, idag 
Lövbergavikens Sjösällskap

1��� - - u x 3

Kummelnäs Varv, Saltsjö-Boo 1�1� x x x x 3

TYRESÖ KOMMUN

5�. Tyresövarvet.. 1�32 x x x x 4

HANINGE KOMMUN

2. Nymans varv, Dalarö= 
Korsholmsvarvet

1�20 x x x - 3

41. Gunnar Erngren, Lugnet, Muskö 1�24 x x x x 4

42. Sture B. Hellström, Björnholmen, 
Muskö

1�50 x x - x 2

43. Fredrik Sandström, Näsängen 
Muskö

1�4� x x x x 3

45. Ornövarvet, Kyrkviken Granliden, 
Ornö

1�4� x x - . 1

46.Södermans varv, Prästön, Ornö 1�34 x x - - 1

��. Almedals Båtvarv, Smådalarö, 
Dalarö

1�0� x x x x 3

��. Dalarövarvet, Dalarö 1�3� x x u - 3

100. Lindströms Båtvarv, Dalarö 1�20 x x x x 3

11�. Gålövarvet, Gålö, Stegsholm, 
Handen

1�35 x x - - 1

Södermans båtbyggeri, Sandböte, 
Ornö

1��0-tal x x - x 5

Anders Larsson, Utö ca 1�00 x x - - 3

NYNÄSHAMNS KOMMUN

Norberg & Nilsson Mek. Verkstad, 
Nynäshamn

1�25 - - x - 1

Nynäshamns Varv, idag: Nynäshamns 
Segelsällskap.

1�12 x x u - 3

■

x = varvet  är fortfarande i drift           u = varvet har endast uppläggning...forts. tabell 1...
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Inventerade varv BYGGNADER ANLÄGGNINGAR

Verkstad Snickeri Båtskjul Övriga Slip Mastkran Övrigt

NORRTÄLJE KOMMUN

00. Furusunds varv, 
Högmarsö (nämnt, större 
fartyg).

x x x Ångmaskinhus, smedja x - Remdrift

1. Einar Sjöblom, Söderöra x - - - ■ - -

24. Adolf Elfving, 
Högmarsö, Furusund

x x x - x - -

25. Furusunds båtvarv, 
Berta Jansson & Co. 
Furusund

- - - - - - -

26. Högmarsö yachtvarv, 
Högmarsö, Furusund.

x x x Kontor, smedja x - -

2�. J.D. Malm, Högmarsö, 
Furusund

x x x Motor-verkstad x - -

2�. Alb. Öhrlund, Löparö, 
Vettershaga

x x x ■ ■ - -

4�. Henrik Berenson, Singö x x x Lackeringsverkstad ■ - -

4�. Fridolf Jansson, Boda, 
Singö, N. Ellan

x - - - - - -

4�.Jacob Mellin, 
Skållholmen, Singö

- - - - - - -

51.Fredrik Österman, 
Söderby, Singö 

x x - - ■ - -

�2. Norrtälje Båtvarv, K. 
Johansson, Norrtälje.

x x x - x - -

�3.Enar J. Johanssons 
Båtbyggeri, Jungfrug. 4, 
Norrtälje.

- - - - - - -

�4. Einar Janssons 
Båtbyggeri, Brittbo, 
Norrtälje.

- - - - - - -

101. Bergshamra Varv, 
Bergshamra

- - x - x - -

102. Erik Fredrikssons 
Båtbyggeri, Mörtsund, 
Mora, Bergshamra

x x - - - - -

103. Gräddö Båtvarv, 
Gräddö, Rådmansö. Idag: 
Gräddö Marina

- - - kontor - - -

104. Östernäs Båtvarv,  
Tomta, Rådmansö

- - - - - - -

10�. AB Väddövarvet,  
Väddöbacka

- - - - - - -

10�. Wallins Båtbyggeri, 
Väddöbacka = Kallins 
Båtbyggeri

- - - - - - -

10�. Westerbergs Båtvarv, 
Väddöbacka

x - x - x x -

110. Simpnäs Båtbyggeri o. 
Båtvarv

x - - - ■ - -

111. Ekbackens Båtbyggeri, 
Grisslehamn

- - - Beckhus - - -

Tabell	2 x = finns         ■ = har aldrig funnits eftersom varvet är litet        - = saknas
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Inventerade varv BYGGNADER ANLÄGGNINGAR

Verkstad Snickeri Båtskjul Övriga Slip Mastkran Övrigt

NORRTÄLJE KOMMUN

111. Ekbackens Båtbyggeri, 
Grisslehamn

- - - Beckhus - - -

112. Norrvikens Båtvarv, 
Vätö

x x x Mek. Verkstad, oljebod, 
luftningsskjul

x x Träslip, 
remdrift, 
tjärtunnor

113. Knut Levanders 
Båtbyggeri, Vätö

x - - - ■ - -

114. Wallins Båtbyggeri, 
Harg, Vätö

- - - - - - -

115. Rosätra Båtvarv, 
Ovansundet, Rosätra

- - - - - - -

116. Karlsro Båtvarv, 
Ovansundet, Rosätra

x x x Virkesförråd x - -

Blidösunds Varvs AB 
(skutvarv), Yxlan. Idag 
Skalmsunds varv

x x x Motorverkstad, smedja, 
kontor, förråd

x - -

Spillersboda Varv & Mek.
Verkstad

x - x . - - -

Lars Carlström, 
Vättershaga

x x ■ smedja ■ - -

Oscar Gustavssons 
Båtbyggeri, Vätö

x x x - ■ - -

ÖSTERÅKERS KOMMUN

16. Ingmarsö båtvarv. 
Ingmarsö

- - - - - - -

1�. Sture Jansson, 
Sturestrand, Linanäs, 
Ljusterö

x - - - - - -

1�. Linanäs båtvarv, 
Linanäs, Ljusterö

- - - - - - -

1�. Sjöviks båtvarv, 
Linanäs, Ljusterö

x x - - - - -

20. Fritz Strömbergs 
Båtvarv, Linanäs, Ljusterö. 
Idag Alms Båtvarv

- - - - - - -

21. Nymans Varv, Stensvik, 
Väster Tranvik, Ljusterö.

- - - - - - -

22. Ivar Westerberg, Väster 
Tranvik, Ljusterö.

- - - - - - -

23. Carl Sjöbergs varv, 
Västra Lagnö

x x x smedja x - -

Husarö Båtbyggeri. Ragnar 
Nilsson.

x ■ ■ bashus ■ - -

�1. Björnhammarsvarvet, 
Rydbo, Svinningeudd.

x - - - - - -

11�. Österskärs Båtvarv, x - x - - - -

Ture Eriksson, Alsvik, 
Åkersberga

x x x - - - -

x = finns         ■ = har aldrig funnits eftersom varvet är litet        - = saknas...forts. tabell 2...
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Inventerade varv BYGGNADER ANLÄGGNINGAR

Verkstad Snickeri Båtskjul Övriga Slip Mastkran Övrigt

VAXHOLMS KOMMUN

5�. Blynäs Varv & Snickeri, 
Blynäs, Vaxholm.

- - - Förråd - - -

5�. Stegesunds Båtvarv, 
Stegesund, Vaxholm.

x x - Bod - - -

60. Vaxö Båtvarv, Vaxholm. - - - - - - -

64. Abrahamson & 
Börjesson Båtvarv, Ramsö, 
Vaxholm

x x x Smedja, mek. verkst., 
gjuteri, förråd

x - -

65. Blombergs Varv, 
Ramsö, Vaxholm

- - - - - - -

66. Ramsövarvet, Ramsö, 
Vaxholm

x x x Mek. Verkst. - - -

6�. Frodés varv, Vaxholm, 
N. Tynningö

- - - - - - -

6�. Tynningö Yacht- och 
Motorbåtsvarv, N. Tynningö. 
Idag Tynningö båtvarv

x x x Mek. Verkstad, mastskjul x - -

6�. Vaxholms båtbyggeri. 
Höganäs, N. Tynningö

x - x - x - Motorkran

�2. Bröderna Berglunds 
Varv, Resarö

x x x Mek. Verkstad, förråd, 
prop.verkstad

x - -

�3. Resarövarvet, Resarö - - - - - - -

Kipps varv x - - - - -

VÄRMDÖ KOMMUN

3. Erik Bomans Båtvarv, 
Sollenkroka, Djurhamn. 
Idag Storholmsvarvet

- - - - - - -

4. Djurö båtvarv, Djurhamn, 
Djurhamn

x x x Mek. Verkstad - - Remdrift

5. C. O. Winberg & Co. 
Båtvarv, Djurhamn.

x - x - - - -

6. Sandhamns varv, 
A.W.Pettersson, Sandhamn

- - - - - - -

�. Runnströms varv, 
Barnvik, Stavsnäs. Idag:

x - x - - - -

�. Södermans båtvarv, 
Sollenkroka. = Vindö Varv

- - - - - - -

�. Åbergs båtvarv, 
Sollenkroka
Idag: Kanholmsfjärdens 
Marina.

- - - - - - -

10. Rudéns varv, 
Södersunda Runmarö

- - x - - - -

11. Runmarö båtvarv, A. 
Hammarström, Runmarö

- - x - - - -

12. Söderholm & Larsson 
Båt- & Snickerifabrik, 
Söderby Runmarö

x x x - x x -

x = finns         ■ = har aldrig funnits eftersom varvet är litet        - = saknas...forts. tabell 2...



21

Inventerade varv BYGGNADER ANLÄGGNINGAR

Verkstad Snickeri Båtskjul Övriga Slip Mastkran Övrigt

VÄRMDÖ KOMMUN

14. John Karlsson, Ingarö, 
Stångholmen

- - - - - - -

15. John V. Severin 
Källvreten Örsundet, Ingarö

x x x - x - -

2�. Arne Andersson, Hamn, 
Möja

x x x Mek. Verkstad, kontor, 
motorverkstad

x - -

30. John Andersson, 
Långviksnäs, Möja.

- - - - - - -

31. G. Engström, Möja. - - - - x - -

32. Kurt Lindberg, Berg, 
Möja

x ■ ■ - ■ - -

33. Ernst Pettersson, 
Granholmen, Möja

- - - - - - -

34. Börje Westerberg, 
Långviksnäs, Möja

x x x Mek. Verkstad, färgrum, 
al.verkstad

x - -

35. J. Westerberg, Möja. x ■ x - ■ - -

3�. Gotthard Andersson, N. 
Stavsudda

x x x Mek.verkstad, smedja - - Remdrift

3�. Alvar Ekroth, N. 
Stavsudda. 

- - - - - - -

3�. Allan Nygren N. 
Stavsudda.

x x x Mek. Verkstad, färgrum x x -

40. Briand Olssons 
Båtvarv, S. Stavsudda 
Sollenkroka 

- - x - - - -

�0. Räknäs varv, 
Gustavsberg

x - x - - - -

61. Trångholmens Båtvarv, 
Gälnöby, Ginby.

- - - - x - -

62. Hedelins varv, Skälvik, 
Svartsö, Ljusterö

x x x Kontor, x - Remdrift, 
klinga, 
bensinpump

63. Waldemar Pärn, 
Skälsviks Gård, Svartsö, 
Ljusterö

- - - - - - -

106. Myttinge Båtvarv, 
Skägga, Vaxholm, Värmdö

- - x Förråd x - -

Lennart Wahlbergs Båtvarv x - x Bostadshus från 1�35 x -

LIDINGÖ KOMMUN

�4. Fröbergs Båtvarv, K.E. 
Fröberg, Lidingö.

- - - - - - -

�5. Bröderna Molanders 
Varv, S.G. Heleneberg, 
Bosön, Lidingö.

- - - - - - -

�6. AB Hästholmsvarvet, 
Dir. Reimers, Ing. Becker, 
Gåshaga, Lidingö

- - - - - - -

��. Kyrkviksvarvet, A. 
Avelin, Björnbo 2, Lidingö.

- - - - - - -

x = finns         ■ = har aldrig funnits eftersom varvet är litet        - = saknas...forts. tabell 2...



Inventerade varv BYGGNADER ANLÄGGNINGAR

Verkstad Snickeri Båtskjul Övriga Slip Mastkran Övrigt

LIDINGÖ KOMMUN

��. Grönstavarvet, N.H. 
Molander, Bosön, Lidingö

- - - - - - -

��. Gustavssons & 
Anderssons Varvs AB, T. 
Boghammar, Lidingö.

x x x Mek. Verkstad, 
plastverkstad

x - -

�0. Lidingövarvet AB, Dir. 
Wahlund, Ing. Cederborg, 
Lidingö.

- - - - - - -

NACKA KOMMUN

52. Gåsö Varv, 
Saltsjöbaden

x - - - - - -

53. Sundells Varv, 
Norrgården, Gåsö

- - - - - - -

54. S.E. Wilhelmsson, 
Gåsö, Saltsjöbaden

- - - - - - -

55. Wiströms Båtvarv, 
Älgö, Saltsjöbaden. Idag: 
Långholmens Båtvarv

x x x - x x Flotte

56. Älgö Båtvarv, Älgö, 
Saltsjöbaden

x x x Motorverkstad x - -

�1. AB Fisksätra 
Motorbåtsvarv, Dir. F.A. 
Larsson, Ing. T. Larsson, 
Saltsjöbaden.

x - - Plastbåtsverkstad - - -

��. Moranäsvarvet, A. 
Ekdahl, Skogsöv. 20, 
Saltsjöbaden. Idag: 
Sune Carlssons Båtvarv AB

- - - Bodar - - -

�0. AB Neglingevarvet, 
Civiling. E. Plym, Vikingav. 
1�. Saltsjöbaden

- - - - - - -

�1. AB Saltsjöbadens 
Yachtvarv, Rosell, 
Fasanvägen 5, 
Saltsjöbaden.

- - - - - - -

�2. Stäkets Motorbåtsvarv, 
F.E. Bergfeldt, Freyv. 30. 
Saltsjöbaden.

x x x Batterihus, bod, mek. 
Verkstad.

x x Motorkran, 
remdrift.

�3. Linds Båtvarv, H. Lind, 
Klinten Bo 

- - - - - - -

�4. Nya Björknäsvarvet, J. 
Broberg, Klinten, Bo.

x - x - - - -

�5. Kilvikens Båtvarv, J. 
Broberg, Saltsjöbo, Bo

- - - - - - -

Kilholmens varv - - x - x - -

Kummelnäs Båtvarv, idag 
Lövbergavikens Sjösällskap

x - - - - - -

Kummelnäs Varv, Saltsjö-
Boo

x - - - - - -

x = finns         ■ = har aldrig funnits eftersom varvet är litet        - = saknas...forts. tabell 2...
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Inventerade varv BYGGNADER ANLÄGGNINGAR

Verkstad Snickeri Båtskjul Övriga Slip Mastkran Övrigt

TYRESÖ KOMMUN

5�. Tyresövarvet. x x x Färgrum, förråd x x -

HANINGE KOMMUN

2. Nymans varv, Dalarö = 
Korsholmsvarvet

- - - - - - -

��. Almedals Båtvarv, 
Smådalarö, Dalarö

x - - Mastskjul, båthus - x Varvsbåt

��. Dalarövarvet, Dalarö - - x - - - -

41. Gunnar Erngren, 
Lugnet, Muskö

x x - Bashus, båthus x - -

42. Sture B. Hellström, 
Björnholmen, Muskö

x - - - ■ - -

43. Fredrik Sandström, 
Näsängen Muskö

x x - - - - -

45. Ornövarvet, Kyrkviken 
Granliden, Ornö

- - - - - - -

46.Södermans varv, 
Prästön, Ornö

- - - - - - -

100. Lindströms Båtvarv, 
Dalarö

- - x Smedja, båthus - - -

11�. Gålövarvet, Gålö, 
Stegsholm, Handen

- - - - x - -

Södermans båtbyggeri, 
Sandböte, Ornö

x ■ ■ Sjöbod ■ - -

Anders Larsson, Utö x - - - - - Många speci-
alverktyg för 
båtbyggeri 
finns kvar

NYNÄSHAMNS KOMMUN

Norberg & Nilsson Mek. 
Verkstad, Nynäshamn

- - - - - - -

Nynäshamns Varv, 
idag: Nynäshamns 
Segelsällskap.

- - - - - - -

x = finns         ■ = har aldrig funnits eftersom varvet är litet        - = saknas...forts. tabell 2...
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Bevarade	småbåtsvarv	i	Stockholms	län

NORRTÄLJE KOMMUN  KARTA 1

Numreringen av varven i texten och på kartorna som följer är baserad på 
Båtbyggaryrkeskommittens inventering av småbåtsvarven från 1950-51

Södra delen av Norrtälje kommun. Röda markeringar visar varv som har upphört. Blå markeringar visar varv som ännu 
är i drift.



Norra delen av Norrtälje 
kommun. Röda 
markeringar visar varv 
som har upphört. Blå 
markeringar visar varv 
som ännu är i drift.

NORRTÄLJE KOMMUN  KARTA 2
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00. Furusunds Varv, Högmarsö. Idag Högmarsö Varv

Kulturhistoriskt värde 3

Furusunds	Varv,	eller	Furusunds	Slip	och	Varfs	AB,	som	är	de	gamla	namnen	på	
det	varv	som	idag	heter	Högmarsö	Varv,	startades	1876	av	Jonas	Petter	Elfving	
under	namnet	Furusunds	Slip	och	Varfs	AB.	Han	var	bondson	på	Högmarsö.	Här	
byggdes flera stora segelskutor; både roslagsjakter och större skepp som tremasta-
de	skonare.	Virket	kom	
från	Svartnö,	Högmar-
sö	 och	 Hemmarö	 och	
de	 stora	 stockarna	 så-
gades	 här	 i	 en	 ramsåg.	
En	 stor	 del	 av	 verk-
samheten	var	också	ut-
rustning	och	reparatio-
ner	av	stora	segelfartyg.	
Varvet	 var	 i	 början	 av	
1900-talet	 Norrtäljes	
största	arbetsplats	med	
hundratalet	 anställda.	
Från	1920-talet	var	det	
framförallt	 järnfartyg	
som	bogserbåtar	och	pråmar	som	byggdes	här	och	fortfarande	idag	sedan	nu-
varande	 ägare	 har	 återupptagit	 verksamheten	 efter	 ett	 kortare	 uppehåll	 byggs	
pråmar och fartyg som den passagerarfärja som trafikerar Hammarby Sjöstad i 
Stockholm.	Man	har	även	uppläggning	och	reparation	av	pråmar.

Kring	 första	världskriget	övertogs	varvet	av	Uppsala	Transport	AB,	senare	av	
Transport	Bolaget.	Man	hade	även	rederirörelse	och	det	sägs	att	Transport	Bola-
get hade en flotta på över tusen fartyg och pråmar. Trots att man hade Roslagens 
största	slip	var	antalet	anställda	1965	endast	sjutton	personer.	Transport	Bolaget	
drev	varvet	 till	 1975.	Det	har	härefter	 ägts	 av	Kihlship	och	 senare	Burström,	
under	vars	tid	verksamheten	låg	nere,	innan	det	1992	kom	till	nuvarande	ägare	
Hans	Möller.

Varvet	är	i	drift	och	har	mycket	av	byggnader	och	miljö	bevarat,	men	represente-
rar inte småbåtar, utan snarare skutor och pråmar. På varvet finns verkstadsbygg-
naden	kvar,	pråmbyggarskjul,	smedja,	en	slip	för	fartyg	på	500	ton	och	en	slip	för	
fartyg	på	200	ton,	den	mekaniska	verkstaden	ombyggd	till	restaurang,	samt	till	
kontor	1995	ombyggda	verkstadsutrymmen.	Slipmaskineri	och	maskineri	med	
remdrift	 för	hyvel,	bandsåg	och	ramsåg	drivna	av	en	ångmaskin	 till	1950-talet	
med	stånggång.	Den	yttre	miljön	är	till	en	del	förändrad	genom	att	varvet	sedan	
nuvarande	ägare	tog	över	driften	byggt	300	m	kaj	och	utanför	verkstaden	anlagt	
en	kran	för	30	ton.

Varvsmiljö med hus för ångmaskin och för slipmaskineri.
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1. Einar Sjöblom, Söderöra

Kulturhistoriskt värde 2

Söderöra	är	känt	för	sitt	båtbyggeri	och	har	under	åren	haft	många	framgångs-
rika	båt-	och	skeppsbyggare.	En	av	dessa	är	Einar	Sjöblom,	född	1895.	Han	tog	
1920	över	faderns	varv	på	Söderöra.	Han	lärde	sig	båtbyggeriet	av	fadern	som	
var	etablerad	båtbyggare	och	hade	arbetat	femton	år	hos	denne	innan	han	tog	
över varvet. Verksamheten var helt inriktad på nybyggnation av flera olika båt-
typer och storlekar; roddbåtar (4,5 m), motorbåtar (5m; 6,5 m; 7 m; 8,5 m), ca sju 
båtar	på	ett	år.	Båtarna	byggdes	utifrån	egen	erfarenhet.	

I	verkstaden	fanns	1950	bara	handverktyg,	men	1964	även	klinga	och	kutterhy-
vel.	Varvet	fanns	kvar	1964	och	Sjöblom	byggde	nu	kring	nio	båtar	under	ett	år,	
men	nu	endast	utombordsbåtar	(4	m)	och	motorbåtar	(9-5	m).	Båtbyggarverk-
staden finns ännu kvar.

24. Adolf  Elfving, Högmarsö, Fu-
rusund

Adolf 	 Elfving,	 född	 1874,	 startade	
detta	”Adolf 	Elfvings	varv”	1936	som	
en	 avsöndring	 från	 sitt	 tidigare	 varv	
där	 resterande	 del	 kom	 att	 gå	 under	
benämningen	 ”Högmarsö	Yachtvarv”,	
men	 hade	 varit	 egen	 företagare	 sedan	
1903.	Han	hade	lärt	yrket	på	Transport	
Bolagets	 varv	 där	 han	 arbetade	 som	
skeppsbyggmästare	 till	 1913.	 Ingick	
sedan	 1915	 i	 det	 1913	 startade	 varvet	
som	 1936	 delades	 upp	 i	 Högmarsö	
Yachtvarv	 och	 Elfvings	 ovanstående,	
då	Elfving	ej	orkade	med	mera	båtbyg-

geri	p	g	a	ålder.	Detta	avsöndrade	varv	var	helt	inriktat	på	enbart	utrustning	och	
vinterförvaring	av	30	båtar,	men	med	vissa	småreparationer.	En	anställd	i	före-
taget.	Verksamheten	hade	upphört	1964	och	byggnaderna	disponerades	troligen	
av	Högmarsö	Yachtvarv.

Bevarade	byggnader:	se	nr	26.

26. Högmarsö yachtvarv, Högmarsö, Furusund

Kulturhistoriskt värde 2

Högmarsö	yachtvarv	bildades	1936	genom	delning	av	ett	 tidigare	varv	 startat	
av	bröderna	Elfving	och	vid	avsöndringen	ägt	av	Adolf 	Elfving.	Detta	varv	ut-
gjorde	båtbyggeridelen	av	det	tidigare	varvet	från	1913	och	drevs	först	av	Gauf-

Det av Elfving startade varvet som sedan 1936 drevs under 
namnet Högmarsö Yachtvarv.
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fin från Lidingövarvet från 1936. Därefter sålt till Lindberg och Börjesson och 
ägt	från	1945	av	Olle	Carlström,	vilken	startade	utan	erfarenhet	eller	utbildning	
i	yrket.	Företagaren	själv	ritade	båtarna	som	såldes	direkt	till	kunden.	Vid	varvet	
fanns	tretton	anställda	1950,	en	anställd	1964.

Vid	varvet	byggdes	årligen	vid	1900-talets	mitt	ett	par	roddbåtar	 (3	m),	några	
utombordsbåtar	(5	m),	enstaka	motorkryssare	(8	m)	och	ett	par	högsjöbåtar	(7,	
resp.	9	m).	Här	vinterförvarades	och	utrustades	också	42	båtar	och	ytterligare	10	
hade	enbart	vinterförvaring.	Enstaka	båtar	reparerades	också	vid	varvet.	

Carlström	sålde	1949	till	en	Lind,	men	köpet	gick	sedan	tillbaka	och	Carlström	
hade	åter	varvet,	som	dock	 låg	 i	ständiga	processer.	Yachtvarvet	kom	därefter	
åter	till	Elfving	och	1958	till	Johannes	Nee,	f.	1913.	Han	var	född	i	Estland	och	
utbildad	byggnadsnickare,	tidigare	egen	i	Stockholm	och	kom	till	Högmarsö	se-
nast	från	Ramsö.	Han	byggde	enstaka	roddbåtar	i	mahogny	(4,3	x	1,4	m)	i	serier	
om	tio	stycken	årligen.	De	såldes	direkt	till	kunden	och	från	en	försäljningsplats	
på	 Strandsvägen	 vid	 kajplats	 23.	 Varvet	 kom	 mer	 och	 mer	 att	 framförallt	 ha	
uppläggning	 och	 reparation	 av	 10-15	 segelbåtar	 och	 motorbåtar	 här.	 Båtarna	
målades,	tvättades,	skurades	och	fernissades.	I	verkstaden	fanns	såg,	hyvel	och	
bandsåg.

Varvet	 är	 till	delvis	bevarat,	men	 inte	 i	drift.	Verkstaden	på	130	kvadratmeter	
finns kvar, men maskiner och verktyg är borta idag. Uppläggningsskjulen var på 
900	kvadratmeter,	men	den	större	delen	över	den	längre	slipen	rasade	och	endast	
ett	mindre	uppläggningsskjul	i	vinkel	mot	slipen	är	kvar	idag.	Av	övriga	byggna-
der finns elmaskineri, kontorsbyggnad, sliphus för maskineriet, slipen, de mindre 
bodarna	”Jämmerdal”	och	”Viking”	och	ett	bostadshus	från	1917	ursprungligen	
för två familjer/våningsplan. Tidigare fanns även en smedja. Varvet drevs till 
1978	och	området	ägs	fortfarande	av	familjen	Nee.

27. J.D. Malm, Högmarsö

Kulturhistoriskt värde 5,  se vidare fördjupad presentation av varvet på 
sidan 96. 

Varvet	etablerades	1913	på	Högmarsös	södra	udde	av	David	Malm,	född	1883.	
År	1945	bildades	företaget.	En	mindre	del	av	verksamheten	var	nybyggnation	
och	här	tillverkades	några	mindre	båtar	varje	år.	Det	var	såväl	utombordsbåtar	
(4,75 m), som sumpar (8,85 x 2,2 m; resp. 5,5 m), ekor och motorbåtar. Båtarna 
som	byggdes	ritades	antingen	av	Malm	själv,	eller	så	användes	C.G.	Petterssons	
ritningar.	Varvet	hade	en	till	två	anställda.	Båtar	byggdes	här	till	1960-talet.	Här-
efter	förekom	endast	uppläggning	och	utrustning	av	ett	40-tal	båtar	åt	sommar-
gäster,	vilket	tidigt	utgjort	en	stor	del	av	verksamheten,	liksom	vissa	reparationer.	
Idag	innehas	varvet	av	Lars	Larsson	gift	med	Anna-Britta,	som	är	barnbarn	till	
båtbyggaren	David	Malm.

Varvet	utgör	en	komplett	bevarad	varvsmiljö	med	byggnader,	 slip,	 slipvagnar,	
maskiner	och	verktyg	bevarade	sedan	varvet	var	i	drift.	
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28. Alb. Öhrlund, Löparö, Vetters-
haga

Kulturhistoriskt värde 2

På	 insidan	 av	 den	 lilla	 ön	 Löparö	 vid	
Klaralund	 intill	 en	 vik	 startade	 Albert	
Öhrlund,	född	1893,	varvet	1939	efter	
11	års	erfarenhet	av	yrket.	Lärde	yrket	
hos	David	Andersson	på	Tyrö	varv.	Här	
byggdes	årligen	ett	femtontal	roddbåtar	
(4,45	 m),	 vilka	 han	 ritat	 själv.	 I	 verk-
staden	 fanns	 planhyvel,	 bandsåg	 och	
proppsvarv.	 Lokalen	 var	 uppvärmd.	

Öhrlund	hade	ingen	anställd.	Varvet	hade	upphört	1964.

Vid varvet finns byggnaderna; en verkstad och ett båtskjul bevarade. Verkstaden 
har	liggande	rödmålad	panel	och	svarta	knutar	och	delvis	gjuten	stengrund	med	
port	i	västra	sidan.	Båthuset	har	väggar	av	stående	plank	och	delvis	gjuten	sten-
grund.	Området	är	idag	en	fritidshustomt.

47. Henrik Berensson, Tranvik, 
Singö. Idag Per Berensson

Kulturhistoriskt värde 4

Henrik	 Berenssons	 varv	 är	 beläget	 på	
västra	sidan	av	Singö.	Varvet	etablera-
des	1936	av	Ewald	Söderholm,	f.	1911.	
Han	 började	 redan	 som	 14-åring	 att	
bygga	båtar	och	startade	företaget	1936.	
Verksamheten	var	helt	inriktat	på	bygge	
av egenhändigt konstruerade fiskebåtar 
och	roddbåtar.	Söderholm	köpte	1950	
sågverk		i	Tranvik	och	sålde	samma	år	
verkstaden	till	Berensson.

Henrik	Berensson,		f.	1923,	kom	1943	till	Sverige	från	Runö	i	Estland,	där	han	
lärt	sig	yrket	av	båtbyggare	och	under	fem	år	arbetat	med	detta.	1945	startade	
han	sitt	 företag	och	 inköpte	1950	Söderholms	verkstad.	Varvet	har	 till	100	%	
ägnat	sig	åt	båtbyggeri	av	framförallt	roddbåtar,	men	även	några	utombordsbå-
tar.	Båtarna	var	av	egen	konstruktion.	Under	de	första	fem	åren	hade	Berensson	
hunnit	bygga	fyrtiofem	roddbåtar	av	4,2	m	längd,	samt	sju	utombordsbåtar	av	
5,1	m	längd.	1964	hade	produktionen	ökat	och	han	byggde	om	året	75-80	egen-
händigt	ritade	roddbåtar	(4,3-4,5	m)	i	serier	om	10-12	båtar.	Henrik	Berensson	
började	från	1967	även	att	hjälpa	till	på	lotsstationen	då	båtbyggeriet	minskade	
på	grund	av	minskad	efterfrågan.	

Öhrlunds varv på Löparö.

Lackeringshus och verkstad.
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Sonen	Per	Berensson	övertog	båtbyggeriet	1982	och	har	sedan	dess	byggt	trä-
båtar,	framförallt	Singöekor	av	samma	typ	som	faderns,	på	deltid.	Han	bygger	
ca	10	båtar	om	året,	främst	på	vintern	då	han	inte	har	så	mycket	arbete	på	lots-
stationen.	

Varvsmiljön är mycket välbevarad. På en västsluttande tomt finns idag kvar 
verkstad,	 snickeri,	 lackeringshus,	 lager,	 båthus,	 samt	 ytterligare	 en	 nyare	 verk-
stads-	och	lagerbyggnad,	samt	boningshuset.	Bakom	den	gamla	verkstaden	var	
uppläggningsplats	för	material	som	sedan	fördes	in	på	verkstadens	övervåning.	
En	 idag	 riven	 lagerbyggnad	 för	de	 färdiga	båtarna	 fanns	högre	upp	 i	backen,	
vilken	varit	på	60	kvadratmeter	med	6	m	takhöjd	för	att	man	skulle	kunna	stapla	
de	färdiga	båtarna	på	högkant.	Verkstaden	har	bland	annat	kvar	den	hemgjorda	
bandsåg	och	hyvel	som	Söderholm	haft	och	som	vid	försäljningen	övergick	till	
Berensson.			

48. Fridolf  Jansson, Boda, Singö 

Kulturhistoriskt värde 2 

Fridolf 	Janssons	Båtbyggeri	låg	mitt	på	Singö	vid	Boda.	Fridolf 	Jansson,	f.	1914,	
började	redan	vid	17	års	ålder	att	jobba	med	trä	och	båtar	och	startade	som	egen	
företagare	med	varvet	1944.	Han	var	mer	känd	under	namnet	”Mosse-Fridolf ”.	
Varvets	arbetsinriktning	var	till	100	%	nybyggnad	av	båtar.	Han	byggde	rodd-
båtar	(4,6	x	1,5	m),	samt	enstaka	motorbåtar	(6,4	m).	Han	byggde	båtar	fram	till	
1960-talet.

En byggnad där Mosse-Fridolf  haft sin verkstad finns kvar i Boda. Själva verk-
staden	med	all	utrustning,	maskiner	och	verktyg	har	dokumenterats	av	Sjöhisto-
riska	Museet.	Utrustningen	har	sedan	monterats	ner	samt	erhållits	som	tillskott	
till	museets	samlingar.	
				

50. Ewald Söderholm, Söderby, Singö
Se	nr	47.
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51. Fredrik Österman, Söderby, 
Singö

Kulturhistoriskt värde 3

Fredrik	 Östermans	 varv	 är	 beläget	 på	
sydvästra	sidan	av	Singö,	väster	om	Sö-
derbys	 hamnläge.	 Varvet	 etablerades	
1948.	 Fredrik	 Österman,	 född	 1914,	
började	som	barn	att	bygga	båtar	 i	på	
Runö	 i	 Estland,	 varifrån	 han	 kom	 till	
Sverige	1943.	Han	var	en	av	de	första	
estlandsvenskarna som flydde hit och 
kom	 i	 en	 båt	 tillsammans	 med	 Hen-

rik Berensson. De kom först till Fårö, men flyttade därefter till Singö där båda 
startade	båtbyggeriversamhet.	Österman	arbetade	först	som	svarvare	på	AGA	i	
Stockholm. Han var som så många skärgårdsbor jordbrukare och fiskare vid si-
dan	om	båtbyggeriet,	vilket	han	först	bedrev	tillsammans	men	Berenson	i	samma	
by,	innan	han	1948	startade	sin	egen	varvsrörelse.	Den	bestod	till	80	%	av	båt-
bygge	och	till	20	%	av	reparationer.	Under	det	senaste	året	hade	han	vid	1950	
års	inventering	byggt	35	roddbåtar	(4,3	m)	och	två	utombordsbåtar	(5	m).		Hans	
specialitet	var		roddbåtar	lämpade	för	utombordsmotor,	s	k	stävekor	som	han	
byggde	i	serier	på	10-12	stycken.	Ett	gott	år	kunde	han	hinna	med	70-80	båtar.	
Utrustningen	bestod	av	bandsåg,	klinga	och	planhyvel,	samt	färgspruta.	Båtarna	
var	ritade	och	konstruerade	av	Österman	själv.

Den gamla verkstaden, båtskjulet och miljön finns kvar idag. Verkstaden var 
ouppvärmd. Den är 5 x 7 m och på utsidan finns bastrumman kvar. Verktyg och 
maskiner är idag sålda. Båtskjulet är 56 kvadratmeter stort. På tomten finns också 
bostadshuset	kvar	där	Österman	ännu	är	bosatt.

82. Norrtälje Båtvarv, K. Johansson, Norrtälje

Kulturhistoriskt värde 4

På	platsen	för	Norrtälje	Båtvarv	fanns	tidigare	varvsrörelsen	”Hans	Varv”,	innan	
Karl Johanssons flyttade sin varvsrörelse hit. Hans varvsrörelse var etablerad år 
1900	på	motsatt	sida	av	viken	av	fadern	som	hade	varv	där	segelsällskapets	varv	
är	idag.	Det	övertogs	1933	av	Karl	Johansson,	f.	1897	som	lärt	yrket	av	fadern.	

Verksamheten flyttades till nuvarande varv 1937. Här drev han sedan varvet tills 
sonen	Hans	tog	över	1965.	Fram	till	2005	innehades	varvet	av	Hans	Johansson	
som då köptes av kommunen som hyr ut varvet. Planer finns på att riva det för 
exploatering	till	bostadsbebyggelse.

Varvets	verksamhet	var	1950	till	största	delen	 inriktad	på	nybyggnation	av	se-
gelbåtar	(9	m	långa),	serietillverkade	i	serier	om	fyra	stycken	per	år.	Båtarna	var	

Fredrik Östermans verkstad.
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ritade	 av	 Lage	 Eklund	 och	 byggdes	
på	 beställning.	 Man	 hade	 varje	 år	
några	 reparationer	 och	 uppläggning	
av	trettiofem	båtar.	Varvet	blev	känt	
för	 sin	 tillverkning	 av	 Neptunkrys-
sare och än idag finns flera kvar som 
är	byggda	här.	Man	har	också	byggt	
flera olika typer av ”folkbåtar” (7,6 x 
2,2	m),	motorbåtar,	roddbåtar,	liksom	
tillverkat	master	och	åror.	Båtbyggna-
tion	dominerade	till	1970-talet,	däref-
ter	 framförallt	 inredningsarbeten	 på	
alla	slags	båtar	och	reparationer,	samt	
vinterförvaring	av	ett	100-tal	båtar.

Varvets	 tre	 olika	 delar	 utgörs	 av	 tre	
sammanbyggda	 träbyggnader.	 Verkstadslokalen	 är	 längst	 österut	 och	 på	 290	
kvadratmeter.	De	båda	uppläggningsskjulen	på	över	300	kvadratmeter,	med	en	
vid	 upprustning	 på	 1980-talet	 utförd	 tillbyggnad	 av	 plåt	 i	 söder.	 Verkstadens	
utrustning av bland annat kombinerad snickerimaskin, bandsåg och fräs finns 
fortfarande	kvar	 i	verkstaden,	 liksom	arbetsbänkar	och	den	kamin	som	värmt	
upp	byggnaden.

Varvet	är	tämligen	välbevarat	med	båtskjulen,	verkstadsbyggnader	och	även	bo-
stadshuset	från	1916	kvar	vid	Varvsgatan.	Varvet	används	idag	för	uppläggning	
av	bl	a	Norrtälje	Segelsällskap.

101. Bergshamra Varv, Bergshamra

Kulturhistoriskt värde 3

Bergshamra	 varv	 grundades	 1923	 av	Ernfrid	och	Elis	Andersson,	 bondsöner	
från	Hammarby.	Vid	Sandviken	på	Utanbro	bys	ägor	 fanns	 tidigare	 ingen	be-
byggelse	och	här	inhandlade	man	mark	för	varvsverksamheten.	Varvet	kallades	
först	Knupvarvet	innan	det	blev	Bergshamra	varv.	Man	planerade	till	en	början	
att	bygga	motorbåtar	och	mindre	 segelbåtar,	vilket	man	också	gjorde,	men	så	
småningom	blev	det	också	lastbåtar,	pråmar	och	skutor.	Många	skutor	har	även	
lagts upp här till vinterförvaring t ex den berömda ”Sofia av Länna”, den sista 
seglande	Roslagsskutan.	Under	andra	världskriget	byggdes	släppråmar	och	efter	
kriget	byggdes	många	fritidsbåtar.	Verksamheten	har	även	till	stor	del	varit	repa-
rationer	först	av	skutor	och	sandkilar,	senare	av	motorbåtar	och	alla	slags	båtar.	
Det	sista	stora	skutprojektet	var	Vega	av	Bergkvara	1986,	varefter	verksamheten	
lades	om.	Varvsfolket	bestod	 i	början	av	 fem	man,	men	som	mest	hade	man	
tjugo anställda; timmermän, liksom smeder, motormän m fl.

Norrtälje Båtvarv idag.
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Elis	tog	över,	hade	lärt	yrket	av	brodern.	Jobbade	som	montör	själv	på	varvet.	
1950 byggdes fyra segelbåtar (8 m; 6,5 m och 9 m) och 85 båtar utrustades och 
vinterförvarades,	hela	52	båtar	reparerades.	Man	hade	då	elva	anställda.	Planer	
fanns på att börja tillverka fiskebåtar för utomskärsfiske. Elis drev fortfarande 
varvet	1964,	men	båtbyggeriet	hade	nu	upphört	och	man	hade	enbart	upplägg-
ning	och	utrustning	av	kring	100	båtar	och	reparation	av	ca	50	pråmar	årligen.	
Arbetsstyrkan	var	då	tio	man.

Varvet bestod till en början av en ombyggd bastu som flyttats från Bergsham-
ra.	1924	byggdes	här	en	 träverkstad	och	1926	en	mekanisk	verkstad,	1928	ett	
bostadshus och så småningom tillkom flera byggnader på varvsområdet. Intill 
varvet	uppfördes	också	arbetarbostäder.	Utvidgat	1939.	Fem	av	sju	byggnader	
brann	ned	vid	en	förödande	brand	2002.	Varvet	har	återuppbyggts	och	moder-
niserats	efter	branden	och	är	i	full	drift	idag.	Spår	från	tidigare	epoker	vid	varvet	
finns ännu. Kvar finns från tiden före branden ett båtskjul och en brandskadad 
slip	med	tvåaxlad	slipvagn.	Man	återuppbyggde	snabbt	varvet	med	motorverk-
stad,	försäljningslokal,	kontor	och	bryggor.	Varvet	drivs	idag	av	Elis	Anderssons	
son	 Olle	 och	 dennes	 son	 Dan	 med	 inriktning	 på	 fritidsbåtar.	 Man	 genomför	
motorreparationer,	försäljning	och	uppläggning.	Man	har	även	haft	servicekurser	
för utombordsmotorer av märkena Johnsson/Evinrude, Tohatsu/Nissan och 
Honda.	

102. Erik Fredrikssons Båtbyggeri, Mörtsund, Mora, Bergshamra

Kulturhistoriskt värde 3

Erik	Fredrikssons	Båtbyggeri	etablerades	1944	av	Erik	Fredriksson,	f.	1907,	efter	
19	år	i	yrket.	Han	var	självlärd.	Varvet	utvidgades	väsentligt	1948.	Erik	Fredriks-
son	liksom	sonen	byggde	först	båtar	utomhus,	men	sedan	byggdes	den	första	
verkstaden. Varvet fick senare heta ”Mora Varv & Båtbyggeri”. Så småningom 
tog	sonsonen	Arne	Fredrikssons	över	varvet	och	det	var	kvar	i	familjen	till	1998.	
Härefter ägt av Celsing till 2007, därefter Marindepån/Skanstulls Marina. 

Man byggde allt från fiskebåtar till högsjöbåtar, enkelruffat och dubbelruffat. 
Man	har	bland	annat	byggt	Länna	kyrkbåt.	Största	delen	av	verksamheten	var	i	
början	nybyggnation	av	båtar,	på	1950-talet	motorbåtar	(5,75	x	1,75	m),	delvis	
ritade	av	Penta	och	tillverkade	i	serier	om	12	st	årligen.	5	båtar	utrustades	och	
vinterförvarades	och	ungefär	lika	många	reparerades	varje	år.

1964	byggde	man	bara	en	båt	här,	en	motorbåt	(7,5	x	2,6	m),	medan	ett	betydligt	
större	antal	båtar,	ett	50-tal,	istället	utrustades	och	vinterförvarades,	och	många	
reparerades	också	vid	varvet.

Det ursprungliga varvsområdet är idag beläget på flera tomter. Den äldsta båt-
byggarverkstaden finns på en privat tomt ovanför varvet, ett suterränghus med 
delvis	liggande	panel	upptill	och	stående	panel	nertill.	Övre	delen	var	båtbyggeri,	
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undre delen var lokal för servicearbeten. Här byggdes 1-2 båtar/år. Den senare 
verkstadsbyggnaden finns kvar och används i verksamheten. Slipen är borta. Ett 
mindre	båtskjul	är	också	kvar,	kompletterade	med	nya	båtskjul	av	plåt.

103. Gräddö Båtvarv

Kulturhistoriskt värde 3

Gräddö	Båtvarv	var	beläget	vid	hamn-
viken	i	Gräddö	på	nordöstra	Rådmansö.	
Bröderna	Eriksson	hade	här	båtbyggeri	
från	1924	till	1950-talet.	Varvet	etable-
rades	 1924	 av	 Axel	 Eriksson,	 f.	 1897.	
Han	hade	lärt	sig	yrket	vid	Rosätra	Båt-
varv	 och	 i	 Ovansundet	 och	 hade	 vid	
företagsstarten	sex	års	erfarenhet	inom	
yrket.	Varvet	drevs	som	ett	handelsbo-
lag	 i	kompanjonskap	 tillsammans	med	
brodern	Erik	Ericksson	och	Harald	Jo-
hansson.				

Verksamheten	var	1950	till	75	%	inriktad	på	nybyggnation	av	båtar	och	resteran-
de	25	%	var	utrustning,	vinterförvaring	och	reparation	av	båtar.	Årligen	byggdes	
en	större	motorbåt	på	beställning	(14	m	lång).	Vid	varvet	har	byggts	54	båtar,	
varav	11-12	motorbåtar	och	de	övriga	rodd-	och	segelbåtar.	Mot	slutet	blev	det	
färre	och	större	byggen.	

1950	utrustades	och	vinterförvarades	ett	tjugotal	båtar,	ett	tjugotal	hade	endast	
vinterförvaring,	samt	ungefär	lika	många	reparerades	här.	1964	var	denna	verk-
samhet	den	dominerande	vid	Varvet.	Antalet	vinterförvarade	båtar	var	ett	tret-
tiotal	och	ca	femtio	båtar	reparerades	här	varje	år.		Endast	enstaka	båtar	byggdes	
vid	denna	tid.	Den	sista	båten	som	byggdes	här	var	motorseglaren	Garm	(12,8	x	
3,6	m)	år	1965.	Den	färdigställdes	i	mahogny	med	lamellimmade	ekspant,	köl	av	
ek	och	däck	av	teak.
	
Varvet	har	haft	tre	till	fyra	anställda.

Varvet är endast till en liten del bevarat och idag finns en marina på platsen med 
vinterupptagning.	Kontorsbyggnaden	kvar,	tillbyggt	med	moderna	båtskjul.

Gräddö på platsen för varvet.
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104. Östernäs Båtvarv, Tomta, Rådmansö. Idag Östernäs Båtvarv AB

Kulturhistoriskt värde 3

Östernäs	ligger	på	sydöstra	Rådmansö	nära	Riddersholm.	Här	etablerades	mot	
Furusundsfjärden	Östernäs	Båtvarv	1946	av	Karl	Jansson,	Rådmansö,	f.	1910.		
Han	var	självlärd	inom	yrket.	

Vid	1950	års	inventering	var	verksamheten	till	40	%	inriktad	på	nybyggnation	av	
båtar,	40	%	utrustning	och	vinterförvaring	samt	till	20	%	på	reparationer.

De	båtar	som	byggts	vid	varvet	var	dels	roddbåtar	i	serier	om	sju	stycken	(4,3	
m	långa)	dels	några	motorbåtar	(7,5	m	långa).	Båtarna	var	ritade	och	konstru-
erade	av	C.G.	Pettersson.	Vid	varvet	hade	man	uppläggning	av	ett	trettiotal	båtar,	
medan	ca	fem	stycken	reparerades	årligen.			
Endast	en	person	var	anställd	vid	företaget	1950.	Verkstaden	var	försedd	med	
bandsåg,	kombinerad	snickerimaskin	och	borrmaskin.

Karl	Jansson	drev	fortfarande	företaget	1964,	men	hade	bytt	efternamn	till	Hall-
stedt.	 Varvet	 hade	 fortfarande	 samma	 verksamhetsfördelning,	men	 man	 hade	
slutat	 serietillverkningen	av	båtar	och	byggde	endast	 ett	par	 roddbåtar	 (4,4	m	
långa),	ett	par	utombordsbåtar	(6,10	m	långa)	och	en	motorbåt	(8	m	lång)	om	
året.	Antalet	vinterförvarade	och	utrustade	båtar	hade	ökat	till	ett	åttiotal	båtar	
och	ett	tiotal	båtar	reparerades	nu	årligen.	Arbetskraften	var	nu	två	personer.

Verkstaden	var	14	x	8	m.	Till	verkstadsutrustningen	hade	man	1964	utökat	med	
en kompressor. Två uppläggningsskjul fanns; ett 23 x 8 m och ett på 20 x 8 
m.	 Idag	 drivs	 varvet	 av	 Hasse	 Hallstedt.	 Varvet	 har	 utrustning,	 uppläggning,	
försäljning	av	båttillbehör,	samt	service	av	Volvo	Penta	motorer.	Varvet	är	helt	
moderniserat	med	nya	byggnader.

109. Westerbergs Båtvarv, Väddö-
backa

Kulturhistoriskt värde 4

Vid	Väddöbacka	på	Väddös	 insida	vid	
stranden	och	en	liten	holme	utanför	lig-
ger	Westerbergs	båtvarv.	Varvet	 starta-
des	 1921	 av	 Otto	 Westerberg,	 f.	 1886.	
Han	 hade	 lärt	 sig	 yrket	 hos	 Plym	 på	
Neglingevarvet.	Karl	Hugo	Kallin	köp-
te	1946	båtbyggeridelen	av	Westerbergs	
Båtvarv och det fick då namnet ”Karl 

Kallins	Båtbyggeri”.	Båtbyggeriets	verkstad	med	snickeri	låg	på	fastlandssidan,	
medan	uppläggning	och	utrustning	var	på	den	lilla	holmen	Salnö	intill,	till	vilken	

Westerbergs Båtvarv
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man	 kom	 på	 en	 spång.	 Båtbyggeriverkstaden	 på	 det	 intilliggande	 avsöndrade	
varvet	brann	2006.

Westerbergs	Båtvarv	var	efter	delningen	framförallt	 inriktat	på	utrustning	och	
vinterförvaring		av	ett	femtontal	segelbåtar	på	upp	till	tio	ton,	samt	till	viss	del	
också	 reparationer	 av	båtar.	Företagarens	 son	Ronny	Westerberg	arbetade	vid	
varvet	1950.	År	1964	hade	sonen	tagit	över	med	samma	inriktning	på	verksam-
heten	med	ett	tjugofemtal	utrustade	och	vinterförvarade	båtar.	Företaget	hade	då	
en anställd byggnadssnickare/båtbyggare. Varvsdelen drevs vidare med upplägg-
ning	och	utrustning.	Det	är	fortfarande	i	viss	mån	i	drift.

Varvet	 är	 det	 enda	 bevarade	 på	 Väddö.	 Det	 är	 endast	 måttligt	 moderniserat,	
men i behov av upprustning. Vid varvet finns ännu kvar några byggnader; en 
uppvärmd	verkstad	på	4	x	7	m,	samt	ett	uppläggningsskjul	på	14	x	20	m,	liksom	
mastkran.
			

110. Simpnäs Båtbyggeri och Båt-
varv

Kulturhistoriskt värde 3

Simpnäs	Båtbyggeri	och	Båtvarv	är	be-
läget	 mitt	 inne	 i	 Simpnäs	 by	 intill	 by-
vägen.	Varvet	 startade	1946	 av	Georg	
Karlsson,	f.	1904.	Han	började	 i	yrket	
vid	 32	 års	 ålder	 och	 lärde	 sig	 det	 hos	
Fredriksson	 i	 Norrviken,	 Vätö	 och	
praktiserade	 även	 vid	 Finnboda	 och	
Fisksätra	 varv	 innan	 han	 startade	 sitt	
eget	varv.	Det	var	inrymt	i	en	byggnad	
som	tidigare	varit	smedja	i	västra	delen	
av	 Simpnäs	 by.	 Verksamheten	 expan-
derade	 1947.	 Båtbyggeriet	 tillverkade	
1950	årligen	ca	fem	mindre	roddbåtar	
(4	m	l)	och	en	större	(6,5	m	l).	Förutom	
båtbygge	 även	 arton	 vinterförvarade	
och	 enstaka	 reparerade	 båtar	 årligen.	
Maskinellt	så	fanns	kombinerad	snick-
erimaskin med bandsåg. I firman hade 
han	en	lärling.	
	
Georg	 Karlsson	 drev	 varvet	 tillsam-
mans	med	Gösta,	Rolf 	och	Joel	Karls-
son	på	1940-	och	1950-talet.	Man	bygg-
de	båtar	i	marinplywood,	som	var	populärt	då,	och	racerbåtar	av	märket	Ranita.	
Man tog en lång rad båtar på släp efter fiskebåt från Arholma till Stockholm där 
man	hade	återförsäljare.	Senare	har	sonen	Leif 	Karlsson	haft	snickeri	här.

Simpnäs Båtbyggeri och Båtvarv.

Exteriör verkstaden.
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Den	 lilla	 varvsmiljön	 är	 kulturhistoriskt	 värdefull,	 vilket	 höjer	 det	 totala	 vär-
det, trots att varvet inte är i drift. Kvar finns en tegelbyggnad, representerande 
småskalig varvsindustri. Här byggdes båtarna. Vissa verktyg och maskiner finns 
också	kvar.

111. Ekbackens Båtbyggeri, Griss-
lehamn 

Kulturhistoriskt värde 2

Vid	Ornöviken	som	går	in	från	Väddövi-
ken	ligger	i	västra	delen	av	Grisslehamn	
det	 område	 där	 tidigare	 Grisslehamns	
varv	och	Ekbackens	Båtbyggeri	har	le-
gat.	Varvet	i	Grisslehamn	har	anor	från	
1800-talet.	Kring	1897	startades	det	av	
kapten	Baumgart	och	patron	Nauclére	
som	köpte	området	och	byggde	upp	ett	
varv	 här.	 En	 stor	 verksamhet	 med	 att	

förbygga	och	rusta	pråmar,	 liksom	att	reparera	pråmar	satte	igång.	Man	köpte	
också gamla finnfartyg som man riggade av och gjorde till pråmar. All verk-
samhet	sysselsatte	hela	femtio	man.	Pråmarna	drogs	upp	med	handkraft.	Var-
vet	innehades	en	kort	tid	före	1:a	världskriget	av	Transport	Bolaget.I	början	av	
20-talet	dog	Nauclér	och	den	dåvarande	direktör	Appelqvist	ledsnade,	lade	ner	
varvet och gjorde konkurs. 1924 köptes det av Pettersson & Jansson. Verksamhe-
ten	kom	att	ligga	nere	några	år,	men	återupptogs	1938,	då	civilingenjör	Torsten	
Jansson väckte liv i varvet. Han moderniserade och elektrifierade maskineri och 
slip	så	att	det	nu	tog	två	timmar	istället	för	en	hel	dag	att	hala	upp	ett	fartyg.	Här	
var	sedan	utrustning	och	vinteruppläggning	av	pråmar,	ångbåtar,	motorseglare,	
kanonbåtar med flera fartyg.   

På	ungefär	samma	plats	etablerades	Ekbackens	Båtbyggeri	1947	av	F.	Anders-
son,	 f.	 1912,	 och	 A.	 Larsson,	 f.	 1911.	 Den	 förste	 hade	 lärt	 sig	 yrket	 på	 Tyn-
ningö	och	Grisslehamns	varv,	den	senare	hos	Fridell.	Verksamheten	utgjordes	till	
största	delen	av	nybyggnation	av	båtar,	dels	några	roddbåtar	(4,2	m	l),	dels	några	
motorbåtar	(8	m	l)	årligen.	Man	hade	planhyvel,	bandsåg,	fräs	och	elborrmaski-
ner.	Båtarna	var	dels	ritade	av	CG.	Pettersson,	dels	av	dem	själva.	Båtarna	som	
byggdes	var	beställningsarbeten.	Tre	stycken	båtar	vinterförvarades	och	utrus-
tades	årligen	och	ungefär	lika	många	reparerades.	Varvet	drevs	senare	av	Adolf 	
Jansson,	f.	1914.	Han	hade	slutat	verksamheten	1967.	Sonen	Lars-Gösta	Jansson	
bor	kvar	vid	Ekbacken.	

Verkstad och såg borta idag. Det enda som finns kvar av varvet är en byggnads-
historiskt	 intressant	och	kulturhistoriskt	unik	byggnad,	ett	välbevarat	beckhus.	
Idag	är	här	småbåtshamn,	båtuppläggningsplats	och	uppställningsplats	för	hus-
vagnar.

Beckhuset vid Grisslehamns varv.
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112. Norrvikens Båtvarv, Vätö

Kulturhistoriskt värde 5,  se vidare fördjupad presentation av varvet  på 
sidan 99.                     

Norrvikens	 Varv	 etablerades	 1919	 av	 båtbyggarna	 Karl	 Henning	 Fredriksson	
med	kompanjonen	Lundqvist,	födda	1895	och	1904.	De	hade	lärt	sig	yrket	på	
Rosättra	Båtvarv.		Huvuddelen	av	verksamheten	var	1950	inriktad	på	nybyggna-
tion	av	båtar.	Det	var	årligen	ett	tiotal	roddbåtar	(4,25	m	l)	och	ett	tiotal	motorbå-
tar	av	7,5-10	m	längd.	Utrustning	och	vinterförvaring	av	femtio	båtar	utgjorde	10	
%	av	omsättningen	och	reparationer	5	%.		Båtbyggeriverksamheten	varade	1919	
till	1960-talet.	1964	hade	man	slutat	att	bygga	roddbåtar	då	det	ej	lönade	sig,	men	
byggde	fortfarande	ett	par	motorbåtar	om	året	(8-9	m	längd).	Lika	många	båtar	
utrustades	och	vinterförvarades.	En	båtkonstruktör	ritade	båtarna	som	byggdes	
på	beställning.	Varvet	togs	1972	över	av	sonen	Karl-Ivar	Fredriksson,	som	arbe-
tat	vid	varvet	sedan	han	var	fjorton	år.
Varvet	är	ett	av	länets	bäst	bevarade	småbåtsvarv	med	en	helt	intakt	varvsmiljö	i	
sitt	ursprungliga	skick	med	verkstad,	snickeri,	båtskjul,	slipar	med	slipvagnar	och	
all	inre	utrustning	som	verktyg	och	maskiner.	
			

113. Knut Levanders Båtbyggeri, Vätö

Kulturhistoriskt värde 2

Båtbyggeriet	etablerades	1925	av	Knut	Levander,	f.	1911.	Han	hade	lärt	sig	yr-
ket	vid	det	närbelägna	Norrvikens	Båtvarv.	Verksamheten	bestod	till	100	%	av	
nybyggnation	av	motorbåtar	 (5,55	m	 långa).	Maskinellt	 så	hade	man	bandsåg,	
planhyvel,	fräs	och	borrmaskiner.	Det	var	serietillverkning	av	båtar	i	serier	om	
tjugo	stycken	årligen.	Beställaren	ritade	båten.	1950	fanns	tre	yrkesarbetande	och	
en	lärling	vid	varvet.	Varvet	hade	uppvärmd	verkstad.	Försäljningen	av	båtarna	
sköttes	av	Penta.	1964	kallas	varvet	Knut	Levanders	Båtvarv	och	drivs	fortfa-
rande	i	samma	regi.	Verksamheten	utgjordes	ännu	till	100	%	av	nybyggnation	av	
båtar,	men	nu	endast	motorbåtar,	ett	15-tal	(5,4	x	2,0	m).	Varvet	är	idag	nedlagt	
men båtbyggarverkstaden finns kvar.
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115. Rosätra Båtvarv, Ovansundet, Rosätra

Kulturhistoriskt värde 3

Rosättra	Båtvarv	är	ett	av	landets	äldsta	och	startade	redan	1886	av	Erik	Jansson	
från	Rosättra	gård	som	här	började	bygga	båtar.	Han	hade	tidigare	haft	anställ-
ning	vid	Bogesunds	skeppsvarv	och	då	detta	varv	upphörde	startade	han	egen	
verksamhet.	Hans	bror	Matts	var	medarbetare	redan	från	början.	Sönerna	Bertil	
och	John	började	så	småningom	arbeta	åt	fadern	i	varvet.	Här	byggdes	under	Er-
iks tid segel-, kolibri-, skepps-, kapprodd- och lustbåtar, liksom fisksumpar och 
jullar.	Båtar	riggades	och	inreddes,	åror	och	all	slags	rundhult	tillverkades	också	
på	varvet.	Man	byggde	också	ett	15-tal	15	M	segelbåtar	åt	Nordiska	Kompaniet	
och	motorbåtar.	Varvet	hade	vid	denna	tid	redan	tio	anställda.

1914	 tog	Bertil	och	 John	över	efter	 fadern	 som	 lät	bygga	ut	varvet	väsentligt	
1918.	Det	nya	varvet	 invigdes	av	Per	Albin	Hansson	under	högtidliga	former.	
Bröderna	drev	det	bara	tillsammans	till	1921.	John	tog	över	varvet	eftersom	han	
hade flest söner, men gick 1924 i konkurs och då köpte Bertil tillbaka det och 
drev	det	sedan	vidare	till	1948.	Det	blev	nu	skärgårdskryssare	och	havskryssare	
byggda	vid	varvet,	många	stora	segelbåtar.	Båtarna	ritades	av	Iversen,	Reimers,	
Pettersson,	Tideman	och	Laurin.	Man	byggde	också	motorbåtar,	bl	a	en	på	12	m	
åt	Torsten	Kreuger	1934.	En	taxibåt	tillverkades	till	Stockholm.	Under	Bertils	tid	
var	tolv	till	fjorton	båtbyggare	verksamma	vid	varvet.	
		
Frithiof 	Gustavsson	som	varit	båtbyggare	vid	varvet	 tar	över	det	1948.	Varv-
sytan	var	då	på	600	kvadratmeter	och	han	byggde	till	en	smedja.	Tolv	personer	
var	anställda	vid	varvet.	Varvets	verksamhet	bestod	1950	till	90	%	nybyggnation	
av	båtar	på	beställning,	5	%	utrustning	och	vinterförvaring,	samt	5	%	reparatio-
ner.	Man	byggde	några	utombordsbåtar,	men	framförallt	större	motorbåtar	och	
segelbåtar.	Båtarna	ritades	av	Iversen,	Reinar,	Pettersson,	Tideman	och	Laurin.	
Sistnämnde	Arvid	Laurin	hade	ritat	de	berömda	Laurinkostrarna	som	började	
tillverkas	vid	varvet	1950.	Den	första	”Casella”	ritades	åt	Yngve	Cassel	som	seg-
lade	den	över	Atlanten	till	Västindien	1956.	Ett	femtontal	båtar	vinterförvarades	
och	utrustades	också	varje	år.	

Då	det	under	50-talet	blev	sämre	tider	åtog	man	sig	även	att	restaurera	kyrkor.	
Man	började	också	bygga	tyngre	Laurinkostrar	på	3,2	ton	som	tog	2500	timmar	
att bygga. Alla Frithiofs söner började vid 14 års ålder vid varvet; Ola 1950, Jan 
1953	och	Mats	1958.	Under	slutet	av	1950-talet	gick	varvet	mycket	bra,	det	var	
två	års	leveranstider	på	kostrarna	och	de	vann	många	havskappseglingar.	1959	
byggde	man	till	varvet	med	limrum	och	fanérpress.	

1963	bildade	så	Rosättra	Båtvarv	ett	aktiebolag	med	sönerna	som	delägare.	Ny-
byggnationen	av	båtar	hade	minskat	till	60	%,	medan	utrustning,	vinterförvaring	
och	 reparationer	utgjorde	 sammanlagt	 40	%	av	verksamheten.	Antalet	 vinter-
förvarade	och	utrustade	båtar	 hade	ökat	 till	 ett	 sextiotal.	Man	 serietillverkade	
Laurinkostrar	i	serier	om	åtta	stycken	årligen	(8,34	x	2,5	m).	Båtarna	var	populära	
och	man	hade	beställningar	på	38	båtar	och	arbete	till	1968,	vilket	 innebar	att	
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man	då	hade	behov	av	ytterligare	fyra	arbetare	förutom	de	åtta	som	redan	job-
bade	vid	varvet.	Träbåtsepoken	gick	dock	mot	sitt	slut	och	den	sista	Laurinkos-
tern	tillverkades	1968.
			
Under	1970-talet	köpte	man	mer	mark	och	byggde	vinterförvaringshallar	på	2400		
kvadratmeter	så	att	man	nu	kunde	vinterförvara	170	båtar.	Snart	startade	man	
åter	med	båttillverkning,	men	nu	i	konkurrensen	med	plastbåtar	en	båt	som	var	
byggd med plastskrov men inredd i gedigen hantverksstil. Båttypen fick namnet 
”Linjett”.	1977-1979	byggdes	så	nya	produktionslokaler	om	580	kvadratmeter,	
monteringshall,	 träverkstad,	 kontor	 m	 m.	 Efterfrågan	 växte	 och	 1998	 byggde	
man	till	ytterligare	produktionslokaler	om	850	kvadratmeter	för	Linjetter.	Ytter-
ligare	fyra	skjul	med	10	000	kvadratmeters	förvaringutrymme	gör	att	man	idag	
vinterförvarar	400	båtar.	Sedan	2008	är	Mats	son	Markus	VD	för	företaget	och	
man	har	under	året	byggt	sammanlagt	650	Linjetter.	Varvet	är	i	full	drift,	men	
idag	helt	moderniserat	med	bara	nya	lokaler.

116. Karlsro Båtvarv

Kulturhistoriskt värde 5,  se vidare fördjupad presentation av varvet på 
sidan 102. 

Varvet	etablerades	1923	av	Karl	Mattsson,	f.	1900.	Fadern	Matts	Jansson	star-
tade	tillsammans	med	sin	bror	Erik	Jansson	Rosättra	Båtvarv	och	där	lärde	Matts	
son	Karl	upp	sig.	Han	hade	vid	starten	åtta	års	erfarenhet	av	yrket.	Karl	Mattsson	
drev	varvet	till	sin	bortgång	1982,	då	sönerna	Allan	och	Ruben	tog	över.	År	2008	
gick	Allan	bort	och	Ruben	är	nu	ensam	ägare	av	varvet.

Verksamheten	vid	varvet	har	från	starten	och	tills	idag	dominerats	av	båtbygge-
riet,	medan	endast	en	mindre	del	har	varit	utrustning	och	vinterförvaring,	samt	
enstaka	reparationer.	

Årligen	tillverkades	på	1950-talet	på	beställning	några	roddbåtar	(4,5	m	långa)	
och	 motorbåtar	 (7,5-8,5	 m	 långa).	 Båtarna	 ritades	 av	 Pettersson,	 Iversen	 och	
Östlund.	Tjugofem	båtar	utrustades	och	vinterförvarades	årligen.	1964	tillver-
kade	man	minst	sex	båtar	på	ett	år	(6,0	och	9,6	m	långa),	men	antalet	utrustade	
och	vinterförvarade	båtar	(framförallt	kostrar)	hade	minskat	till	ett	tiotal.	

Under	 1960	 och	 1970-talet	 byggde	 man	 också	 liksom	 Rosättra	 Varv	 Laurin-
kostrar,	men	också	motorbåtar	och	kryssare	ritade	av	Tideman.	Kostrarna	var	på	
10-12	m.	Efter	att	sönerna	tagit	över	varvet	byggdes	mer	av	mindre	båtar.	Ruben	
byggde	fritidsbåtar	och	Allan	ekor.	Allan	byggde	mest	fram	till	1990-talets	början	
och	har	därefter	minskat	tillverkningen	innan	han	byggde	den	sista	strax	före	sin	
bortgång.		
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Karlsro	utgör	en	unik,	helt	 intakt	bevarad	varvsmiljö	för	ett	 litet	småbåtsvarv	
som	är	i	stort	sett	oförändrat	sedan	1920-talet	med	verkstadsbyggnad,	båtskjul,	
förvaringsutrymmen	för	material,	slip	och	slipvagn.

Oscar Gustavssons Båtbyggeri, 
Vätö 1964:136

Kulturhistoriskt värde 4

Oscar	 Gustavssons	 Båtbyggeri	 eta-
blerades	 1927.	 Verksamheten	 hade	 ett	
uppehåll	1939-1945.	Fram	till	1964	var	
verksamheten	 till	 hälften	 inriktad	 på	
båtbyggeri	 av	 enstaka	 motorbåtar	 (7,6	
m),	 och	 till	 hälften	 på	 utrustning	 och	
vinterförvaring	 av	 dels	 en	 20	 m	 lång	
kutter,	dels	nio	roddbåtar.

Varvet	 är	 välbevarat	 med	 byggnader	
och	 maskiner	 kvar.	 Det	 representerar	
en	 varvsmiljö	 som	 inte	 var	 knutet	 till	

strandläge,	något	som	tidigare	var	vanligt.	På	Vätö	fanns	ytterligare	tre	av	denna	
typ vid 1950 års inventering. Den uppvärmda verkstaden som finns kvar är 9 x 
12,75	m	och	ett	ett	uppläggningsskjul	18	x	15	m.	Verkstadens	utrustning	som	
också	är	bevarad	består	av	bandsåg,	kombimaskiner,	planhyvel	och	slipmaskin.	
Båtbyggeriet	 hade	 som	mest	 under	 perioden	 1946-1948	 åtta	 anställda.	Varvet	
drivs	inte	längre	och	är	i	privat	ägo.

Spillersboda Varv och Slip

Kulturhistoriskt värde 3

1919	 bildades	 Spillersboda	 Varv	 och	
Slip.	Det	 startades	 av	Westerlund	 från	
Stockholmen,	 Rådmansö.	 Han	 hade	
tidigare	 varit	 båtbyggare	 vid	 Rosättra	
varv.	Han	 lyckades	 inte	driva	det	utan	
förlust,	 utan	 emigrerade	 till	 Canada.	
Här	 tog	 man	 hand	 om	 sandkilar	 och	
hushållsbåtar.	 Varvet	 är	 fortfarande	 i	
drift	 och	 drivs	 med	 framförallt	 upp-
läggning	av	Hans	Rindar.

Varvet	 är	 delvis	 bevarat,	 men	 till	 sin	 yttre	 miljö	 förändrat	 och	 moderniserat.	
Många byggnader är bevarade; en verkstadsbyggnad i trä, en större verkstads-
byggnad	i	tegel,	ett	större	båtskjul	i	trä	och	ett	senare	byggt	båtskjul	i	plåt.

Oscar Gustavssons Båtbyggeri.

Större verkstadsbyggnad vid Spillersboda Varv.
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Skalmsunds Varv

Kulturhistoriskt värde 5,  se vidare fördjupad presentation av varvet på 
sidan 104. 

Skalmsunds	Varv	är	beläget	på	norra	Yxlan	vid	Furusundsleden.	Namnet	kom-
mer	av	den	skalm	som	likt	en	rev	skjuter	ut	i	sundet	och	ger	lä.	Skalmsunds	varv	
byggdes	1916-17	och	ägare	var	då	Rederiaktiebolaget	Ljungan	AB,	dotterbolag	
till	Stockholms	Superfosfataktiebolag	(idag	Svenska	Cellulosa	AB).	Varvet	anla-
des	för	underhåll	av	Superfosfatbolagets	pråmar	och	bogserbåtar.	Man	tillhanda-
höll	också	tjänster	för	den	civila	sjöfarten.	Vedjakter,	småbåtar	och	skutor	togs	
upp	här	för	översyn,	underhåll	och	reparationer.	Här	har	också	minst	en	pråm	
byggts.	 Varvet	 gav	 även	 bolaget	 avskrivningsunderlag	 för	 sina	 vinster.	 Varvet	
sysselsatte	som	mest	24	man	och	den	ramsåg	som	hör	till	varvet	sysselsatte	lika	
många.	Det	har	också	varit	ett	av	Roslagens	sista	skutvarv.	

Varvet	drevs	sedan	1956	av	Lars	Lennmor,	f.	1923.	Det	var	nu	framförallt	för	
utrustning	och	vinteruppläggning	av	båtar.	Varvet	har	 fortsatt	med	begränsad	
verksamhet	med	bland	annat	båtbyggeri	och	uppläggning	av	småbåtar	och	ägs	
idag	av	Åsa	Lennmor.

Varvet	har	 en	mycket	välbevarad	kulturmiljö,	 representerande	 storskalig	verk-
samhet	 för	både	mindre	och	 större	båtar.	Det	 är	bebyggt	med	en	 smedja,	 en	
träverkstad,	ett	 snickeri,	en	kontors-	och	förrådsbyggnad,	en	bostadslänga,	ett	
båtskjul och ett par uthus. Här finns även en större och en mindre slip. Tidigare 
har	även	en	såg,	arbetarmatsal,	tvättstuga,	spånupplag,	timmerbana,	spånledning,	
förråd	för	ädelträ,	en	beckbod,	oljekällare	och	båthus.	Till	varvets	markområde	
hörde	tidigare	den	lilla	ön	Skiftingen,	till	vilken	en	bro	ledde.	Här	förvarades	olja	
och	drivmedel	av	brandskyddsskäl.	Till	varvet	hörde	även	egen	skog.	

Lars Carlström, Vättershaga 1964:126

Kulturhistoriskt värde 4

Vid	Stäket,	Vettershaga	anlades	på	södra	stranden	av	sundet,	under	nuvarande	
Vettershagabron,	ett	varv	1915	av	Carltröm.	Sonen	Lars	Carlsström,	f.	1909,	tog	
över	varvet	1934.	Han	var	upplärd	 i	yrket	av	 fadern.	Byggde	 i	 skjul	vid	bron,	
som	ännu	är	kvar.	Byalaget	äger	marken.	Verksamheten	var	 liten,	helt	 inriktad	
på	båtbyggeri.	Varvet	är	upptaget	endast	i	1964	års	inventering,	där	det	anges	att	
han	under	det	senaste	året	byggt	två	roddbåtar	(5m)	och	en	motorbåt	(7	m).	Två	
båtar	utrustades	och	vinterförvarades	detta	år.	Verkstadsbyggnaden	som	ännu	
finns kvar hade bandsåg, rikthyvel och fjäderhammare, Han var själv i verksam-
heten	och	skötte	också	försäljningen	av	båtarna	själv.

Den	lilla	varvsmiljön	är	mycket	välbevarad	och	representerar	de	allra	minsta	var-
ven. Byggnaderna är bevarade och verktyg finns i viss mån kvar.
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ÖSTERÅKERS KOMMUN

17. Sture Jansson, Sturestrand, Linanäs

Kulturhistoriskt värde 2

Vid	Öran	strax	norr	om	Linanäs	på	västligaste	Ljusterö	startade	Sture	Jansson,	f.	
1914, varv 1945. Han hade lärt sig yrket vid Tyrö varv med flera och varit verk-
sam	i	branschen	13	år	vid	starten.	

Varvets	 huvudsakliga	 verksamhet	 var	 i	 början	 nybyggnation	 av	 båtar,	 10-15	
stycken	roddbåtar	(4,5	m),	samt	enstaka	motorbåtar	(7,32	m).	3	båtar	utrustades	
och	vinterförvarades	vid	varvet.	

Verkstaden	 hade	 i	 början	 endast	 bandsåg,	 planhyvel	 och	 supportsvarv.	 Sture	
Jansson	hade	inga	anställda.	Varvet	levde	kvar	till	1960-talet.	Det	hade	upphört	
1964.	Varvet	är	idag	fritidsbostadstomt	och	innehas	av	familjen	Andersson.

Varvet är inte i drift, men båtverkstad och bostadshus finns kvar, bägge dock 
ombyggda.

18. Linanäs båtvarv, Linanäs

Kulturhistoriskt värde 3

I	Linanäs	på	Ljusterös	västra	sida	startades	Linanäs	båtvarv	ca	1910	av	Anders-
son,	övertogs	1940	av	sonen	Per	Andersson,	född	1915,	efter	att	ha	arbetat	hos	
fadern	i	10	år.	Varvet	bedrev	båtbyggnation	av	några	roddbåtar	som	var	ritade	av	

Österåkers kommun. Röda markeringar visar varv som har upphört. Blå markeringar visar varv som ännu är i drift.
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Per	Andersson	själv	(4,5	m),	vilket	vid	1900-talets	mitt	dock	utgjorde	en	mindre	
del	av	verksamheten,	utrustning	och	vinterförvaring	av	60	båtar,	samt	reparatio-
ner	var	den	största	delen	av	verksamheten.	Verkstaden	hade	endast	bandsåg	och	
pelarborrmaskin 1950. Varvet hade upphört 1964, men idag finns Linanäs Båt & 
Motor	här	med	fullständig	varvsverksamhet,	men	helt	moderna	lokaler.

19. Sjöviks båtvarv, Öran, Linanäs. Idag Kurt Sjöbergs varv

Kulturhistoriskt värde 3

Sjöviks	båtvarv	etablerades	1938	av	Knut	Sjöberg,	f.	1904.	Han	var	infödd	Ljus-
teröbo	 och	 hade	 tidigare	 sex	 års	 erfarenhet	 i	 branschen.	 Varvet	 bedrev	 först	
byggnation	av	roddbåtar,	men	var	från	1900-talets	mitt	enbart	inriktat	på	utrust-
ning	och	vinterförvaring	av	ett	40-tal	båtar	samt	reparationer.	Senare	utökades	
antalet	upplagda	båtar	till	55	st.	

Sonen	Kurt	Sjöberg	innehar	sedan	1977	varvet	och	det	heter	sedan	dess	Kurt	
Sjöbergs	varv.	Idag	har	man	uppläggning	och	service,	motorbyten	m	m	vid	var-
vet.	1950	hade	man	endast	tillfällig	arbetskraft	två	till	tre	man	vid	varvet.

De flesta byggnaderna finns idag kvar vid varvet, som ännu är i drift. Här finns 
bland	annat	snickeri	och	en	verkstad	på	10	x	3	m	kvar,	liksom	båtskjul.	Byggna-
derna är i stort behov av renovering. Av sliparna finns endast maskineriet kvar. 
Uppläggningsskjulen	är	små,	10	x	8	och	8	x	15	m.	Varvsmiljön	är	förändrad	och	
moderniserad	med	nya	byggnader.

.

20. Fritz Strömbergs Båtvarv, Linanäs. Idag Alms Båtvarv

Kulturhistoriskt värde 3

Varvet	etablerades	1917	av	Fritz	Strömberg,	född	1888,	efter	7	år	 inom	bran-
schen.	 Han	 byggde	 sin	 första	 båt	 vid	 22	 års	 ålder.	 Vid	 1900-talets	 mitt	 hade	
han	upphört	med	båtbyggnationen	vid	varvet	och	ägnade	sig	enbart	åt	utrust-
ning	och	vinterförvaring	av	ett	20-tal	båtar,	samt	reparationer.	Varvet	byggdes	ut	
1915,	1927	och	1953.	

Sonen	Ragnar	 Strömberg	 tog	över	 1955	och	 fortsatte	med	 samma	 inriktning.	
Verkstaden	 hade	 bandsåg,	 slipmaskin,	 elhandborrmaskin,	 senare	 även	 kombi-
maskin,	pelarborrmaskin	och	rondellslip.	Uppvärmning	var	med	kamin	fram	till	
1960-talet	då	panna	anskaffades.	Arbetskraften	utgjordes	av	en	tillfälligt	anställd	
1950,	två	stycken	1964.	

Varvet	är	i	drift	men	idag	helt	moderniserat	med	nya,	moderna	byggnader.
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23. Carl Sjöbergs varv, Västra 
Lagnö. Idag Västra Lagnö Sjö-
taxi

Kulturhistoriskt värde 4

Vid	en	liten	vik	på	västra	sidan	av	Väs-
tra	 Lagnö	 ligger	 Carl	 Sjöbergs	 varv,	
idag	 drivet	 av	 Västra	 Lagnö	 Sjötaxi.	
Varvet	startades	1922	av	 Jan	Sjöberg,	
tidigare	 bonde	 på	 Ljusterö.	 Det	 togs	
1940	 över	 av	 sonen	 Carl	 Sjöberg,	 f.	
1911,	 som	 startade	 varvet	 på	 Västra	
Lagnö.	

Varvet	hade	först	även	byggnation	av	
båtar,	men	bedrev	senare	endast	utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	50-tal	bå-
tar,	samt	reparationer.	Verkstaden	hade	vid	1900-talets	mitt	järnsvarv,	svets,	slip,	
elhandverktyg.	Man	hade	 även	 försäljning	 av	begagnade	båtar.	En	person	var	
anställd	 vid	behov.	 Idag	 ägs	det	 sedan	1988	 av	Sune	Olsson	 inom	 ramen	 för	
Västra	Lagnö	Sjötaxi.	Varvsverksamheten	med	uppläggning	är	kombinerad	med	
taxibåtsrörelse.	Båthuset	står	på	ofri	grund	och	har	tre	ägare.	

Varvsmiljön	är	till	stora	delar	bevarad	med	båtskjulet	på	25	x	12,5	m,	med	på	
södra sidan tillbyggda verkstadsutrymmen 25 x 12,5 m. Här finns också en min-
dre	fristående	smedja	från	1921	och	bostadshus	från	1907,	samt	slipen.	Verktyg	
och	maskiner	är	dock	till	största	delen	borta	idag.

.

71. Björnhammarsvarvet, Rydbo, 
Svinningeudd

Kulturhistoriskt värde 3

Vid	en	vik	mellan	Åkersberga	och	Vax-
holm	 startades	 Björnhammarsvaret	
1937	av	Konrad	Johansson,	f.	1886,	ef-
ter	12	år	i	yrket.	Han	hade	lärt	upp	sig	
på	 Resarövarvet.	 Varvet	 utökades	 från	
1953	 successivt	 under	 en	 tioårsperiod.	
Varvet	 drevs	 sedan	 vidare	 av	 sonen	
Hans	 Johansson	 tillsammans	 med	 Bir-

ger	Andersson	från	1959	 till	början	av	1980-talet	då	varvet	såldes.	 Idag	håller	
Lasse	Björk	i	verksamheten	vid	varvet.

Verkstaden vid Björnhammarsvarvet.

Carl Sjöbergs varv.
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Varvets	 verksamhet	 har	 hela	 tiden	 varit	 utrustning	 och	 vinterförvaring	 av	 ett	
100-tal	båtar	samt	reparationer.	Antalet	anställda	var	1950	fyra	stycken	och	hade	
1963	ökat	till	tolv	yrkesarbetare	och	två	säsongsanställda.	Varvets	maskinella	ut-
rustning	var	1950	planhyvel,	bandsåg,	klyvsåg,	järnsvarv	borrmaskiner,	carbid-
svets,	1964	även	kombimaskin,	samt	el-	och	gassvets.	

Varvet finns kvar idag och är delvis moderniserat. Verkstaden på 500 kvadrat-
meter finns kvar, men man har byggt flera nya uppläggningshallar i plåt och har 
också	nya	verkstadslokaler.	Idag	bedriver	Björnhammarsvarvet	AB	full	varvsser-
vice	här,	med	specialisering	på	Volvo	Penta	motorer.

119. Österskärs Båtvarv. Idag Mari-
nan Österskär

Kulturhistoriskt värde 3 

På	 östra	 sidan	 av	 udden	 vid	 Österskär	
mot Sätterfjärden finns Österskärs Båt-
varv.	 Det	 etablerades	 1918,	 möjligen	 av	
Anton	 Pettersson.	 I.	 Schörling,	 f.	 1897,	
tog	 över	 verksamheten	 1938.	 Han	 var	
en	släkting	till	Pettersson	hos	vilken	han	
lärt	yrket	och	arbetat	sedan	20	års	ålder.	
Varvet	bedrev	 från	denna	 tid	 endast	ut-
rustning	 och	 vinterförvaring	 av	 ett	 90-
tal	båtar	 samt	 reparationer.	 	T.	Öhrnryd	
innehade	varvet	sedan	1949.	Varvet	utvidgades	väsentligt	1963.	Man	hade	börjat	
tillverka	plastbåtar	och	tillverkade	årligen	16	motorbåtar	(8,3	x	3,05	m).	

Idag finns här Marinan Österskär som bedriver varvsrörelse med uppläggning 
och	med	service	av	Mercruiser,	Yanmar	och	Volvo	Penta.

Verkstaden	 på	 250	 kvadratmeter	 hade	 1950	 bandsåg,	 slipmaskiner,	 handfräs,	
borrmaskiner,	i	mekaniska	verkstaden	två	mekaniska	svarvar,	fräs,	pelarborrma-
skin	och	gassvets.	1964	kombimaskin,	kompressor,	handverktyg,	och	utrustning	
för	plastbåtstillverkningen.	Man	utökade	senare	med	gummivagnar	och	ny	slip.	
Vid	varvet	fanns	på	1950-talet	tre	anställda	snickare	och	en	diversearbetare,	1964	
hade	arbetsstyrkan	utökats	till	nio	yrkesarbetare.

Varvet	är	delvis	bevarat,	men	också	moderniserat	 i	 samband	med	att	det	om-
bildats till en marina. Det stora och magnifika båtskjulet på 2500 kvadratmeter 
finns kvar ännu kvar och kan anses som byggnadshistoriskt intressant. 

Österskärs Båtvarv.
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Ture Ericsson, Alsvik, Åkersberga 
1964:123

Kulturhistoriskt värde 3

Ture	Ericsson,	 f.	 1926,	började	 tidigt	
som	 tonåring	 att	 bygga	 båtar.	 Han	
lärde	först	upp	sig	hos	Gustavson	och	
Andersson	 på	 Lidingö,	 men	 började	
sedan	 bygga	 hemma	 och	 etablerade	
efter	militärtjänsten	varvet	1948	i	Als-

vik intill föräldrahemmet, där hans föräldrar levt som fiskare. Varvet utökades 
väsentligt	1963.	

Varvet	har	hela	första	tiden	bedrivit	nybyggnation	av	båtar,	parallellt	med	viss	
utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	40-tal	båtar,	samt	reparationer.	Båtarna	som	
byggts här är motorbåtar (8,5 x 2,8 m), fiskebåtar (8,5 x 2,8 m), samt bruksbåtar 
(8,5 x 2,8 m). Först byggdes ekor, sedan även högsjöbåtar och fiskebåtar. Till-
verkning	också	av	ett	40-tal	par	åror.	Skroven	till	båtarna	tillverkades	i	serier	om	
tre	 stycken	varje	 vinter.	Båtarna	 ritades	 av	Ericsson	 själv.	Under	 åren	har	 det	
hunnit	bli	hundratals	snipor,	såväl	nybyggda	som	renoverade.				

Materialet	till	båtarna	kom	från	Östanå	och	Spillersboda.	Båtarna	har	mest	byggts	
av	furu,	men	tre	båtar	av	ek.,	småbåtar	i	mahogny,	samt	en	stor	segelbåt	i	ma-
hogny.	Vanligen	byggde	han	skroven	av	furu	med	spant	av	ek	och	inredning	av	
mahogny.	Han	byggde	mest	i	klink,	men	två	på	kravell.	Virket	basades.	Den	van-
ligaste	storleken	var	båtar	på	7-8	m,	vilka	tog	fyra	veckor	att	bygga.	Den	största	
båten	han	byggt	var	en	11,7	m	lång	segelbåt	ritad	av	Iversen	med	två	master	och	
vikt	8	 ton.	Tures	hustru	Evy	hjälpte	också	 till	 i	 varvet,	 rustade	båtar,	 slipade,	
målade	och	fernissade,	samt	skötte	räkenskaperna.	Sedan	1963	hade	Erikson	en	
anställd.	Då	plastbåtarna	kom	minskade	efterfrågan	och	Ericsson	började	med	
sjötaxi	vid	sidan	om	båtbyggeriet.	Han	satsade	då	också	mer	på	att	bygga	inred-
ningar,	bl	a	till	Tunakryssaren.	Sista	båten	sjösattes	2008,	men	varvet	drivs	sedan	
2002	av	Jenny	Borg	och	Mats	Berglund.

Den	äldsta	delen	av	verkstaden	är	12	x	11	m	och	är	utrustad	med	bandsåg,	kom-
bisnickerimaskin,	hyvel,	fräs,	handmaskiner	och	årsvarv.	Denna	del	byggdes	till	i	
vinkel	på	1970-talet.	Uppläggningsskjulet	är	på	120	kvadratmeter.	

Varvet	är	i	drift	och	delvis	bevarat,	men	också	till	stora	delar	moderniserat.	Verk-
städer,	bostadshuset	som	Ericsson	byggt	själv	1948,	båtskjul	och	maskinell	ut-
rustning, liksom bastrumma och verktyg finns kvar. Den stora, nyare verkstads-
delen	dominerar	området.				

Ture Ericssons varv i Alsvik.
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Husarö Båtbyggeri. 1964:133

Kulturhistoriskt värde 2

På	 Björkbacken	 invid	 Kastet,	 en	 vik	
som	 går	 in	 norr	 om	 byn	 på	 Husarö,	
startade	 Ivar	 Öhman,	 född	 1908,	 sin	
varvsrörelse	1928.	Den	var	helt	 inrik-
tad	på	nybyggnation	av	mindre	båtar.

Hans	far	var	Erik	Gustaf 	Öhman,	styr-
man	och	befälhavare	på	Vaxholmsbo-
laget,	 mor	 Klara	 Viktoria	 Söderman,	
född	på	Äpplarö	och	dotter	till	den	be-
römda	båtbyggaren	August	Söderman	
på	Kåpholmen	och	Äpplarö,	från	vilken	Ivar	erhållit	det	mesta	av	sina	båtbyg-
garkunskaper.	Ivar	Öhmans	båtar	bär	prägel	av	”Södermanbåtar”,	d	v	s	relativt	
runda	i	formen	och	breda	i	förhållande	till	längden.	Båtar	byggda	av	Ivar	Öhman	
är	bl	a	roddsumpen	och	jaktökan	i	Husarö	Lotsmuseums	samlingar	på	Husarö.	
Roddsumpen	var	den	andra	båten	som	Ivar	byggde	under	vintern	1928-1929.

Ivar gifte sig med Elsa Pettersson och de fick 1940 sonen Sven Ivar Öhman, som 
även	han	blev	båtbyggare	och	timmerman	i	faderns	fotspår.	Han	har	också	varit	
verksam	på	Husarö.

Det	var	Ragnar	Nilsson,	född	1941,	som	därefter	tog	över	verksamheten	1963.	
Han	hade	en	utbildning	på	båtbyggarskolan	bakom	sig,	liksom	fyra	års	erfaren-
het	i	yrket	från	Fisksättravarvet.	Det	lilla	varvet	bestod	av	en	verkstad	på	västra	
sidan	av	Husarö.	Den	var	bara	utrustad	med	en	bandsåg.

Båtbyggarverkstaden finns ännu kvar och har inte nämnvärt förändrats även om 
inredningen bytts ut. Kvar i taket finns den längsgående stock som varit stöd för 
s	k	skabeloner,	d	v	s	stöttor	som	pressat	ut	skrovet.	Ivar	var	en	modern	båtbyg-
gare	för	sin	tid,	som	byggde	i	verkstad	och	inte	utomhus	som	föregångarna.	Han	
hade	även	anammat	metoden	att	basa	bord	och	spant	i	bastrumma.	Lämningar	
efter den byggnad där spanten basades i en mindre trumma finns kvar i backen 
ovanför	båtbyggeriet

Ivar Öhmans båtbyggarverkstad.
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Småbåtsvarven i Vaxholms 
kommun. Röda markeringar 
visar varv som har upphört. 
Blå markeringar visar varv 
som ännu är i drift.

VAXHOLMS KOMMUN

58. Blynäs Varv & Snickeri, Blynäs, Vaxholm. Idag Frodé Marina AB

Kulturhistoriskt värde 3

Blynäs Varv & Snickeri etablerades 1950 vid Blynäs av Jens Bäckhult, f. 1913 
med	23	år	i	yrket.	Han	hade	bland	annat	lärt	sig	yrket	vid	Norrviken	i	Norrkö-
ping	och	hos	Allan	Palmgren.	Planen	var	att	bygga	segelbåtar.	Senare	kom	även	
Gösta	Nilsson	att	leda	företaget	tillsammans	med	Bäckhult.	Varvet	expanderade	
till	dubbel	storlek.	Det	hade	två	anställda	1950,	sex	anställda	1964.	Varvet	hade	
på	1960-talet	anpassat	inriktningen	till	utrustning,	vinterförvaring	och	reparatio-
ner.	Det	hade	då	sex	anställda.	Sammanlagt	108	båtar	var	vinterupplagda	här.

Här	 fanns	 tidigare	 en	 verkstad	 på	 8	 x	 16	 m	 med	 bandsåg,	 kombinationsma-
skin,	 putsmaskin,	 planhyvel	 och	 fräs,	 det	 kompletterades	 senare	 med	 el-	 och	
gassvets.	Båtskjulen	var	på	340,	190,	resp.	225	kvadratmeter.	Senare	byggdes	en	
motorverkstad	till.	Idag	är	varvet	helt	moderniserat	med	800	kvadratmeter	nya	
båthallar	för	minst	150	båtar,	liksom	nya	stora	verkstads-	och	kontorsutrymmen	
på	1400	kvadratmeter.	Sliparna	är	borta,	idag	har	man	kran	och	trailerramp	för	
upptagningen.	Man	utför	full	service	och	vårrustning,	reparationer	och	är	spe-
cialiserade	på	Mercurys	utom-	och	inombordsmotorer.

Varvet drevs av båtbyggaren Jens Bäckhult från 1920 till 1960-talet. Frodé flyt-
tade	varvsrörelsen	till	Vaxholm	från	Tynningö.	Det	var	Robert	Frodé,	nuvarande	
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ägares	far.	Med	en	mer	än	100	år	gammal	varvstradition	inom	familjen	är	det	idag	
Mikael	Frodé	som	driver	varvet	sedan	25	år	tillbaka.

Varvet	 är	 idag	helt	moderniserad	med	endast	 en	mindre	 förrådsbyggnad	kvar	
sedan	tidigare	och	i	övrigt	nyuppförda	byggnader.

	

59. Stegesunds Båtvarv, Stegesund, 
Vaxholm

Kulturhistoriskt värde 3

Stegesunds	 Båtvarv	 etablerades	 redan	
år	 1887	 vid	 Stegesund,	 Vaxholm	 och	
utgör	 därigenom	 ett	 av	 de	 äldsta	 var-
ven	 som	bevarats	 i	 länet.	Varvet	hette	
tidigare	 ”Emil	 Janssons	 Båtbyggeri”	
och	 startades	 av	 Emil	 Jansson.	 Han	
hade	 sonen	Bror	 Jansson,	 f.	 1900	och	
dottern	Irma	Jansson.	Sonen	lärde	upp	
sig	i	verkstaden	och	övertog	varvet	vid	
faderns	 bortgång	 1946.	 Från	 1978-79	
togs	varvet	över	av	en	mastverkstad.	Varvet	drivs	idag	sedan	1986	av	Jan	Erik	
Thulin.

Vid	varvet	byggde	Emil	 Jansson	många	båtar,	bland	annat	den	båt	åt	dottern	
Irma som ännu finns att beskåda på hembygdsgården i Vaxholm. Vid varvet 
finns även en lillöka som han byggt. Båtarna som byggdes var små och enbart i 
furu.	Under	1900-talets	mitt	och	senare	del	var	verksamheten	endast	reparatio-
ner,	samt	utrustning	och	vinterförvaring	av	50	båtar,	samt	enbart	vinterförvaring	
av	10	båtar.	Företaget	hade	1950	endast	en	anställd,	1964	två	anställda.

Varvsmiljön	är	till	stora	delar	bevarad,	men	byggnaderna	är	ombyggda.	Sliparna	
var	tre	stycken	och	har	ersatts	å	1980-talet	av	en	ny	slip.	Verkstaden	härrör	från	
1887,	men	vissa	ombyggnationer	har	skett	under	1950-	och	1980-talet.		En	ut-
byggnad	från	1950-talet	är	idag	riven.	En	del	av	byggnaden	i	vinkel	blev	använd	
som	bostadshus	sedan	1895	då	det	friliggande	bostadshuset	uppfördes.	Här	har	
också	 varit	 motorverkstad	 och	 mastverkstad.	 Den	 enda	 utrustningen1950	 var	
en	bandsåg,	vilken	stod	i	en	separat	byggnad	ovanför	bostadshuset,	vilken	ännu	
finns kvar och har blivit tillbyggd. Under 1980-1981 försågs väggarna till flera 
av	husen	med	ny	panel,	men	nuvarande	ägare	har	börjat	återställa	i	ursprungligt	
skick.	Han	har	också	ställt	ut	en	tidig	slipvagn	från	varvet,	liksom	några	bevarade	
mallar	från	Emil	Janssons	tid.	Det	gamla	bostadshuset	som	var	friliggande	av-
styckades	1999	och	såldes.

Stegesunds Båtvarv.
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64. Abrahamson & Börjesson Båt-
varv, Ramsö, Vaxholm

Kulturhistoriskt värde 4

På	västra	sidan	av	Ramsö	startades	Ab-
rahamson & Börjesson Båtvarv 1920 
av	S.	Abrahamsson,	f.	1891.	Han	hade	
lärt	 sig	 yrket	 på	 faderns	 varv	 Abra-
hamsson & Lindberg i Göteborg och 
vid	 företagsstarten	 hade	 han	 15	 års	
erfarenhet	 i	yrket.	Börjesson	var	tidigt	
engagerad	i	verksamheten,	men	dog	på	
1940-talet.	1950	utgjorde	nybyggnation	
av	båtar	25	%	av	verksamheten,	fram-
förallt segelbåtar (6 m; 10 m).  55 % av 
inriktningen	var	utrustning	och	vinter-
förvaring	av	ett	40-tal	båtar.	Resterande	
20	%	av	verksamheten	utgjordes	av	re-
parationer.	 Här	 har	 även	 byggts	 både	
fiskebåtar och båtar för flottans behov, 
såsom	en	minsvepare	på	25	meter,	8´or	
och	10´or.	Även	segelbåtar	och	master	
tillverkades	 här.	 Båtbygget	 pågick	 till	
början	av	1950-talet.

Varvet	 övertogs	 1963	 av	 Uno	 Peter-
berg,	f.	1934,	från	Ormsö,	tillsammans	
med	 Hjalmar	 Peterberg	 och	 Gunnar	
Ledin.	Peterbergs	far	och	farfar	var	båt-
byggare.	Han	kom	1943	till	Tynningö.	
Uno	Peterberg	hade	tidigare	arbetat	vid	
Frodés	varv.	Varvet	fortsatte	med	sam-
ma	inriktning	och	sammanlagt	32	båtar	
vinterförvarades.	Idag	arbetar	Uno	Pe-
terbergs	dotter	med	varvet	tillsammans	
med	Uno.	Verksamheten	är	 reparatio-
ner,	utrustning	och	uppläggning	av	ett	
30-tal	båtar.

Verkstaden	är	25	x	16	m	och	innehöll	
1950	bandsåg,	rikthyvel,	kombinations-
hyvel,	 stålborrmaskiner,	 smärgelskiva,	
gassvets,	 kompressor,	 senare	 även	 el-

handverktyg. De flesta av dessa maskiner är ännu i behåll. Man har som mest haft 
trettiofem	anställda.	1950	fanns	åtta	anställda,	1964	endast	en	anställd.	Båtarna	
som	byggdes	var	beställningsarbeten.

Verkstadsbyggnad från 1920-talet vid varvet.

Mindre byggnader vid varvet

Interiör stora verkstaden.
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Uppläggningsskjulen	är	15	x	17	m,	resp.	
18	x	20	m.

Varvsmiljön	är	mycket	välbevarad	med	
de flesta byggnader kvar sedan varvet 
startade.	Av	stort	värde	är	det	stora	an-
talet olika typer av byggnader som finns 
kvar.	Vid	sidan	av	snickeri	och	båtskjul,	
finns även smedja, gjuteri, mekanisk 
verkstad	och	förvaringsutrymmen.	

Den	 stora	 verkstaden	 från	 30-talet	 är	
kvar	 liksom	ett	 av	båtskjulen.	Verksta-
den	 är	 oförändrad	 sedan	 1930-talet.	
Här finns kontor och förråd, övervå-
ningen	 har	 utgjort	 förvaringsutrymme	
för	 segel	 och	 dynor.	 Ett	 båtskjul	 från	
tidigt 1900-tal är hitflyttat från norra 
Ramsö.	 De	 gamla	 båtskjulen	 har	 fått	
plåtfasader	 mot	 vattnet	 vilket	 ger	 ett	
modernt	intryck.	Kajen	är	byggd	1971-
72.	Mycket	av	utrustningen	som	maski-
ner, verktyg och mallar till jollar finns 
kvar,	 liksom	det	 stora	 ritningsbordet	 i	
en	 mindre	 snickeriverkstad.	 Smedjan	
har	gängningsmaskin,	bormaskin,	svarv	
och smärgelmaskin. Här finns också an-
ordningar	kvar	för	gjutning	av	järnkölar	
till	fartyg	och	en	del	av	en	järnköl	med	
fem	hål	 i	 väggen	 för	det	 smälta	blyet.	
Torkutrymmen	 och	 förvaringsutrym-
men för material finns också, liksom gamla träkärror. Ett av båtskjulen har även 
verkstad	med	mastbänk,	en	kombimaskin	med	hyvel,	såg	och	fräs,	samt	slipen	
för 45 ton med slipmaskineri och både gammal och ny slipvagn. Här finns också 
Knut	Reimers	mallar.	Det	”östra	skjulet”	har	gamla	handblåsta	 fönster,	gamla	
räls	och	vagnar	och	på	övervåningen	spel.

65. Blombergs Varv, Ramsö, Vaxholm

Kulturhistoriskt värde 3

Blombergs	Varv	etablerades	på	Ramsö,	Vaxholm	1947	av	Oskar	Blomberg,	 f.	
1907. Han lärde sig yrket hos Abrahamson & Börjesson. Varvet var helt inriktat 
på	utrustning	och	vinterförvaring	och	tog,	1950	liksom	1964,	hand	om	25	båtar	
samt	 en	 som	enbart	 förvarades.	En	och	 annan	 större	 segelbåt	har	byggts	vid	
varvet,	såsom	havskryssare	(10,5	m)

Smedja och gjuteri.

Ritningsbordet i den mindre verkstaden.
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Den	gamla	verkstaden	var	15	x	8	m	och	utrustad	med	bandsåg	och	svetsaggre-
gat,	senare	även	kombimaskin.	En	anställd	1950,	två	anställda	1964.	Här	fanns	
även	ett	uppläggningsskjul	på	16	x	38	m.

Varvet brann 1952 och de befintliga byggnaderna på varvet härrör från den ti-
den.	Det	är	idag	helt	moderniserat.	

66. Ramsövarvet, Ramsö, Vax-
holm

Kulturhistoriskt värde 4

Ramsövarvet	 startade	 som	 Reversa-
torvarvet	 år	 1900.	 Reversator	 byggde	
de	första	varvslokalerna	på	udden	och	
drev	varvet	till	1910.	

På	Ramsö	bodde	sedan	1885	C.G.	Pet-
tersson	och	han	har	ritat	många	av	de	
första	båtarna	som	byggdes	vid	varvet.	
Fram	till	1910	byggdes	ett	30-tal	båtar.	
Varvet	slog	därefter	igen	och	användes	
som	förråd	av	kustartilleriet.	

1915	 startade	 varvsverksamheten	 på	
nytt	 och	 kallades	 nu	 Vaxholmsvarvet.	
Verksamheten	 utökades	 stort.	 Man	
byggde	många	tyngre	båtar	på	upp	till	
2700	ton	och	bland	annat	ska	man	ha	
byggt	Sveriges	första	ubåt	här.	Antalet	
anställda	 uppgick	 som	 mest	 till	 över	
200	man.	Det	byggdes	för	den	utvidga-
de	verksamheten	många	nya	byggnader	
såsom	smedja,	elektricitetsverk,	sågverk	
och	tegelbruk.	1921	gick	det	i	konkurs.

Varvet	återöppnades	igen	och	startade	för	tredje	gången	1935.	Denna	gång	var	
det	Holger	Eklund,	f.	1902,	som	drev	varvet	som	var	specialiserat	på	kapprodd-
båtar, s k åttor, på 13-14 meter. De var utriggade fyror i trä, flatbottnade med 
tratt	i	fören.	1950	tillverkades	ca	åtta	båtar	om	året,	ritade	av	beställaren.	1964	
hade	produktionen	dubblerats	och	han	tillverkade	femton	till	arton	båtar	årligen.	
Holger	var	själv	en	framstående	kapproddare.	Vid	sidan	av	båtbyggeriet	utgjorde	
utrustning	och	vinterförvaring	av	30-45	båtar,	samt	även	reparationer	en	bety-
dande	 del	 av	 verksamheten.	 Antalet	 anställda	 var	 nu	 7	 stycken	 yrkesarbetare,	
reducerat	till	4	anställda	1964.	Sonen	Ove	tog	över	efter	fadern	och	varvet	spe-

Ramsövarvet.

Ramsövarvet, interiör.
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cialiserade	sig	då	istället	på	att	inreda	och	underhålla	större	fritids-	och	lyxbåtar.	
Göran	Lannik	och	Fredrik	Dahl	har	sedan	2006	drivit	varvet	med	framförallt	
utrustning	och	vinterförvaring	idag.

Snickeriet är 25 x 9 m stort och här finns även motorverkstaden kvar, 9 x 4 m. 
Den	stora	uppläggningshallen	är	50	x	29	m.	Varvet	är	fortfarande	i	drift.	En	stor	
del	av	varvsmiljön	är	bevarad	med	magasin,	båtskjul,	hall	och	verkstadsutrym-
men. Även om flera av byggnaderna moderniserats utvändigt finns flera kvar 
oförändrade, såsom det magnifika kontorshuset i jugendstil och grindstugan. 
Varvets	 maskiner	 var	 kombimaskin,	 gassvets,	 bandsåg,	 putsmaskin,	 järnsvarv	
och	 borrmaskiner,	 kompletterat	 senare	 med	 en	 större	 svarv	 och	 kompressor.	
De flesta maskiner finns dessutom kvar idag, liksom mallar till åttorna. De stora 
sliparna	för	upp	till	1200	ton	är	idag	borta.	Av	stort	värde	är	varvets	betydelse	
inom	varvsindustrins	historia.
	

67. Frodés varv, Vaxholm, N. Tynningö. Idag Vaxholmsvarvet

Kulturhistoriskt värde 3

Frans Julius Frodé flyttade hit från Stockholm på 1890-talet och hade först mo-
torverkstad	där	varvet	 sedan	kom	att	 växa	 fram.	Sonen	Einar	Frodé,	 f.	 1887,	
tog	över	varvet	1906	och	varvet	etablerades	detta	år	som	företag.	Sonen	Bertil	
fortsatte	att	ta	hand	om	små	båtar	i	detta	varv.	

Verksamheten	var	vid	1900-talets	mitt	och	senare	del	helt	inriktad	på	utrustning	
och	vinterförvaring	av	30-45	båtar,	samt	reparationer.	Antalet	anställda	var	1950	
fyra	personer,	1964	två	personer.	Varvet	såldes	på	1960-talet.	Einars	andra	son	
Robert	Frodé	hade	redan	startat	Juliusbergs	Båtvarv	i	Vaxholm,	därefter	övertog	
han	Blynäsvarvet.	Sedan	2002	 innehas	Vaxholmsvarvet	på	Tynningö	av	Björn	
Göransson.

Verkstäderna	på	8	x	5	m,	samt	10	x	7	m,	hade	svarv,	svets	och	handborrmaskin,	
senare	kombimaskin.	Uppläggningsskjulet	var	1964	400-500	kvadratmeter.	Var-
vet finns kvar, men är idag helt moderniserat.

68. Tynningö Yacht- och Motorbåtsvarv, N. Tynningö. Idag Tynningö 
Båtvarv

Kulturhistoriskt värde 5,  se vidare fördjupad presentation av varvet på 
sidan 107. 

Varvet	startades	1912	av	Karl	Albert	Olsson,	f.	1889.	Varvets	inriktning	var	un-
der	denna	tid	till	25	%	nybyggnation	av	segelbåtar,	10-30	båtar	årligen,	havskrys-
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sare.	75	%	av	verksamheten	bestod	av	utrustning	och	vinterförvaring	av	80	båtar,	
samt	reparationer.	Varvet	hade	då	två	stycken	yrkesarbetare.	

Sonen	Åke	Olsson	tog	1961	över	varvet.	Båtbyggeriet	hade	upphört	och	största	
delen	av	verksamheten	utgjordes	av	utrustning	och	vinterförvaring	av	50-60	bå-
tar,	 samt	 en	del	 reparationer	 med	 en	 anställd	 samt	 fadern	 som	yrkesarbetare.	
Verkstaden hade utökats och man hade nu flera borrmaskiner och svets. 

Åkes	son	Kjell	Olsson	äger	sedan	2005	varvet	som	tredje	generationen	i	släkten.	
Idag hyr ägaren ut vinter- och sommarplatser till en firma som gör båtjobb med 
reparationer.	
Varvet	är	mycket	välbevarat	med	hela	varvsmiljön	intakt	med	verkstadsbyggna-
der,	smedja,	snickeri,	uppläggningsskjul,	förråd	för	inventarier,	sliphus,	slipma-
skinhus,	riggarbod,	tre	slipar,	slipvagnar	och	ett	bostadshus.

69. Vaxholms båtbyggeri. Höganäs, N. Tynningö

Kulturhistoriskt värde 2

Vaxholms	Båtbyggeri	startades	av	Arvid	Engström	1905.	Han	kom	1903	till	Tyn-
ningö och bodde i det lilla huset som ännu finns kvar. Sonen tog över, men dog 
senare.	

Varvet	återupptogs	1943	av	Nils	O.	Jonsson,	f.	1903,	som	tidigare	arbetat	23	år	
inom	yrket	vid	bland	annat	Södra	Varvet	och	Finnboda.	De	första	åren	innan	
verkstaden	 blev	 färdig	 och	 snickeriverkstaden	 byggts	 ut	 var	 verksamheten	 till	
hälften	inriktad	på	utrustning	och	vinterförvaring	av	41	båtar,	samt	till	hälften	
reparationer.	Härefter	kom	båtbyggeriet	 igång	tillsammans	med	sonen	Nils	J:r	
Jonsson,	f.	1930,	som	övertog	varvet	1963.

Vid	varvet	byggdes	alla	 slags	segel-,	motor-	och	fritidsbåtar.	Man	rustade	och	
reparerade	också	motorer.	De	första	båtarna	som	byggdes	vid	båtbyggeriet	var	
av kluvna stockar, därefter kransågade, sågen finns ännu kvar. Båtarna har byggts 
i	furu	och	mahogny.	De	största	båtarna	som	byggts	här	är	14,5	x	3,3	m.	De	är	
liksom flera båtar byggda åt Marinen 1918-1920, vilket föranledde utbyggnaden 
av snickeriverkstaden. Den sist byggda av dessa finns idag kvar på en Marina på 
Liljeholmen.	En	del	båtar	som	byggts	här	var	ritade	av	C.G.	Pettersson.	Båtbyg-
geriet	 vid	 varvet	pågick	 till	 1960-talets	mitt.	Härefter	 utgjorde	utrustning	och	
vinterförvaring,	samt	reparationer	hela	varvets	verksamhet.	För	upptagning	först	
handkraft,	dels	ett	spel	drivet	av	en	5	hk	båtmotor,	el	har	man	haft	sedan	1936-
1937.	Som	mest	har	man	haft	två	anställda	och	en	lärling.	Varvsområdet	inne-
has	ännu	av	Marianne	och	Nils	J:r	Jonsson,	men	verksamheten	är	nerlagd	sedan	
1985.
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Verkstaden	från	1949-1954	var	15	x	9	m.	Utrustningen	var	1950	bandsåg,	rikthy-
vel,	fräs,	klinga,	bandputs,	järnsvarv	och	gassvets.	1964	hade	man	även	anskaffat	
planhyvel,	en	ny	svarv	med	gängskärning	samt	elhandmaskiner.

Endast en liten del av varvet finns kvar, såsom en del av den nyare verkstaden 
från 1954. Här fanns tidigare sliphus från 1943. Sliparna finns kvar. Båtskjulet 
från	1903-1905	stod	där	garaget	är	idag.	Det	utökades	till	två	stycken	om	sam-
manlagt 500 kvadratmeter, av vilka det ena finns kvar. Det gamla båtbyggeriet 
från	1903-1905	med	tillbyggnad	från	1918	är	idag	borta.	Båtverkstaden	fanns	i	
övervåningen,	motorverkstad	och	förråd	 i	bottenvåningen.	Bakom	verkstaden	
fanns en smedja. Svängkran för motorlyft finns kvar bakom verkstaden. Det 
första	bostadshuset	från	1903	är	också	ännu	kvar.

72. Bröderna Berglunds Varv, Resarö. Idag Berglunds Varv & Marina 
HB

Kulturhistoriskt värde 5,  se vidare fördjupad presentation av varvet på 
sidan 111. 

Vid	viken	på	mark	tillhörig	Ytterby	gruva	startade	Johan	Lindblom	ett	varv	på	
1870-talet.	Familjen	bodde	på	Marieskär	alldeles	utanför	det	nuvarande	varvet,	
till	vilken	hängbron	uppfördes	vid	samma	tid.	Möjligen	är	det	på	samma	plats	
som	Bröderna	Berglunds	Varv	startade	1922	av	Gerhard	Berglund	tillsammans	
med	brodern	Gunnar	Berglund.	

Gerhard	Berglund,	f.	1879,	hade	lärt	yrket	vid	bland	annat	Lindbloms	varv	och	
Enhörna	varv.	Han	hade	vid	starten	28	års	erfarenhet	av	varvsarbete.	Det	eta-
blerades	som	ett	handelsbolag.	Brorsonen	Sven	Berglund	tog	senare	över	verk-
samheten.	Han	var	pionjär	i	Sverige	när	det	gäller	tillverkning	och	reparation	av	
propellrar.	Verksamheten	omfattade	utrustning	med	vinterförvaring	av	ett	60-tal	
båtar,	liksom	reparationer,	som	från	1960-talet	kom	att	att	dominera	verksamhe-
ten	vid	sidan	av	arbetet	med	propellrarna.	Båtbyggeriet	upphörde	1968	

Härefter	Anders	Jansson	Berglund	och	senare	sonen	Anders	Gustav	Berglund,	
som	tillsammans	med	systern	Lillevie	Grönlund	1997	över	varvet.	1999	dog	bro-
dern	och	Lilian	fortsatte	att	driva	varvet	själv.	Idag	utgör	hon	den	3:e	generatio-
nen	av	ägare	vid	varvet,	som	idag	är	helt	inriktat	på	förvaring.	

Hela	 varvsmiljön	 är	 bevarad	 med	 mekanisk	 verkstad,	 kontor,	 snickeri,	 gamla	
personalutrymmen,	reservdelslager,	propellerverkstad,	gamla	kontoret,	upplägg-
ningshall,	slipar	och	bostadshus.	
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73. Resarövarvet, Resarö. Idag Resarö Marina

Kulturhistoriskt värde 3

Resarövarvet	härstammar	från	1800-talet.	Jonas	Höjer	startade	varvet	1906.	Brö-
derna Fredrik och Karl Karlsson köpte 1918. De byggde fiskebåtar och under-
höll	motorer.	

Aldor	Jansson,	f.	1903,	återupptog	verksamheten	1946.	Han	hade	då	28	års	erfa-
renhet	inom	yrket	och	hade	lärt	sig	det	vid	Neglingevarvet	under	14	år	och	kom	
närmast	från	Moranäsvarvet	där	han	likaså	varit	under	14	år.	Under	hans	tid	var	
utrustning	och	vinterförvaring	av	90	båtar,	enbart	vinterförvaring	av	12	båtar,	
den	största	delen	av	verksamheten.	Resten	av	varvets	verksamhet	utgjordes	av	
reparationer.	Varvet	hade	då	åtta	anställda.	1964	specialiserade	sig	de	på	folkbåts-
service	och	antalet	anställda	vid	varvet	hade	utökats	till	femton	stycken.	

Stig	Eriksson	ägde	varvet	1985	och	1986	Olof 	Tingbrand.	Varvet	brann	1986	
och	alla	de	gamla	byggnaderna	förstördes.	

Varvet	förvärvades	1993	av	de	nuvarande	ägarna	Sven	Johansson	och	Lars	Hes-
selberg,	som	tidigare	drivit	varvsrörelsen	Hesselbergs	Båtservice	och	sedan	Ba-
beavarvet	i	Åkersberga.		Verksamheten	är	inriktad	på	sommar-	och	vinterförva-
ring,	service,	bärgning	av	båtar,	reparationer	av	utom-	och	inombordare,	liksom	
ombyggnad	av	båtar.	Lokalerna	är	nyuppförda	under	senare	år.	Endast	det	gamla	
bostadshuset finns kvar från tiden före branden.

Kipps varv, Resarö

Kulturhistoriskt värde 2

Båtbyggaren	 Kipp	 kom	 från	 Estland	
och	lät	upprätta	båtbyggeri	vid	Storäng	
på	 Resarö	 i	 den	 snickeribyggnad	 som	
ännu finns kvar. Även mindre bygg-
nad och bostadshuset finns bevarade. 
Båtbyggeriet	 var	 igång	 under	 1940-
1960-talet.	 Verksamheten	 var	 inriktad	
på	byggnation	av	skötbåtar	som	känne-
tecknades	av	att	de	var	utlagda	i	skrovet	
och	invända	i	aktern.Fig. ”Kipps”. Båtbyggeriverkstaden vid Kipps varv.



Småbåtsvarv i den yttre delen av skärgården i Värmdö kommun. Röda markeringar visar varv 
som har upphört. Blå markeringar visar varv som ännu är i drift.

VÄRMDÖ KOMMUN

Småbåtsvarv i 
Värmdö kommun. 
Röda markeringar 
visar varv som 
har upphört. Blå 
markeringar visar 
varv som ännu är 
i drift.
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3. Erik Bomans Båtvarv, Sollenkroka, Djurhamn. Idag Storholms-
varvet

Kulturhistoriskt värde 3

Vid	Fjällsvik,	en	långsmal	vik	som	sträcker	sig	från	söder	upp	mot	centrala	Djurö,	
lät	Erik	Boman,	f.	1901,	starta	ett	varv	1939.	Varvsinriktningen	var	först	båtbyg-
geri,	men	från	1900-talets	mitt	endast	utrustning	och	vinterförvaring	av	10-20	
båtar,	samt	reparationer.		Inga	anställda.

Varvet finns kvar, men är idag helt moderniserat. 

4. Djurö Båtvarv, Djurhamn. Idag 
Djurö Båtvarv AB

Kulturhistoriskt värde 3.

På	västra	sidan	av	viken	som	går	in	vid	
Djurö	kyrka	ligger	Djurö	Båtvarv.	Var-
vet	 etablerades	 1922	 av	 Alf 	 Jansson.	
Han	 hade	 bland	 annat	 lärt	 yrket	 på	
Lidingövarvet.	Vid	varvet	byggdes	en-
staka	båtar,	framförallt	motorbåtar	(7,5	
m)	och	man	hade	planer	på	att	utöka	
den	verksamheten.	

Större	delen	av	verksamheten	var	dock	
utrustning	 och	 vinterförvaring	 av	 ett	
90-tal	båtar,	samt	reparationer.		Senare	
drevs	varvet	av	sonsonen	Anders	Jans-
son	 och	 sedan	 1957	 av	 Allan	 Fager-
man.	Under	hans	tid	var	verksamheten	
endast	 utrustning	 och	 vinterförvaring	
av	ett	100-tal	båtar,	samt	reparationer.	
Antalet	 anställda	 1950	 och	 1964	 var	
fyra	personer.

Varvet	 ägdes	 av	Per	Wermelin	 fram	 till	 2006	då	de	nuvarande	arrendatorerna	
Dan	Karlsström	tog	över	driften	av	varvet	tillsammans	med	Tomas	Karlström	
och	Jonas	Algenon.	Varvet	är	i	drift	med	omfattande	verksamhet	för	reparatio-
ner,	service	och	utrustning	av	båtar	med	hjälp	av	nio	anställda.	Varvet	ägs	idag	
av	Dag	Sundström.

Djurö Båtvarv

Byggnad som innehållit lackeringshall, båtskjul och 
förvaringsutrymme.
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De	gamla	delarna	av	varvet	är	tämligen	
välbevarade, men man har utfört flera 
tillbyggnader	och	moderniseringar.	En	
av	de	äldre	byggnaderna	har	 innehållit	
snickeri	och	den	gamla	mekaniska	verk-
staden.	Den	är	15	x	13	m.	Utrustningen	
var	1950	bandsåg,	kombimaskin,	borr-
maskin och smärgelskiva; 1964 även 
slipmaskin, samt elsvets. Idag finns 
i	 verkstaden	 bland	 annat	 en	 gammal	
svarv	 och	 maskineriet	 för	 remdrift	
kvar.

Två	båtskjul	är	kvar,	45	x	16,	samt	20	x	16	m,	med	ny	panel.	Kvar	är	även	en	
byggnad	som	varit	 lackeringshall	 ihopbyggt	med	en	hall	där	övervåningen	har	
varit	förvaringsutrymme.	De	båda	sliparna	är	borta.	

5. C. O. Winberg & Co. Båtvarv, 
Djurhamn. Idag: Winberg & Co 
AB

Kulturhistoriskt värde 3

Vid	 samma	 vik	 som	 Djurö	 Båtvarv,	
men	 mittemot	 detta	 på	 samma	 sida	
som	kyrkan	etablerades	C.O.	Winberg	
& Co. Båtvarvet startade år 1914 av 
bröderna	 	 C.O.	 Winberg	 och	 H.G.	
Winberg,	f.	1904	och	1907.	

Under	 den	 första	 tiden	 omfattade	
verksamheten	 båtbyggeri	 av	 båtar	
som	 delvis	 ritades	 av	 Winberg	 själv,	
därefter	 huvudsakligen	 av	 utrustning	
och	vinterförvaring	av	30-40	båtar,	samt	reparationer.	

Den	lilla	äldre	verkstaden	var	5	x	9	m	och	innehöll	1950	för	träarbeten	bandsåg,	
borrmaskin	och	slipmaskin.	1964	hade	detta	kompletterats	med	svets,	färgspruta	
och	borrmaskiner.	Vid	varvet	fanns	åtta	anställda	1964.	Varvet	är	fortfarande	i	
drift	och	har	senast	innehafts	av	Göran	Winberg.	

Varvet	är	endast	delvis	bevarat.	Det	har	sitt	stora,	byggnadshistoriskt	intressanta	
båtskjul på 800 kvadratmeter i behåll, samt flera mindre byggnader från varvets 
första	tid.	Flera	byggnader	har	tillkommit	under	senare	år	och	varvet	har	moder-
niserats	i	stor	utsträckning.				

Remdrift i den mekaniska verkstaden

Varvet C.O. Winberg & Co.
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6. Sandhamns varv, A.W.Pettersson, Sandhamn Idag Sandhamn Hyr- 
och Marinservice

Kulturhistoriskt värde 3

Etablerat	1931	av	A.W.	Pettersson.	Verksamheten	bestod	av	utrustning	och	vin-
terförvaring	av	ett	40-tal	båtar,	samt	reparationer.	

Efter	1957	drevs	varvet	av	Sören	Andersson.	Verksamheten	under	dennes	tid	
inriktade	sig	på	utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	10-tal	båtar,	samt	reparatio-
ner.	En	anställd	1950.	

Verkstad	för	träarbete	med	bandsåg,	svarv	och	borrmaskiner,	1964	även	batte-
riladdare. Idag är området helt moderniserat och här finns Sandhamn Hyr- och 
Marinservice.

7. Runnströms varv, Barnvik, 
Stavsnäs. Idag: Bavia Yacht AB

Kulturhistoriskt värde 3

Varvet	 startades	 1921	 av	 Emil	
Runnström,	f.	1895.	Han	hade	 lärt	sig	
snickeri	och	 smide	hos	 fadern	 i	Barn-
vik	och	hade	sedan	11	år	arbetat	inom	
branschen.	 Verksamhetsinriktning	 ut-
rustning	 och	 vinterförvaring	 av	 30-60	
båtar,	samt	reparationer.	I	varvet	arbe-
tade	också	Emil	Runnströms	bror.		

På 1950-talet flyttade Herbert Fredriks-
son	hit	och	övertog	varvet,	varefter	det	

kallades	”Barnviks	Varv”.	Idag	innehas	det	av	Bavia	Yacht	AB.	

Den vitputsade verkstaden på 50 kvadratmeter som ännu finns kvar har haft ut-
rustning	för	metallarbeten,	såsom	järnsvarv,	smärgelskiva	och	svets,	liksom	även	
bandsåg, planhyvel, fräs och borrmaskiner för träarbeten. Vid varvet finns även 
båtskjulet	på	18	x	24	m	kvar.	Varvets	byggnader	är	således	bevarade,	men	det	har	
en	moderniserad	utemiljö.

8. Södermans båtvarv, Sollenkroka. Idag Vindövarvet AB

Kulturhistoriskt värde 3

Södermans	båtvarv	startade	1919	av	August	Söderman,	som	drev	varvet	till	sin	
bortgång	1937.	Därefter	tog	hustrun	Ingeborg	Söderman	över	driften	av	varvet.	

Runnströms varv.
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Varvet	var	1948	sålt	till	P.	Rönnholm,	som	redan	1949	gick	i	konkurs	varefter	fru	
Söderman	kom	tillbaka,	nu	som	konkursförvaltare	och	fortsatte	sedan	att	driva	
varvet	i	egen	regi.	Varvets	verksamhet	var	dels	båtbyggeri,	dels	utrustning	och	
vinterförvaring	av	ett	100-tal	båtar,	samt	reparationer.		Båtarna	som	byggdes	vid	
varvet	var	2-4	roddbåtar	(4,5	m)	per	år	och	1-2	motorbåtar	(7	m).	Båtarna	ritades	
av	henne	själv	eller	tillhandahölls	av	beställaren.	Verkstaden	var	redan	1950	väl-
utrustad	för	både	trä-	och	metallarbeten	med	bandsåg,	träsvarv,	metallhyvel,	pe-
larborrmaskin,	kipp,	gassvets	och	metallsvarv.	Varvet	hade	fem	anställda	1950.

Varvet	förvärvades	1952	av	Gunnar	Landström,	f.	1910.	Verksamhet	under	hans	
tid	var	endast	utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	50-tal	båtar,	samt	reparatio-
ner.	Varvet	heter	idag	”Vindövarvet	AB”	och	drivs	av	Lennart	Johansson.

Varvet	är	idag	helt	moderniserat	och	inget	är	kvar	av	den	gamla	varvsmiljön.

9. Åbergs båtvarv, Sollenkroka. Idag: Kanholmsfjärdens Marina

Kulturhistoriskt värde 3

Vid	Skarpösundet	på	östra	Vindö	fanns	ett	varv	som	startades	1947	av	Lennart	
Årberg,	f.	1923.	Han	hade	lärt	yrket	hos	Jansson	på	Djurövarvet	och	vid	Mora-
näsvarvet	och	hade	vid	starten	av	sin	rörelse	6	års	erfarenhet.	Vid	varvet	bedrevs	
nybyggnation	av	båtar,	utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	20-tal	båtar,	samt	
reparationer.	Båtarna	ritades	av	varvsägaren	i	samråd	med	beställaren.		

Sigurd	Åberg	 ägde	varvet	1940	och	byggde	här	 småbåtar,	 senare	hus.	Antalet	
anställda	var	1950	tre	tillfälligt	anställda.	Varvet	utvidgades	1954.	Ännu	på	1960	
talet	byggdes	båtar,	motorbåtar	 (6,6	x	2,2	m)	av	furu	och	ek.	Verkstaden	som	
värmdes	av	 två	kaminer	hade	1950	en	hemmagjord	bandsåg	och	klinga,	 samt	
elborrmaskin	och	gassvets.	

Idag	är	varvet	helt	moderniserat	och	 fungerar	 som	en	marina	med	nyuppför-
da,	moderna	byggnader	under	namnet	
”Kanholmsfjärdens	Marina”	under	led-
ning	av	Tomas	Trouin.

10. Rudéns varv, Södersunda Run-
marö

Kulturhistoriskt värde 3

Varvet	 etablerades	 1903	 vid	 Ulvsunda	
av	 Erik	 Rudén,	 f.	 1865	 och	 övertogs	
1927	 av	 sonen	 Allan	 Rudén,	 f.	 1899.	
Varvet flyttades till Runmarö 1945. Fa Båtskjulet vid Rudens varv.
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dern	Erik	Ruden	var	bildhuggare	och	kom	från	Lidingö,	där	han	startade	det	
första	seriebåtstillverkningen	vid	Rudéns	varv	som	låg	vid	brofästet	på	Lidingö	
och	som	mest	då	hade	100	anställda.	1926-1945	hade	Erik	Rudén	också	ett	varv	
vid	Ulvsunda.	

Verksamheten	på	Runmarö	var	framförallt	utrustning	och	vinterförvaring	av	60-
80	båtar,	samt	reparationer.		Som	mest	har	man	haft	två	anställda.	

Varvet finns kvar och har idag endast reparation och förvaring av båtar. Det 
innehas	idag	av	Anders	Ljungberg,	Södersunda.	

Verkstaden	 var	 på	 1950-talet	 utrustad	 med	 svarv,	 borrmaskiner,	 slipmaskin,	
bandsåg	och	rikthyvel.	Det	gamla	båtskjulet	på	800	kvadratmeter	är	kvar,	byggt	
efter	förlagan	på	Runmarö	båtvarv.	

En bevarad varvsmiljö saknas, verkstaden är borta men båtskjulet finns kvar 
sedan	starten.	I	övrigt	är	varvet	helt	moderniserat.

11. Runmarö Båtvarv, A. Hammar-
ström, Runmarö

Kulturhistoriskt värde 3

Runmarö	 Båtvarv	 är	 det	 äldsta	 varvet	
på	Runmarö,	etablerat	här	1937	av	Al-
bert	Hammarström,	f.	1900.	

Verksamheten	har	hela	tiden	varit	fram-
förallt	utrustning	och	upptagning	av	ett	
60-tal	båtar.	Verkstaden	hade	slip-	och	
borrmaskiner,	senare	även	järnsvarv.	En	
anställd	1950,	två	1964.	Varvet	innehas	

idag	av	Sten	Hammarström,	son	till	John	Hammarström.
			
Ett	båtskjul	är	från	1936	och	har	varit	förlaga	för	det	båtskjul	som	senare	uppför-
des	vid	Rudéns	varv.	Ytterligare	ett	båtskjul	är	från	1930-talet	men	tillbyggt	med	
4/5 på 1970-talet. Den största båthallen är från ca 1970.

Varvet finns kvar, men har bedömts som kulturhistoriskt värde 3, då en bevarad 
varvsmiljö helt saknas. En byggnad, båtskjulet, finns kvar sedan starten och är 
byggnadshistoriskt	värdefull,	dels	genom	sin	arkitektoniska	utformning,	dels	ge-
nom	att	den	utgjort	förlaga	för	andra	båtskjul.	Den	är	dock	mycket	förfallen	och	
i	stort	behov	av	renovering.	I	övrigt	är	varvet	helt	moderniserat.
			

Runmarö Båtvarv
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12. Söderholm & Larsson Båt- & 
Snickerifabrik, Söderby Runmarö. 
Idag Söderby Varv & Motor HB

Kulturhistoriskt värde 4

Varvet	startades	1945	av	de	 två	kom-
panjonerna	 Söderholm,	 f.	 1920	 och	
Larsson,	 f.	 1915.	 Söderholms	 far	 var	
båtbyggare.	 1957	 tog	 varvet	 över	 av	
Larssons	 son.	 Varvet	 innehas	 idag	 av	
Björn	Larsson.

Varvets	 verksamhet	 var	 i	 början	 till	
största	 delen	 nybyggnation	 av	 utom-
bordsbåtar	(4,75	m),	samt	till	en	min-
dre	del	utrustning	och	vinterförvaring	
av	12	båtar.	1964	endast	utrustning	och	
vinterförvaring	av	ett	20-tal	båtar,	samt	
reparationer.	 	 Förutom	 ägarna	 fanns	
vid	varvet	1950	ytterligare	en	anställd,	
1964	 sex	 anställda.	 Verkstaden	 inne-
höll	1950	kombinationshyvel,	bandsåg,	
bandputs,	 svarv	 och	 svets,	 1964	 även	
järnsvarv,	slipmaskin,	kipp	och	hydrau-
lisk	press.			

Varvet	 har	 högt	 kulturhistoriskt	 vär-
de,	 då	 det	 är	 mycket	 välbevarat	 med	
varvsmiljön	i	behåll.	I	denna	miljö	in-
går	 många	 byggnader	 för	 verkstäder,	
kontor,	snickeri,	uppläggningshall,	slip,	
sliphus,	slipvagn,	liksom	mastkran.

Varvsgatan vid Söderby varv.

Slip och mastkran.

Varvet sett från slipen.

Verkstad.
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15. John V. Severin Källvreten Örs-
undet, Ingarö

Kulturhistoriskt värde 4

Vid	en	vik	intill	Skenora	på	nordöstra	Ing-
arö	etablerades	1945	ett	varv	av	John,	V.	
Severin,	f.	1921.	En	lärling	vid	varvet	var	
den	extra	arbetskraften.	Sonen	Uno	Seve-
rin	drev	senare	varvet	vidare	och	dennes	
dotter	Katarina	Severin	äger	varvet	idag.	
Lasse	Larsson	har	arrenderat	varvet	in	25	
år.

Varvets	 verksamhet	 har	 alltid	 varit	 ut-
rustning	och	vinterförvaring	av	ett	40-tal	
båtar,	samt	reparationer.	Verkstaden	som	
ännu	är	bevarad	hade	1950	bandsåg,	bas-
trumma	 och	 svets,	 1964	 även	 planhyvel	
och	sågklinga.

Varvet	har	en	mycket	välbevarad	kultur-
miljö.	Här	är	till	största	delen	varvsmiljön	
helt	 bevarad	 med	 slip,	 sliphus,	 båtskjul	
(11	x	21	m),	liksom	verkstadsutrymmen.

29. Arne Andersson, Hamn, Möja

Kulturhistoriskt värde 5,  se vidare fördjupad presentation av varvet på 
sidan 114. 

Arne	Andersson,	f.	1915,	startade	sitt	varv	vid	Hamn	på	Möjas	västsida	1948.	
Han	var	självlärd	och	hade	byggt	båtar	sedan	1943.	Han	arbetade	också	tidvis	
hos	sin	släkting	Gustav	Andersson	på	Norra	Stavsudda.	

Arne	Andersson	byggde	 i	 början	 roddbåtar	 för	 utombordsmotor	och	motor-
båtar.	Verksamheten	var	då	till	mindre	del	utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	
10-tal	båtar,	samt	reparationer.	Båtbyggeriet	slutade	han	senare	med	p	g	a	svårig-
heten	att	få	tag	på	båtbyggare	och	utökade	istället	verksamheten	med	utrustning	
och	vinterförvaring	av	båtar	till	ett	40-tal.	Arne	Andersson	drev	varvet	till	1980-
talet.	Varvet	innehas	idag	av	Agneta	Engborg,	Solna.	Idag	endast	uppläggning	
för	grannarna	i	Hamn.	
			
Varvet	är	unikt	genom	att	hela	varvsmiljön	bevarats	intakt	och	oförändrad	med	
tre	båtskjul	för	uppläggning,	med	slipar	och	maskineri,	varav	ett	med	kontor.	Här	
finns också en verkstadsbyggnad för snickeri och båtbyggeri, samt en byggnad 
för	mekanisk	verkstad.

Båtskjul exteriör.

Båtskjul interiör.
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32. Kurt Lindberg, Berg, Möja

Kulturhistoriskt värde 2

Vid	Berg	på	sydöstra	Möja	fanns	några	
år	 ett	 litet	 varv.	 Kurt	 Lindberg,	 född	
1918,	startade	sitt	båtbyggeri	här	1940,	
men var också framförallt fiskare och 
snickare.	 Här	 byggde	 han	 under	 sin	
korta	 verksamma	 tid	 som	 båtbyggare	
några	 enstaka	 roddbåtar	 och	 motor-
båtar	(7	m)	och	hade	3	båtar	utrustade	
och	 upplagda.	 I	 verkstaden	 fanns	 en	
hemmagjord	 bandsåg.	 Båtarna	 ritade	
han	själv	och	byggde	dem	sedan	tillsammans	med	fadern.	Han	avslutade	verk-
samheten	1952	och	övergick	då	till	att	bli	byggnadsarbetare	i	Sandhamn.

Varvet är sedan länge ej i drift. Verkstaden finns dock kvar vid Kyrkvikens norra 
strand	intill	Berg.			

33. Ernst Pettersson, Granholmen, Möja. Idag Granholmens Båtvarv

Kulturhistoriskt värde 3

Ernst	Pettersson,	f.	1890,	byggde	båtar	som	ung	ute	på	bar	backe.	Båtbyggeriet	
var först en binäring till jordbruk och fiske. 1938 byggde han det första verk-
stadsskjulet.	Far	och	son,	f.	1920,	byggde	senare	båtar	tillsammans	och	delade	
på	förtjänsten.	Båtbyggeriet	var	varvets	huvudsakliga	näring.	Båtarna	ritades	av	
Pettersson	själv,	efter	”erfarenhet”.	

Båtarna	som	byggdes	var	enstaka	roddbåtar	(4,5	m)	och	motorbåtar	(7	m).	Den	
1938	uppförda	verkstaden	hade	en	hemgjord	bandklinga	och	hemgjord	bandsåg.	
Vid	varvet	vinterförvarades	5	båtar.	På	Granholmen	bodde	1962	fyra	familjer,	
alla	barn	till	Ernst	Petterson.	Två	söner	var	verksamma	vid	Lotsverket	med	far-
tyg	i	Sandhamn.
			
Varvet	upphörde	1964,	men	togs	senare	åter	i	drift.	Varvet	är	idag	helt	moder-
niserat.	

34. Börje Westerberg, Långviksnäs, Möja

Kulturhistoriskt värde 5,  se vidare fördjupad presentation av varvet på 
sidan 117.

På	Drängholmens	norra	udde	utanför	Möja	nära	Långvik,	började	Carl	Wester-
berg under tidigt 1900-tal bygga båtar i det lilla båtbyggerihus som ännu finns 

Kurt Lindbergs varv på Möja.
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kvar. Börje Westerberg började som fiskare med båtbyggeri som binäring och 
etablerade	1949	varvet	på	Drängsholmen.	

Vid	varvet	byggdes	 årligen	 ett	 par	 roddbåtar	 (stävekor	på	 4,5	m),	 enstaka	ut-
ombordsbåtar	(5	m),	ett	par	motorbåtar	(7,5	m)	samt	ibland	någon	motorsump	
(5,4	m).	Båtarna	ritades	av	Westerberg	själv.	Varvet	bedrev	också	utrustning	och	
vinterförvaring	av	ett	20-tal	båtar,	samt	reparationer.	Med	ett	nytt	båtskjul	utöka-
des	kapaciteten	till	35	upplagda	båtar	1964.	Varvet	hade	1950	två	anställda,	1964	
tre	 anställda.	 	Då	Börje	 gick	bort	 tog	morbrodern	Lars	 Johansson	över.	Man	
fortsatte	att	bygga	skötbåtar,	 fritidsbåtar	och	yrkesbåtar,	så	småningom	utom-
bordsbåtar	(4,4	m)	i	plywood.	På	1960-talet	började	man	även	att	bygga	alumini-
umbåtar,	först	nitade,	sedan	svetsade.	Man	har	också	sedan	dess	haft	service	av	
aluminiumbåtar	och	bygger	fortfarande	sådana	vid	varvet. 

Varvet	har	högt	kontinuitetsvärde,	 industrihistoriskt	värde	och	högt	kulturhis-
toriskt	värde	avseende	dels	den	äldre	bevarade	varvsmiljön,	dels	den	varvsmiljö	
som	representerar	aluminiumbåtstillverkningen	och	är	unik	för	länet.

35. J. Westerberg, Möja

Kulturhistoriskt värde 4

Vid	Torsede,	Möjaström	på	Möja	bör-
jade	 Johannes	Westerberg	under	 tidigt	
1900-tal	att	bygga	båtar.	Han	blev	un-
der	 1930-	 och	 40-talet	 känd	 som	 båt-
byggaren	 bakom	 den	 så	 kallade	 ”Mö-
jabåten”.	Efter	krigsutbrottet	 lade	han	
ner	verksamheten	och	ägnade	sig	mest	
åt fiske. Han fortsatte att ha agentur för 
Pentamotorerna.	

	 Varvet	 är	 välbevarat	 med	 verkstad,	
båtskjul,	 bastrumma	 och	 det	 gamla	
torpet	 som	 utgjorde	 bostad	 åt	 famil-
jen.	Varvet	representerar	ett	småskaligt	
båtbygge	av	motoriserade	skötbåtar,	en	
slags	moderna	snipor	som	blev	mycket	
omtyckta både för fisket och som fri-
tidsbåt.	Johannes	Westerberg	var	också	
en	aktad	man	på	Möja,	vilket	den	som	
gjorde	 första	 inventeringen	 av	 varv	
1950	kunde	intyga.	Sonsonen	är	utbil-
dad	båtbyggare.

Johannes Westerberg, möjabåtens skapare.

Johannes varv”
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37. Gotthard Andersson, N. Stavs-
udda. Idag Anderssons Båtvarv 
AB

Kulturhistoriskt värde 4

Gotthard	Andersson,	 f.	 1888,	 startade	
varvsverksamhet	 kring	 1907	 tillsam-
mans	 med	 den	 äldre	 brodern	 Gustav	
på	tomten	intill	nuvarande	tomt.	Gott-
hard	lärde	sig	tidigt	att	bygga	båtar	och	
byggde	första	båten	redan	år	1900	vid	
12	års	ålder.	1912	började	han	med	eget	
varv	på	nuvarande	plats.	Varvsrörelsen	
etablerades	som	företag	1932.	Båtarna	
som	byggdes	var	bruksbåtar	 av	Möja-
typ	 (7	 m).	 	 Båtbyggeriet	 bedrevs	 här	
fram	 till	 1960-talet.	 En	 specialité	 var	
sumpar	på	5-6	m,	 ibland	upp	till	8	m.	
Gotthard	hade	egen	hyvel	och	hyvlade	
även	 åt	 andra	 öbor.	 	 Gustav	 fortsatte	
med	 eget	 varv	 på	 fastigheten	 intill	 en	
tid,	men	det	är	idag	borta.			

Gotthard	Andersson	var	även	mekani-
ker	 och	 hade	 härigenom	 en	 mekanisk	
verkstad, som ännu finns kvar med all 
utrustning	 i	 behåll.	 Då	 han	 blev	 sjuk	
tog	 sonen	 Gunnar	 över	 mer	 och	 mer	
och	 övertog	 rörelsen	 helt	 ca	 1961.	
Verksamheten	var	på	1960-talet	enbart	
utrustning	 och	 vinterförvaring	 av	 ett	
30-tal	båtar,	samt	reparationer.	

Gunnars	söner	Mats	och	Ove	Anders-
son	 blev	 tidigt	 delaktiga	 i	 verksamhe-
ten,	Mats	hade	tidigare	arbetat	mycket	
med	sin	far	och	hade	också	drivit	taxi-
båtsrörelse.	Bröderna	 tog	över	helt	 ca	
1987	och	från	1988	är	varvet	aktiebo-
lag.	Idag	drivs	varvet	fortfarande	fram-
gångsrikt	av	dem	och	Oves	fru	Helén	
sköter	kontoret.

Idag	har	man	framförallt	utrustning	och	upptagning	av	ca	130	båtar,	samt	re-
parationer	och	service	av	såväl	båtar,	som	motorer.	Man	även	byter	och	säljer	
motorer,	liksom	fyrhjulingar.	

Gotthard Anderssons varv sett från sjön.

Varvet.

Ässjan i smedjan i den mekaniska verkstaden.
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Från varvets äldsta tid finns en länga där 
båtbyggeriet	 inrymdes	 i	 övervåningen	
och	idag	utgör	förråd.	Båtskjulen	på	12	
x	18	m,	samt	6	x	12	m,	med	tillbyggna-
der	och	ombyggnader	som	härrör	från	
1930.	 En	 brand	 1945	 förstörde	 några	
byggnader.	En	verkstads-	och	snickeri-
byggnad	är	uppförd	efter	branden	och	
1977	uppfördes	det	senaste	huset	med	
kontor	och	motorverkstad.

Verkstadsbyggnaden	på	105	kvadratme-
ter	är	mycket	välbevarad	med	fungeran-
de	remdrift	i	den	mekaniska	verkstaden.	
Först	 en	 bensindriven	 tändkulemo-
tor	 och	 efter	 1955	 en	 elmotor,	 driver	
med	hjälp	av	remdriften	alla	maskiner	
i den mekaniska verkstaden; slip- och 
borrmaskiner,	 svarvar,	 fräsar	 och	 såg,	
tidigare även hyvel. Här finns också 
en	smideshärd.	Träverkstaden	i	samma	
byggnad	 intill	 den	 mekaniska	 verksta-
den	 har	 bastrumma,	 bordsklämmor	
och	mallar	i	behåll.

Den välbevarade varvsmiljön med flera 
äldre	bevarade	byggnader	och	den	när-

mast	intakta	mekaniska	verkstaden	med	snickeriet	gör	att	varvet	är	kulturhisto-
riskt	mycket	värdefullt,	samtidigt	som	det	också	har	kontinuitetsvärde	och	har	
drivits	i	samma	släkt	sedan	starten.	Det	har	moderniserats	på	ett	varsamt	sätt	och	
de	nya	byggnaderna	stör	inte	den	genuina	kulturmiljön.
                                   

39. Allan Nygren N. Stavsudda

Kulturhistoriskt värde 4

På	ön	Saxaren,	med	ett	sund	åtskilt	från	
Norra	 Stavsudda,	 lät	 Allan	 Nygren,	 f.	
1923,	 etablera	 sin	 varvsverksamhet	
1948 efter att först ha varit fiskare och 
snickare.	Varvet	är	endast	tillgängligt	för	
båtburna,	men	det	karaktäristiska	gröna	
båthuset	kan	skymtas	av	resenärer	med	
Vaxholmsbåt	till	Norra	Stavsudda.	

Remdrift.

Bastrumma för uppmjukning av bordläggnings-
plankor.

Allan Nygrens varv med det karaktäristiska gröna 
båthuset, vilket är sammanbyggt med verkstaden.
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Varvet	var	 förr	 främst	 inriktat	på	båt-
byggeri.	Båtarna	 som	byggdes	här	var	
enstaka	bruksbåtar	 (7	m)	varje	 år.	Ef-
terfrågan	på	träbåtar	gick	ner	och	där-
för	 var	 verksamheten	 på	 1960-talet	
enbart	 inriktad	på	utrustning	och	vin-
terförvaring	av	ett	10-tal	båtar,	samt	re-
parationer.	En	anställd	fanns	vid	varvet	
1964.	Allan	Nygren,	85	år,	har	 fortfa-
rande	vid	enstaka	tillfällen	 lite	arbeten	
i	varvet.	Troligen	tar	systersonen	snart	
över	verksamheten.

Verkstaden	är	bevarad	och	på	50	kva-
dratmeter,	 utrustad	 med	 kutterhyvel,	
elhandverktyg,	 järnsvarv	 och	 gassvets.	
På norra sidan finns båtskjul på 150 
kvadratmeter	 med	 slip	 kvar.	 På	 den	
västra sidan, mot sundet, finns dels den 
nämnda	 verkstadsbyggnad	 ihopbyggd	
med	 ett	 vackert	 båthus,	 dels	 en	bygg-
nad	med	det	f 	d	båtbyggeriet	i	källaren,	
mastkranen,	samt	bostadshuset.

Varvsmiljön	är	bevarad	och	nästan	helt	
oförändrad,	men	mycket	utspridd	över	
ön.	Det	har	också	kontinuitetsvärde,	då	
samma	varvsägare	har	drivit	det	sedan	
starten.	
			

Del av verkstad och mastkran.

Båtskjulet på öns norra sida.

Äldre byggnad på varvet.
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40. Briand Ohlssons Båtvarv, S. 
Stavsudda Sollenkroka. Idag Ohls-
sons Båtvarv i Stavsudda AB 

Kulturhistoriskt värde 3

Briand	Ohlssons	Båtvarv	startades	av	Bri-
and Ohlsson, f. 1912, tidigare fiskare och 
jordbrukare	med	båtbyggeri	som	intresse.	
Varvet	 växte	 successivt	 och	 utvidgades	
1940. Varvet finns kvar och drivs idag 
sedan	 1965	 av	 sonen	 Bengt	 Ohlsson,	
ombildat	till	aktiebolag	1969.		

Den	 tidigare	 verkstaden	 hade	 1964	
handslipmaskin	och	handverktyg.	Detta	varv	var	fortfarande	1950	utan	elkraft-
försörjning och elektrifierades 1955-1956. Båtskjulet på 250 kvadratmeter liksom 
slipen	uppfördes	under	Briand	Ohlssons	tid	1959,	verkstaden	under	nuvarande	
ägares tid 1969-1971. Vissa maskiner finns kvar sedan 1930-talet, men till största 
delen	införskaffade	senare.	

Verksamheten	är	sedan	1950-talet	uppbyggd	kring	service,	reparationer,	vinter-
förvaring	och	utrustning	av	båtar,	idag	ett	50-tal,	och	servning	av	motorer.	1950	
fanns	vid	varvet	en	anställd,	1964	arbetade	varvsägaren	ensam	i	varvet.
			
Båtskjulet	är	i	behov	av	renovering	och	tämligen	förfallet.	Varvet	är	mycket	mo-
derniserat.	

62. Hedelins varv, 
Skälvik, Svartsö

Kulturhistoriskt värde 4

Vid	 Skälvik	 på	 sydöstra	
Svartsö	 startades	 1908	 en	
båtbyggeriverksamhet	 som	
blivit	vida	berömd	och	kan-
ske	är	den	mest	kända	i	länet.	
På	Södergårdens	mark	bör-
jade	 Hildur	 Hedelin	 (1874-
1948)	 med	 hustru	 Cecilia	
denna	 rörelse	 som	 fortfa-

rande	pågår	inom	släkten.	Hildur	Hedelin	är	nuvarande	ägares,	Göran	Hedelins,	
farfars	far.	Varvet	drevs	efter	Hildurs	bortgång	1948	vidare	av	sonen	Harry,	f.	
1903.	Efter	honom	var	det	Leif 	Hedelin	som	i	14	år	fortsatte	med	verksamheten.	

Briand Ohlssons Båtvarv, verkstaden.

Södra delen av varvsområdet sett från sjön
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Leif 	Hedelins	fru	Monika	skötte	tvätt-
ning	 och	 bottenmålning	 av	 båtarna,	
samt	 gjorde	 dem	 leveransklara.	 Idag	
är	det	sonen	Göran	Hedelin	som	har	
återupptagit	verksamheten	vid	varvet.

Det	som	gjort	varvet	känt	är	de	beröm-
da	s	k	Hedelinsumparna	som	byggdes	
här	fram	till	1960-talet.	Det	var	spets-
gattade	båtar,	d	v	s	med	stäv	i	vardera	
änden,	 vackra	 båtar	 som	 ansågs	 vara	
bland	de	mest	eftertraktade	 i	 skärgår-
den.	Man	byggde	även	roddbåtar	med	
akterspegel.	
Harry	 Hedelin	 skötte	 varvet	 tillsam-
mans	med	hustrun,	sonen	(15	år)	och	
dottern	 (18	 år).	 Han	 byggde	 några	
egenhändigt	 ritade	 roddbåtar	 om	året	
(4,5	 m)	 och	 enstaka	 motorbåtar	 (7,5	
m).	Varvet	bedrev	redan	vid	denna	tid	
också	 utrustning	 och	 vinterförvaring	
av	ett	50-60	båtar,	samt	utförde	repa-
rationer.

Verkstaden som ännu finns kvar är 15 
x	7,5	m	och	innehåller	batterirum	och	
kontor	 på	 utsidan	 försedd	 med	 bas-
trumma.	 Den	 var	 1950	 utrustad	 med	
bandsåg	 och	 kombinationsmaskin,	
1964	 kompletterat	 med	 slipmaskin,	
järnsvarv	och	gassvets.	Den	maskinella	
utrustningen	är	delvis	kvar,	men	fram-
förallt	 en	 stor	 mängd	 verktyg,	 bords-
klämmor	och	mallar,	liksom	arbetsbän-
kar. Här finns även skåp och inredning 
kvar	och	i	ett	utrymme	i	verkstaden	är	
kontoret	 med	 all	 dokumentation	 och	
räkenskaper,	 beställningar	 m	 m	 kvar	
från varvets start, liksom fotografier.

På	ett	särskilt	utrymme	intill	infartspla-
nen finns en gammal sågklinga kvar, 
driven	av	remdrift	som	är	bevarad	och	
fortfarande	fungerar.

Varvet	har	 två	båtskjul,	 det	 södra	 försett	med	 slip	och	beläget	 vinkelrätt	mot	
stranden. Det handdrivna spelet finns kvar, el fick man först 1947. Ett senare 
båtskjul finns vid infartsplanen till varvet med öppen långsida mot planen. Förr 

Del av verkstaden med bastrumma utvändigt.

Bordsklämmor, saxar, mejslar och tänger.

Verkstaden, interiör.
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hade	man	bensinförsäljning	och	en	gammal	bensinpump	är	kvar.	På	1980-talet	
fick man en modern sjösättningsramp.

Varvet	har	ett	högt	kulturhistoriskt	värde	p	g	a	dess	historia.	Varvsmiljön	är	 i	
stora	delar	bevarad	med	byggnader,	slip,	liksom	även	maskinell	utrustning	såsom	
den	unika	remdrivna	klingan	och	många	verktyg.	Särskilt	värdefullt	är	det	rika	
arkivmaterial som finns kvar, liksom fotografier. Varvsmiljön är något utspridd 
och	de	äldsta	delarna	är	belägna	vid	stranden.	Byggnaderna	är	i	behov	av	under-
håll.

70. Räknäs varv, Gustavsberg

Kulturhistoriskt värde 3

Vid	Räknäs	norr	om	Gustavsberg	eta-
blerades	 Räknäs	 Varv	 1910.	 I	 början	
var	detta	ett	varv	för	nöjesbåtar	drivet	
av	Konrad	Wallin,	som	gick	i	konkurs.	
Gunnar	 Karlsson,	 f.	 1905,	 drev	 sedan	
varvet	från	1949	och	hade	lärt	yrket	hos	
fadern	med	varv	vid	Norrström,	Myt-
tinge.	 Verksamheten	 var	 helt	 inriktad	
på	utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	
70-tal	båtar,	samt	reparationer

Verkstaden	är	på	90	kvadratmeter	och	var	ouppvärmd	fram	till	1960-talet.	Den	
var	utrustad	1950	med	bandsåg,	rikthyvel	och	järnsvarv.	En	anställd	1950	och	
1964	ingen	anställd.	Uppläggningsskjulet	är	på	600	kvadratmeter.

Varvet	är	delvis	bevarat,	men	i	stor	utsträckning	också	utbyggt	och	moderniserat,	
så	att	en	orörd	varvsmiljö	inte	bevarats.

Plats där man målade och strök av penslarna mot väggen.

Gammal bensinpump.

Räknäs varv.
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Myttinge båtvarv

Myttinge båtvarv

106. Myttinge Båtvarv, Skägga, 
Vaxholm, Värmdö. Idag Myttinge 
Varv

Kulturhistoriskt värde 4

Myttinge båtvarv startades 1907 av fis-
karen och pråmskepparen Axel Nord-
ström. Sonen Nils, född 1901, tog så 
småningom över. Axel dog 1946 och ef-
ter Nils död 1968 arrenderades rörelsen 
ut fram till 1973 då Carl-Axel Fransson 
tillträdde som ägare av en mindre del 
av tomten för varvsverksamhet. Från 
år 2005 heter de nya ägarna där Sonny 
och Cecilia Johansson. 

Nils söner, Bruno och Nils-Erik Nord-
ström, har dock kvar större delen av den 
ursprungliga fastigheten, där den gamla 
båtverkstaden och det äldsta skjulet 
finns. De används som hobbyverkstad, 
båtförvaring och plats för gamla kul-
turföremål från båtbyggeriepoken. Det 
ursprungliga Myttinge Båtvarv finns 
alltså numera på två skilda tomter. 
 
Myttinge har kvar flertalet av de ur-
sprungliga byggnaderna. Här finns ett 
båtskjul med bevarad slip från 1907, 
om- och tillbyggt 1935. Huset är upp-
fört med takstolar som följer terrängen. Vid varvet finns också ett yngre båtskjul 
med slip från 1940-talet och ytterligare ett från 1960. En liten bod som varit 
målarbod finns också kvar, men är ombyggd. I backen finns det ett bostadshus 
där Brunos farfar och farmor bott tidigare. Vid Sonny Johanssons del av var-
vet är de yngre båtskjulen och den slip som har elmotor kvar. Tidigare fanns 
vid varvet sammanlagt fem slipar. Två slipar var motoriserade och drevs med 
Chevroletmotor och lastbilsmotor. Mastkranen är borta. Vid varvet har också 
funnits en smedja vinkelrätt mot snickeriverkstaden. Det tidigare snickeriet är 
helt ombyggt, liksom smedja och färgbod. Nitningsredskap, mallar, hyvelbänkar, 
handverktyg och minst 30 hyvlar finns i behåll.

Förr byggdes främst ekor, roddbåtar och mindre motorbåtar. Den huvudsakliga 
sysselsättningen var snickerier, reparation, underhållsarbeten och vinterförva-
ring av alla slags båtar upp till segelbåtar med en längd av 15 meter. Varvets 
största kundkrets var förmögna fritidsbåtägare från Stockholm. Som mest hade 
varvet fem slipar, tre båtskjul, verkstad, motorverkstad, smedja och målarbod.    
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Lennart Wahlbergs Båtvarv. Idag 
Ulf  Österman, Kungsängen, Sal-
tarö 1964:130 

Kulturhistoriskt värde 3

Varvet	 är	 etablerat	 1952	och	drevs	 till	
1969	av	Lennart	Wahlberg	f.	1929.	Han	
hade	lärt	sig	yrket	hos	sin	far.	Härefter	
förvärvades	det	Ulf 	Österman.	Varvet	
ligger	på	den	mark	 som	heter	Kungs-
ängen,	men	namnet	togs	över	av	Karl-
Erik	Wahlberg,	kusin	till	Lennart	Wahl-
berg.	

Lennart byggde många roddbåtar och några skötbåtar för fisket, samt utom-
bordsbåtar	(5,0	m).	Han	hade	inga	anställda.	Uno	Österman	har	fortsatt	att	byg-
ga	och	renovera	båtar	och	har	även	utfört	snickeriarbeten.	Båtarna	var	av	furu	
med	köl,	 stävar	och	spant	av	ek.	En	äldre	 sjöbod	användes	av	Wahlberg	som	
bostad	för	att	man	skulle	kunna	hyra	ut	bostadshuset.	Varvet	har	också	bedrivit	
utrustning	och	upptagning	av	ett	30-tal	båtar,	samt	reparationer.

Båtskjul och verkstad finns kvar, liksom slip för upp till  5 ½ ton och en meka-
nisk verkstad med svets. Bostadshuset från 1935 finns kvar. Båtskjulet är på 290 
kvadratmeter	och	den	innanförliggande	verkstaden	på	130	kvadratmeter,	vilken	
bland annat har kvar en hembyggd bandsåg och en kombimaskin. Här finns 
också	ett	särskilt	utrymme	för	måleriarbeten.	

Varvet	är	i	drift,	men	delvis	moderniserat.

LIDINGÖ KOMMUN

79. Gustavssons & Anderssons Varvs AB, T. Bogham-
mar, Lidingö. Idag Boghammar Marin AB

Kulturhistoriskt värde 4

Varvet	etablerades	först	vid	stranden	av	Klara	Sjö	1905	av	brö-
derna	 Gustavsson	 och	 Andersson.	 Varvet	 växte	 snabbt	 och	
man var 1913 tvungna att flytta varvet som byggdes upp på 
dess	nuvarande	plats	vid	Skärsätra	på	södra	sidan	av	Lidingö.	
Här	har	man	byggt	det	 stora	varvet	på	ett	över	20	000	kva-
dratmeter	stort	område.	Intill	området	disponerade	man	mark	
för	uppförandet	av	bostäder	åt	ledningen	och	personalen.	På	
varvet uppfördes en ny, arkitektritad byggnad som ännu finns 
kvar.	

Lennart Wahlbergs Båtvarv.

Småbåtsvarv i Lidingö kommun. 
Röda markeringar visar varv som 
har upphört. Blå markeringar visar 
varv som ännu är i drift.
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De	båtkonstruktörer	som	man	samar-
betade	 med	 var	 C.G.	 Pettersson	 och	
Viktor	 Israelsson.	 Många	 numera	
klassiska	båtar	har	byggts	här,	 såsom	
Sea	 Song,	 Stella	 Marina	 och	 Match	
II.	 Sönerna	 Anders	 och	 Tage	 tog	 på	
1930-talet	alltmer	över	verksamheten.	
De	 införde	 Sveriges	 första	 serietill-
verkning	 av	 större	 motorbåtar.	 1940	
tog	 sonen,	 ingenjör	 Tage	 Bogham-
mar,	 f.	 1914,	över	verksamheten	och	
varvet	 kallas	 härefter	 oftast	 för	Bog-
hammarsvarvet.	Han	 stod	 senare	 för	
samtliga	nykonstruktioner.

Man	byggde	 årligen	 ett	 tiotal	motor-
båtar	 (6-27	 m)	 på	 1950-talet	 i	 serie-
tillverkning	efter	egna	ritningar.	1950	
hade	 man	 tjugo	 anställda,	 varav	 fem	
båtbyggare,	 tre	 målare	 och	 tio	 diver-
searbetare.	 1964	 hade	 arbetsstyrkan	
utökats	till	trettiotvå	anställda	och	två	
lärlingar.	

Arbetarbostäder	 fanns	vid	varvet	 för	
sjutton	 arbetare	 och	 under	 1950-ta-
let	 byggdes	 för	 ytterligare	 trettiosex	
anställda.	 Man	 har	 även	 byggt	 egna	
motorer	 här.	 Boghammarsvarvet	 var	
tidiga	med	tillverkning	av	aluminium-	och	plastbåtar.	Redan	1950	hade	man	helt	
övergått	till	tillverkning	av	metallbåtar.	Verksamheten	utökades	väsentligt	1962	
och	man	tillverkade	då	vid	sidan	om	ett	tjugotal	motorbåtar	(6-9	m)	men	även	
några	bruksbåtar	(20	m)	och	yachter	(30	m).	Bland	annat	har	de	tillverkat	Bog-
hammar	Maltese	Magnum	28	som	segrade	i	Offshore	VM	både	1967	och	1968.	
De	har	licenstillverkats	här	sedan	1968.

Båtar	byggda	vid	varvet	har	exporterats	till	hela	världen.	Man	införlivade	även	
flygplanstillverkaren Svenska Aeros lokaler i varvet, vilka i sig också är industri-
historiskt	intressanta.	Hydrauliskt	slipmaskineri.
			
Varvet	har	tidvis	även	haft	upptagning	och	utrustning	av	ett	50-tal	båtar,	endast	
nybyggnation	och	reparationer.

Varvet	är	såväl	kulturhistoriskt	som	industrihistoriskt	intressant.	Det	är	det	varv	
vid	inventeringen	som	representerar	storskalig	verksamhet	och	ett	varv	som	var	
bland	de	första	att	introducera	nymodigheter	som	aluminiumbåtar	och	plastbå-
tar.

Tegelbyggnaden vid Boghammarsvarvet.

Varvsområdet.
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52. Gåsö Varv, Saltsjöbaden

Kulturhistoriskt värde 3

Gåsö	varv	etablerades	1921	av	Gustav	Gransten,	f.	1899,	som	tidigare	var	ut-
lärd	snickare	och	jordbrukare.	Senare	drevs	varvet	tillsammans	med	sonen	Uno	
Gransten.	

Varvet	var	och	är	helt	inriktat	helt	på	utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	50-tal	
båtar,	samt	reparationer.

Varvet finns kvar, men är idag helt moderniserat. Den äldre bebyggelsen är till 
största	delen	borta	och	 en	kran	har	 ersatt	 sliparna.	Uppläggning	 av	 ett	 40-tal	
båtar.

55. Wiströms Båtvarv, Älgö, Salt-
sjöbaden. Idag Långholmens varv

Kulturhistoriskt värde 4       

På	den	långsmala	ön	Långholmen	star-
tades	 Wiströms	 Båtvarv	 1945	 av	 brö-
derna	Bror	och	Sten	Wiström,	f.	1908	
och	1917.	Det	drevs	från	1945	av	den	
ene	brodern	Bror	Wiström,	som	byggt	
båtar	här	från	1930-talet	fram	till	1961.	

Wiströms Båtvarv.

Småbåtsvarv i Nacka 
kommun. Röda 
markeringar visar varv 
som har upphört. Blå 

NACKA KOMMUN
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 Båtskjulet.

Varvet	såldes	1985	av	dödsboet	till	nu-
varande	ägare	Jan-Victor	Ekstedt	och	
bytte	 samtidigt	 namn	 till	 ”Långhol-
mens	Båtvarv”.	

Varvet	är	fortfarande	i	drift	och	verk-
samheten	har	varit	och	är	fortfarande	
inriktad	 på	 upptagning,	 reparation,	
service,	tvätt,	utrustning	av	båtar	med	
vinterförvaring	 av	 ett	 tjugotal	 båtar.	
Varvet blev elektrifierat först 1950.

Varvet	 är	 mycket	 välbevarat	 med	 det	
mesta av varvsmiljön kvar. Här finns 
båtskjul	 på	 420	 kvadratmeter	 från	
1921,	med	invändiga	förvaringsutrym-
men	för	master	och	utrustning	till	bå-
tarna	 slip,	 slipspel	 för	4	 ton	och	slip-
hus	 från	 1921,	 bostadsbyggnad	 från	
1921(ombyggd),	en	mindre	verkstads-
byggnad	från	1921	med	måleri,	förråd	
och	 kontor,	 bryggor,	 mastkran,	 samt	
en	hundratals	år	gammal	ponton	som	
tidigare	använts	för	utvändig	drevning	
och	arbeten	på	skutor	och	skepp.	Ti-
digare	fanns	även	en	verkstad	som	till-
byggnad	till	båtskjulet.

Slipen.

Mastkranen.
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56. Älgö Båtvarv, Älgö, Saltsjöba-
den

Kulturhistoriskt värde 4

Vid	 Fällström	 på	 norra	 Älgö	 starta-
des	Älgö	Båtvarv	1934-1935	av	brö-
derna	Helge	och	Henning	Sundell,	f.	
1908 och 1911, tidigare fiskare från 
Utö.	Man	byggde	båtar	för	eget	bruk,	
motorbåtar	 (8,3	 m),	 men	 hade	 även	
utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	
20-tal	 båtar,	 samt	 reparationer.	 Bå-
tarna	som	byggts	vid	varvet	har	ritats	
av	 Sundells	 själva.	 Utöver	 båtbyg-
geriet	 hade	 Helge	 Sundell	 och	 hans	
son	 specialiserat	 sig	på	 att	 rikta	upp	
propellerblad,	vilket	de	var	bland	de	
första	 med	 i	 landet	 och	 också	 hade	
specialmaskiner	för.	
	
Från	 1971	 var	 Helge	 Sundell	 ensam	
innehavare	 fram	 till	 sin	 bortgång	
2007.	 Varvet	 ägs	 idag	 av	 hans	 son	
Gudmund	Sundell.	

Varvet	är	fortfarande	 i	drift	efter	att	
ha	varit	i	släkten	sedan	det	startades,	
vilket	 ger	 det	 ett	 högt	 kontinuitets-
värde.	

Hela	 varvsmiljön	 är	 bevarad	 med	
verkstadsbyggnad	 med	 kontor,	 en	
verkstad	 på	 90	 kvadratmeter,	 mo-
torverkstad	och	snickeri,	det	säregna	
båtskjulet	 på	 500	 kvadratmeter,	 slip	
och	slipmaskineri,	samt	bostadshuset.	
Verkstaden	 var	 1950	 utrustad	 med	
klinga,	 bandsåg,	 hyvel,	 fräs,	 metall-
svarv,	 borrmaskin,	 putsmaskin	 och	
svets. Den har flera äldre maskiner 
kvar.	

Varvet	är	speciellt	genom	att	det	har	
ett	särskilt	brett	båtskjul,	18	m	för	upptagning	av	mycket	breda	båtar,	uppfört	un-
der	1940-talet.	Hela	norrsidan	mot	vattnet	går	att	öppna	med	spår.	Här	är	också	
slipmaskineriet	av	en	speciallösning.	Det	är	beläget	nere	till	vänster	i	en	utbygg-

Älgö Varv.

Ett rum i verkstaden.

Älgö verkstaden.
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nad	i	båtskjulet	och	vajrarna	löper	i	en	
bana	upp	och	runt	för	att	inte	maskine-
riet	ska	ta	utrymme	i	båtskjulet.

81. AB Fisksätra Motorbåtsvarv, 
Dir. F.A. Larsson, Ing. T. Larsson, 
Saltsjöbaden. Idag Fisksätra Ma-
rina AB

Kulturhistoriskt värde 3

Varvet	 grundades	 1914	 av	 F.	 Axel	
Larsson,	 f.	 1889.	 Han	 hade	 då	 tio	 års	
erfarenhet	 inom	 branschen	 och	 var	
snickarkunnig.	Här	på	udden	vid	Fisk-
sätra	 växte	 en	 stor	 småbåtsindustri	
fram.	 Området	 arrenderades	 först	 av	
Erstaviks	 Gård,	 men	 friköptes	 1926	
och	 företaget	 rekonstruerades	 som	
Fisksätra	Motorbåtsvarv	AB.

Varvet	var	mycket	förknippat	med	C.	G.	Pettersson,	efter	vars	ritningar	man	hu-
vudsakligen	byggde.	1936	var	Axels	son	Torild	nyutexaminerad	båtkonstruktör	
och	ritade	hädanefter	en	stor	del	av	varvets	båtar.	Segel-	och	motorbåtar	 (6,6	
m; 8,8 m; 8,85 m) byggdes. Man byggde inte bara småbåtar, utan på beställning 
byggdes även åt både flottan och tullverket. Landstigningsbåtar, hopvikbara liv-
båtar	och	minsvepare	har	byggts	här	 åt	både	Sverige	och	Tyskland.	Marinens	
målbåtar	byggdes	i	serier	om	sju	stycken	åt	gången	(5,8	x	1,85	m),	marinens	min-
dre	båtar	(5,6	x	2	m).	Taxibåt	(17,25	x	4	m),	liksom	tandläkarbåten	”Plomben”	
har	byggts	här.	

Sonen	Torild	Larsson	tog	över	varvet	1948	och	under	efterkrigstiden	blev	varvet	
under hans ledning känt som det första varvet att tillverka glasfiberbåtar. Den 

Båtskjulet.

Fisksätra varv
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första plastbåten ska vara byggd redan 1949, men den första glasfiberbåt som 
visades	upp	var	”Svalan”	1956.	

Produktionen	var	på	1960-talet	serietillverkning	av	30	st	motorbåtar	(6-8	m)	och	
30	st	segelbåtar	(6-8	m).	Utrustning	och	vinterförvaring	dessutom	av	ett	30-tal	
båtar.

1969	startade	företaget	Fisksätra	Produkter	med	båttillverkning	även	i	Västervik	
och	Gränna,	där	plastbåtar	ännu	tillverkas,	medan	det	framförallt	var	båtförsälj-
ning	och	service	kvar	i	Stockholm.	

Varvsrörelsen	såldes	1973	till	ingenjör	Kjell	Berglund	som	bildade	det	nya	före-
taget	Fisksätra	Marina	AB.	Esko	Leppänen	kom	hit	som	båtbyggare	1973	och	
har	bland	annat	byggt	400	hydror.	1985	tog	han	över	verksamheten	och	grun-
dade	det	nuvarande	företaget.	Verksamhetens	inriktning	ändrades	från	produk-
tion	till	servicevarv	och	marina	med	huvudsakligen	sjösättning,	upptagning	och	
reparationer.	Sonen	Mika	Leppänen	som	arbetat	vid	varvet	sedan	han	var	14	år	
tog	över	2005.
			
Träverkstad	hade	1950	kombimaskin,	planhyvel,	rikthyvel,	bandsågar,	borrma-
skiner,	 tryckluftaggregat,	 putsmaskin	 och	 sprutaggregat.	 Den	 mekanisk	 verk-
staden	hade	två	svarvar,	borrmaskin,	två	elsvetsaggregat,	fyra	gassvetsaggregat,	
tryckluftsverktyg,	slip-	och	smidesutrustning.	Under	1950-talet	anskaffades	ock-
så	särskild	utrustning	för	plastbåtstillverkningen.	Det	mesta	av	den	maskinella	
utrustningen	är	idag	borta.

Vid	sidan	av	båtbygget	förekom	1950	även	uppläggning	och	utrustning	av	125	
båtar,	samt	reparationer.	Varvet	var	redan	vid	denna	tid	mycket	stort	med	275	
anställda,	varav	40	dock	jobbade	åt	Marinen.

Varvsmiljön	är	starkt	förändrad.	En	stor,	äldre	verkstadsbyggnad	av	byggnads-
historiskt värde finns visserligen kvar, men här finns en ny modern byggnads-
länga	med	kontor-	och	verkstadsutrymmen,	samt	hall.	De	gamla	sliparna	är	borta	
och här finns en stor grusad och delvis asfalterad plan med moderna kranar. 
Intill den gamla verkstadsbyggnaden finns vid en brant klippa en äldre kran för 
att	lyfta	båtar.		

89. Moranäsvarvet, A. Ekdahl, Skogsöv. 20, Saltsjöbaden. Idag Sune 
Carlssons Båtvarv AB 

Kulturhistoriskt värde 3

Vid	Moraviken	har	funnits	viss	varvsverksamhet	sedan	1910	som	grundades	av	L.	
Eriksson.	Rörelsen	inköptes	redan	1912	av	smeden	Karl	Karlsson	(1882-1952),	
tillsammans	med	båtbyggaren	Karl	Matsson,	tidigare	anställd	vid	Neglingevar-
vet.	Under	namnet	Moranäs	Motorbåtsvarv	byggde	man	även	motorbåtar	här.	
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Från	1917	drev	Karl	Karlsson	varvet	själv.	Motorbåtsvarvet	köptes	1931	av	Ger-
hard	Ekdahl	och	Aldor	Jansson,	då	Karlsson	istället	startade	varv	vid	Kilviken.	

Verksamheten	utvidgades	1935-1938.	Ny	båthall	och	nya	slipar	byggdes,	verk-
staden byggdes om och el och värme installerades. Det fick nu namnet Mora-
näsvarvet	 AB.	 Starbåtar	 och	 stjärnbåtar	 byggdes	 här.	 Varvet	 kom	 att	 bli	 mer	
av	ett	servicevarv	och	under	andra	världskriget	underhölls	kustartilleriförsvarets	
fartyg	här.	

1963	tog	Sune	Carlsson	över	och	företaget	bytte	namn	till	Sune	Carlssons	Båtvarv	
AB.	Varvet	hade	tillverkning	av	folkbåtar,	stjärnbåtar,	havskryssare,	motorbåtar	i	
trä, storbåtar och finnjollar. 1964 framförallt segelbåtar (7-9 m). Man hade också 
utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	90-tal	båtar,	samt	reparationer.	Sönerna	Ulf 	
och	Leif 	leder	idag	verksamheten,	idag	inriktad	på	service	och	reparationer,	samt	
motorservice	på	Volvomotorer.

Alla	gamla	hus	utom	ett	skjul	är	rivna	och	ersatta	av	en	stor	båthall	med	kontor	
och	prisbelönad	arkitektur	 från	1989-1990,	 samt	ytterligare	en	hall	 från	1999-
2001.	Förr	fanns	tre	slipar,	idag	tar	man	upp	med	länets	största	lyft	för	upp	till	
60	ton.

91. AB Saltsjöbadens Yachtvarv, Rosell, Fasanvägen 5, Saltsjöbaden

Kulturhistoriskt värde 3

Varvet	 startade	 1906	 som	 Saltsjöbadens	 Båtvarv	 av	 ingenjör	 Hugo	 Schubert	
(1863-1954).	Han	var	utbildad	båtkonstruktör	som	bland	annat	konstruerat	skär-
gårdsångaren	Södertörn	och	yachter	såsom	de	vid	kappseglingar	framgångsrika	
kuttrarna	Alpha	och	Afrodite.	Varvet	anlades	vid	Svartviken.

Här anlades flera båtskjul, verkstad, smedja, förvaringsbyggnader, flera slipar, 
mastkran	och	brobänk.	Här	lades	yachter	upp	för	förvaring.	Varvet	konstruerade	
och byggde Schubert samt flera långfärdsmotorbåtar. De första byggdes av trä 
och	senare	många	stora	motorkryssare	med	stålskrov.	

Efter	1924	arrenderades	varvet	ut.	Varvet	var	redan	då	och	är	ännu	helt	inriktat	
på	utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	100-tal	båtar,	samt	reparationer.	1931	
övertogs	varvet	på	arrende	av	Anton	Rosell,	f.	1887,	under	namnet	Saltsjöbadens	
Yachtvarv.	Han	hade	tidigare	haft	Tynningö	Båtvarv	och	varit	riggareförman	på	
Neglingevarvet.	Varvet	förestods	hela	tiden	av	sonen	Östen	Rosell.	Varvet	sys-
selsatte	vid	1900-talets	mitt	sex	personer,	1964	fem	personer.	Sedan	1972	drevs	
varvet	av	Östens	bröder	Bert	och	Dag	Rosell.

Varvet	är	helt	moderniserat.
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92. Stäkets Motorbåtsvarv, F.E. Bergfeldt, Freyv. 30. Saltsjöbaden

Kulturhistoriskt värde 5,  se vidare fördjupad presentation av varvet i 
kapitel 3. 

Vid	Skutviken	nordväst	om	Saltsjöbaden	hade	på	platsen	för	varvet	skutskep-
paren	Carl	Gustav	Nyström	(1851-1934)	en	slip	med	två	bodar.	Slipen	låg	sedan	
nere	under	många	år	 innan	Klas	Edvin	Bergfeldt,	 f.	1892,	började	bygga	upp	
Stäkets	Motorbåtsvarv,	anlagt	1929-1932.	Varvet	kallades	även	Bergfeldts	Varv	
efter	ägaren.	

Varvet	var	helt	inriktat	på	utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	70-tal	båtar,	samt	
reparationer.	Sonen	Sven	Bergfeldt,	f.	1928,	tog	över	verksamheten	1960.	Det	
kallades	senare	Stäkets	Motorbåtsvarv.	Karl-Åke	Bergfeldt	ärvde	det	och	sålde	
2003	till	Saltsjöbadens	Marina	AB,	ett	dotterbolag	till	Pampas	Marina,	vilka	nu	
är	uppsagda.	Varvsverksamheten	med	byggnader	och	utrustning	är	sedan	2005	
uthyrda	till	Safarimarina	under	ledning	av	Rolf 	Zander,	som	driver	verksamhet	
här. 
			
Varvet	har	genom	den	i	sin	helhet	bevarade,	intakta	varvsmiljön	ett	mycket	stort	
kulturhistoriskt	värde.	Det	är	hela	varvsmiljön	med	samtliga	byggnader	som	gör	
det intressant; de tre båtskjulen med samtliga slipar, verkstaden med snickeri och 
smedja,	batterihus,	det	 f 	d	bostadshuset,	mastkran,	 förrådsbyggnader,	 tillsam-
mans	med	bevarade	maskiner	och	redskap,	en	unik	båtdragränna,	slipvagnar	och	
slipmaskineri	med	olika	växlar	för	olika	tyngder,	som	tillsammans	med	alla	sina	
delar	gör	varvet	till	en	unik	kulturmiljö	i	länet.		

	

94. Nya Björknäsvarvet, J. Bro-
berg, Klinten, Boo

Kulturhistoriskt värde 3

Vid Skurusundet har legat flera varv. 
Ett	som	är	kvar	är	Nya	Björknäsvarvet,	
startat	1923	av	 John	Broberg,	 f.	1896,	
tillsammans	 med	 svågern	 Bror	 Axels-
son.	 Varvet	 utvidgades	 1932-1934	 då	
intilliggande	mjölkvarn	inköptes.	Sonen	
Lennart	Broberg	övertog	varvet	1958.	

Från	 början	 omfattade	 verksamheten	
båtbyggeri	 av	 enstaka	 motorbåtar	 (5,5	

m),	kompletterat	med	och	 idag	helt	 inriktat	på	utrustning	och	vinterförvaring	
av	ett	60-tal	båtar.	Man	hade	då	tre	fast	anställda	och	sju	tillfälligt	anställda	vid	
varvet. Båtarna som byggdes här var ritade av Ruben Östlund m fl. Mest populär 

Nya Björknäsvarvet.
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bland	 beställda	 båtar	 var	 Östlunds	 Graykryssare	 med	 skrov	 och	 inredning	 av	
mahogny.	Båtar	byggdes	fram	till	1953.	Varvet	köptes	av	Anders	Högberg	1982	
och	såldes	1994	till	nuvarande	ägare.	Varvet	har	viss	verksamhet	idag.	

Det	stora	båtskjulet	på	2000	kvadratmeter	är	rivet	och	på	platsen	är	idag	en	villa.	
Den	gamla	kontorsdelen	är	också	riven.	En	äldre	byggnad	som	man	kallar	båt-
hangaren finns kvar, som varit kombinerat båtskjul och verkstad. Dess äldsta del 
härrör	från	först	en	såg,	sedan	en	mjölkvarn	från	1700-talet.	En	mindre	slip	och	
kontor	förlades	till	bottenvåningen	av	denna	byggnad	vid	förvärvet.	Det	byggdes	
ut med verkstad 8 x 8 m på 1930-talet. Kontoret flyttades sedan till en annan 
byggnad	som	idag	är	riven.	Slipen	som	fanns	här	är	också	borta.	Snickeriverksta-
den på bottenvåningen finns däremot kvar och här byggs träbåtar och småbåtar i 
verkstaden	av	Skurusundets	Båtbyggeri.	Byggnaden	har	idag	en	delvis	moderni-
serad	fasad	med	dels	en	äldre	stående	träpanel,	dels	senare	påsatta	plåtväggar.	

Kilholmens varv

Kulturhistoriskt värde 2

Kilholmens	båtvarv	kom	till	under	20-talet.	Det	är	idag	nedlagt.	Båtskjul	och	slip	
finns kvar vid varvet.

Kummelnäs Båtvarv. Idag Lövber-
gavikens Sjösällskap

Kulturhistoriskt värde 3

Kummelnäs	 Båtvarv	 anlades	 redan	
1877	vid	Lövbergaviken	i	Boo	av	civil-
ingenjör	 Henning	 Smith	 (1850-1923).	
Varvet	 var	 avsett	 som	 ett	 kombinerat	
nybyggnads-	 och	 servicevarv	 för	 nöj-
esbåtar.	1881	började	tillverkningen	av	
segelyachter	 med	 kuttern	 Rhea,	 kon-
struerad	 av	C.E.	Blom.	Först	byggdes	
ett	större	bygge	per	år,	men	från	1896	
utökat	till	två	per	år,	vid	sidan	av	många	småbåtar.	

Bland	de	 första	 tre	 anställda	 vid	 varvet	 fanns	på	 1880-talet	 ynglingen	August	
Plym.	Efter	sin	lärotid	här	vistades	han	några	år	vid	varv	i	Amerika,	innan	han	
1890-92	återkom	och	arbetade	som	förman	vid	Kummelnäs.	Han	kom	sedan	att	
starta	 det	 riksbekanta	Neglingevarvet.	 Inspirationen	 till	 den	moderna	 yachten	
kom	från	Amerika,	 istället	 för	den	engelska	kuttern	som	så	småningom	över-
gavs.
			

Kummelnäs Båtvarv.
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Smith	ritade	själv	båtar,	bland	annat	år	1904	en	tidig	motorbåt	som	tillverkades	
vid	varvet.	Vid	denna	tid	sysselsatte	varvet	åtta	man.	Smith	drev	varvet	till	1923	
och arrenderades sedan av Albert Olsson innan denne 1931 flyttade till Tyn-
ningö	och	varvet	upphörde.

Anläggningar	som	funnits	är	två	verkstäder,	varav	den	ena	med	kontor,	två	båt-
skjul,	smedja,	riggarbod,	mastkran	och	ställning	för	kransågning.	Tre	slipar	fanns	
och	slipvagnen	hade	vändskiva.	

Verkstaden för båtbygge finns ännu kvar och området begagnas idag för upp-
läggning	av	Lövbergavikens	Sjösällskap.

.

Kummelnäs Varv

Kulturhistoriskt värde 3 

Kummelnäs	 Varv	 är	 ett	 skeppsvarv	
som	 anlades	 vid	 Kummelnäsviken	
1916-1918	av	det	för	ändamålet	bildade	
Stockholms Rederi & Skeppsvarv. En 
stapelbädd	 för	 fartyg	 upp	 till	 300	 ton	
var	färdig	1918	och	1919	var	en	slip	för	
fartyg	 på	 upp	 till	 1200	 ton	 och	 60	 m	
längd	färdig.	

Antalet	 arbetare	 var	 under	 denna	 tid	
tjugo	personer.	Här	underhölls	och	re-
parerades	 lastfartyg,	 men	 varvet	 gick	

redan	1921	i	konkurs	och	övertogs	då	av	Frans	Moberg,	som	gjorde	det	till	ett	
pråmvarv.	

1927	 förvärvades	 varvet	 av	 Gunnar	 Medén,	 som	 hyrde	 ut	 till	 Olaus	 Olssons	
Kolimport	AB,	vilka	 inköpte	det	1929	för	att	underhålla	sina	bogserbåtar	och	
sin pråmflotta. Företaget gick 1963 upp i Oljekonsumenternas Riksförbund och 
varvet	såldes	sedan	1969	till	Svend	Erik	Jensen	och	Karl-Emil	Eriksson.	Eriks-
son	blev	sedan	ensam	innehavare	av	varvet.

Varvet	drivs	idag	som	ett	reparationsvarv	med	slip	för	200	tons	fartyg.	Varvet	är	
helt	moderniserat	med	nya	byggnader	och	kajer.	

Kummelnäs Varv
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57. Tyresövarvet (nr 57 på kartan).

Kulturhistoriskt värde 4

Norr	om	Tyresö	vid	en	havsvik	 intill	 Strand	an-
lades	 Tyresövarvet	 1932	 av	 Gustav	 Andersson,	
(1893-1984).	Han	hade	då	14	års	erfarenhet	inom	
yrket	 som	 han	 lärt	 vid	 Löfholmsvarvet,	 Oaxens	
båtvarv,	Enhörna	varv	och	Neglinge	varv.	Han	köpte	nu	mark	av	Lagergren	på	
Tyresö	slott.	Varvet	utvidgades	1942.	Tidigt	bedrevs	båtbygge,	men	man	hade	vid	
1900-talets	mitt	övergått	till	utrustning	
och	vinterförvaring	av	ett	90-tal	båtar,	
samt	 reparationer.	Två	 anställda	1950	
och	1964.	Varvsområdet	 köptes	 2000	
av	kommunen	och	Börje	Leijström	ar-
renderar	nu	varvet.

Från varvets första år finns verkstads-
byggnaden,	 32	 x	 16	 m,	 med	 båtskjul,	
ett	litet	rött	hus	vid	vattnet	som	var	det	
första	bostadshuset	och	uppläggnings-
skjulet	i	öster,	20	x	11	m,	från	samma	
tid,	liksom	två	slipar	med	räls	och	vagn,	
samt	del	eldrivna	maskineriet.

Verkstadsskjulet	 innehåller	 en	 hylla	
med	 snickeriet	 med	 bevarad	 bandsåg	
John	 Wall,	 Alko	 såg,	 hyvel	 från	 Clas	
Olsson	 och	 borrmaskin,	 samt	 ytterli-
gare	en	hylla	högre	upp	under	taket	för	
materialförvaring. Längst in finns i bot-
tenplanet	en	målarbod,	där	spåren	ef-
ter	avstrykning	av	lackpenslarna	på	en	
stolpe	ännu	går	att	se.	Längst	 in	 i	den	
stora	hallen	är	arbetsbänkar	med	utfäll-
bara	stöd	för	breda	bordläggningsplan-
kor. Här finns också flera bastrummor 
bevarade	 från	 båtbyggeriets	 tid.	 Verk-
stadsbyggnaden	 tillbyggdes	 på	 1940-
talet	 utåt	 vattnet,	 samt	 åt	 sidan	 med	
kontorsdel.	

Förr	byggdes	här	klinkbyggda	roddbåtar,	mindre	segelbåtar	och	fritidsbåtar.	Idag	
är	det	mest	underhåll,	uppläggning	och	service	av	båtar.

Varvet	utgör	ett	av	länets	bäst	bevarade	varvsmiljöer.

Varvet från viken.

Båtskjulen och slipen.

TYRESÖ KOMMUN
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2. Nymans varv, Dalarö, senare Korsholmsvarvet. Idag Frithiof  Marin

Kulturhistoriskt värde 3

Varvet	etablerades	1920	av	Ludvig	Nyman,	f.	1884.	Varvet	har	varit	och	är	helt	
inriktat	på	utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	100-tal	båtar,	samt	reparationer.	
Ludvig Nyman var snickare och fiskare. Ludvigs son Gösta Nyman, f. 1924 och 
dotter	Gun	man	Egon	Frithiof,	f.	1914,	drev	varvet	från	1946.	Bengt	Frithiof 	tog	
senare	över	men	sålde	2008	till	ägaren	av	Justitia	som	idag	driver	varvet	vidare.

Varvet	 har	 försetts	 med	 nya	 moderna	 byggnader	 och	 den	 gamla	 varvsmiljön	
finns inte kvar. Varvet utgör idag en modern marina.

HANINGE KOMMUN

Småbåtsvarv i Haninge kommun. Röda markeringar visar varv som har upphört. Blå markeringar visar varv som ännu är i drift.
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Brygga med verkstad och båthus i den äldre delen av varvet.

Byggnad från 1700-talet som senare inrymt bastrumman.

41. Gunnar Erngren, Lugnet, Muskö

Kulturhistoriskt värde 4

Gunner	Erngrens	varv	Lugnet	ligger	på	västra	sidan	av	Muskö.	Varvsområdet	
har	funnits	i	familjens	ägo	sedan	1720.	Enligt	uppgift	ska	det	ha	varit	Gunnars	
mormors	farfars	far	som	var	den	förste	torparen	och	båtbyggaren	här.	Båtbyg-
geriet var länge en binäring till fiske och jordbruk. Magnus Erngren byggde båtar 
här	på	1850-talet,	härefter	Gunnar	Erngren,	 f.	1898,	som	etablerade	företaget	
1924.	

Gunnar byggde årligen några roddbåtar (4,5 m). Han byggde också fiskebåtar, 
vilka	var	spetsgattade,	breda,	bögbordiga	och	försedda	med	utombordsmotor.	
Varvet	utvidgades	1951-1952.	Gunnars	son	Lars	Gunnar	Erngren,	f.	1927	fort-
satte	från	1960.	Han	byggde	också	båtar,	8-9	roddbåtar	årligen	(4,8-5,5	m).	Vid	
sidan	av	båtbygget	även	utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	40-tal	båtar,	samt	
reparationer.	

Karl-Erik Erngren, f. 1933, fortsatte och byggde båtar till 1970-talet, både fiske- 
och	fritidsbåtar.	1977-1996	var	varvet	i	stort	sett	nerlagt	innan	Magnus	Erngren	
tog	 över	 verksamheten	 1996	 och	 har	
idag	utrustning	och	vinterförvaring	av	
250	 båtar,	 samt	 reparationer,	 även	 av	
kompositskador.	Idag	har	man	fyra	hel-
tidsanställda	vid	varvet.	
Verkstaden	1950	hade	endast	sågklinga,	
motordriven	bandsåg,	samt	hyvel.	Den	
gamla	verkstaden	är	på	90	kvadratme-
ter.	De	båda	sönerna	var	1950	medhjäl-
parna	i	verkstaden.

Varvet	 har	 delvis	 en	 mycket	 välbeva-
rad	kulturmiljö	där	den	äldre	delen	av	
varvsområdet	är	åtskild	från	den	nyare	
verksamheten	vid	en	annan	vik	på	andra	
sidan	bostadshuset.	I	den	äldre	delen	av	
varvsområdet finns vid en brygga en 
fiskarbod från 1800-talet, tillsammans 
med	 en	 verkstad	 från	 1940-talet	 och	
båthus från 1920-talet. Här finns också 
en	slip	för	10	ton	och	slipmaskineri	från	
Gunnar	Erngrens	tid.	I	backen	ovanför	
finns en byggnad från 1700-talet som 
inrymt	 bastrumman	 för	 båtbyggeriet.	
Den	nyare	delen	av	varvsområdet	hyste	
en	hall	som	brann	2003	och	ersattes	av	
en	ny	modern	båthall.
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42. Sture B. Hellström, Björnholmen, Muskö

Kulturhistoriskt värde 2

På	Björnholmen	norr	om	Muskö	byggde	Sture	Hellströms	far	roddbåtar	 i	 trä.	
Sture	Hellström,	 f.	 1925,	 hjälpte	 under	 krigsåren	 sin	 far	med	båtbygge	under	
somrarna.	Det	var	då	mycket	 stor	efterfrågan	på	 roddbåtar,	 eftersom	det	 inte	
gick	att	få	tag	på	bensin	till	motorbåtarna	och	folk	var	tvungna	att	ro	igen.	

Sture	Hellström	startade	sin	egen	varvsverksamhet	1950	på	Björnholmen	norr	
om	Muskö,	där	också	hans	föräldrar	hade	småbruk.	Fadern	var	huvudsakligen	
jordbrukare och fiskare med båtbyggeri som binäring, men utan verkstad. I bör-
jan	åkte	Sture	hem	till	 folk	och	byggde	båtarna	hos	beställaren	och	medförde	
verktyg,	bastrumma,	 gryta	m	m.	Timmer	hämtades	mest	 från	 egen	mark	och	
sågen	fanns	vid	Björnholmssund.	Sture	började	med	att	bygga	en	smedja	och	
verkstad	då	han	bildade	företaget.	Till	skillnad	från	föräldrarna	var	båtbyggeriet	
Stures	huvudsakliga	inkomstkälla.	

Sture	byggde	framförallt	utombordsbåtar	(5	x	1,7	m),	högsjöbåtar	och	traditio-
nella	roddekor,	men	ibland	också	någon	segelbåt.	Sture	hade	också	utrustning	
och	vinterförvaring	av	enstaka	båtar.	

Verkstaden finns kvar, men varvsverksamheten är nedlagd.

43. Fredrik Sandström, Näsängen 
Muskö

Kulturhistoriskt värde 3

Varvet	startades	1947	av	Fredrik	Sand-
ström,	 f.	 1892.	 Hans	 farfar	 och	 far-
bröder	 var	 båtbyggare	 och	 han	 hade	
tidigare	haft	båtvarv	på	Ornö	med	en	
kompanjon.	Sandström	byggde	årligen	
ett	fåtal	roddbåtar	(4,5	m)	och	enstaka	
motorbåtar	 (5,5	m),	 samt	hade	utrust-
ning	 och	 vinterförvaring	 av	 ett	 10-tal	
båtar,	samt	reparationer.	

Birger	 Åkerström,	 f.	 1934,	 	 tog	 över	
1961	och	hade	lärt	yrket	hos	förre	äga-

ren.	 Han	 byggde	 också	 båtar,	 framförallt	 roddbåtar	 (4,5	 m),	 ett	 tiotal	 årligen.	
Verksamheten	har	vid	sidan	av	båtbygget	varit	och	är	idag	helt	utrustning	och	
vinterförvaring	av	båtar,	samt	reparationer.

Fredrik Sandströms varv. Verkstaden.
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Verkstaden	är	bevarad	och	är	på	45	kvadratmeter.	Den	var	1950	utrustad	med	
endast	cirkelsåg	och	motor,	 elkraft	 saknades	ännu	då.	1964	kompletterat	med	
rikthyvel.	Ett	uppläggningsskjul	på	7	x	12	m	är	också	bevarat.	

Varvsmiljön är tämligen välbevarad med de flesta byggnader kvar sedan starten 
såsom	verkstadsdel	med	snickeri	och	en	kontorsbyggnad,	men	också	till	viss	del	
moderniserad	då	slipen	har	ersatts	med	kran.	

98. Almedals Båtvarv, Smådalarö, 
Dalarö

Kulturhistoriskt värde 3

Varvet	 etablerades	 1909	 av	 Gustav	
Andersson,	 f.	 1863.	 Hustrun	 Alma	
gav	namn	åt	varvet	och	vägen.	Som	så	
många	 andra	 började	 Gustav	 Anders-
son som fiskare och var självlärd inom 
yrket.

Varvet	 övertogs	 1954	 av	 sönerna	 Sig-
vard	Andersson,	f.	1908	och	Bror	An-
dersson,	f.	1916.	Varvet	var	och	är	helt	
inriktat	på	utrustning	och	vinterförva-
ring	 av	 ett	 60-tal	 båtar,	 samt	 repara-
tioner.	Som	mest	fanns	under	träbåts-
tiden	13	anställda.	Två	anställda	fanns	
på	1950-talet.	Nuvarande	ägare	Bjarne	
Dahl	har	varit	här	sedan	1989.	På	1970-
talet	byggdes	här	plastbåtar.	 Idag	om-
fattar	 verksamheten	 renovering	 och	
vinterförvaring	 av	 båtar,	 försäljning	
och	service	av	Yamaha-motorer.

Varvet	är	fortfarande	i	drift.	Kulturmiljön	är	endast	till	en	del	bevarad.	Slip	fanns	
fram	till	1970-talet	och	motorverkstaden	från	1910	är	riven.	En	mycket	gammal	s	
k varvsbåt finns bevarad vid varvet. Vid bryggan denna finns de kulturhistoriskt 
och	byggnadshistoriskt	mest	intressanta	byggnaderna,	som	kan	förtjäna	särskilda	
vårdåtgärder.	 Ett	 hus	 har	 inhyst,	 förutom	 båtbyggeri,	 Dalarös	 första	 telegraf.		
Mastskjulet	vid	bryggan	är	från	1915,	med	båthus	byggt	av	packlårar.	Det	gamla	
bostadshuset	är	under	renovering.	1970-talet	tillkom	den	nya	längan	med	verk-
stad	och	bostad.	

Almedals bårvarv. De äldre delarna av varvet vid bryggan.
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99. Dalarövarvet, Dalarö. Idag Ma-
rindepån.

Kulturhistoriskt värde 3

Innerst	i	Vadviken	på	dess	västra	strand	
ligger	 det	 som	 förr	 var	 Dalarövarvet,	
idag	kraftigt	förändrat	och	omgjort	till	
marina.

Varvet	etablerades	1939	av	Pettersson,	
f.	1896.	Han	hade	lärt	yrket	och	arbetat	
på	Rosättra	tidigare.	Enstaka	motorbå-
tar	har	tidigare	byggts	här	(9	x	2,9	m).	
Varvet	har	varit	till	största	delen	inrik-
tat	 på	 utrustning	 och	 vinterförvaring	

av	ett	100-tal	båtar,	 samt	reparationer.	1950	fanns	här	 tre	anställda,	1964	fem	
anställda.	
			
Varvet finns kvar men är till största delen moderniserat. Båtskjulet 13 x 54 m 
finns kvar inbyggt bakom nya tillbyggnader. Sliparna är borta. I ett uthus bedri-
ver	Anders	Högberg	båtbyggeriverksamheten	”Högbergs	Båtbyggeri”.	Han	har	
i	hemmet	bevarat	en	del	av	varvets	gamla	kontorsutrustning	med	möbler,	såsom	
ett	skrivbord	och	en	kontorsstol	från	varvets	första	tid.

100. Lindströms Båtvarv, Dalarö

Kulturhistoriskt värde 3

På östra sidan av Vadviken i Dalarö växte en varvsrörelse fram som finns kvar 
än	idag.	Den	1	april	1920	köpte	John	Lindström,	f.	1894,	mark	här.	Året	därpå	
började	han	bygga	upp	varvet.	Lindströms	Båtvarv,	Dalarö.	Han	var	 självlärd	
inom	yrket.	

Varvet	drevs	efter	1970	av	sonen	Rune	Lindström,	därefter	av	sonsönerna	Mats	
och	Thomas,	vilka	fortfarande	driver	varvet	med	systern	Christina	på	kontoret	
och	sex	anställda.	Varvet	kallades	tidigare	Vadvikens	Varv.	

Varvet	har	varit	och	är	helt	inriktat	på	utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	70-tal	
båtar,	samt	reparationer.	På	1950-talet	arbetade	förutom	de	båda	sönerna	ytterli-
gare	fyra	anställda	vid	varvet,	1964	fem	anställda.

De	 första	 byggnaderna	 på	 varvet	 var	 en	 oisolerad	 träverkstad	 och	 en	 smedja	
som fortfarande finns kvar, båda från 1921. De första bryggorna uppfördes på 
1920-talet.	På	1930-talet	var	John	Lindström	med	om	att	starta	Svenska	Varvs	
Föreningen. Under dessa svåra år körde han även taxibåtstrafik, samt transporter 
åt	militären.	

Dalarövarvet. Skrivbord från kontoret.
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Varvet utvidgades väsentligt 1935-1940. Båthuset från 1936 för varvsbåten finns 
ännu	kvar.	Den	större	hallen	byggdes	1936	och	den	mindre	hallen	1946.	Den	för-
sta	riktigt	isolerade	verkstadsbyggnaden	byggdes	1956	på	17	x	8	m	och	är	ännu	
i	drift.	Här	är	bland	annat	motorverkstad	med	svetsar	och	maskiner.	Den	första	
träverkstaden	revs	1969	och	ersattes	av	en	modern	ytongbyggnad	som	används	
för	både	motor-	och	plastreparationer.	Övervåningen	har	lager	för	reservdelar,	
personalutrymmen	och	kontor.	De	första	bryggorna	är	också	rivna	och	ersatta	
med	betongkaj	och	tre	pontoner,	slipen	har	ersatts	med	en	specialkran	som	kan	
lyfta	hela	15	ton	och	kranvagn	för	35	ton.	Först	arbetade	man	med	olika	motor-
fabrikat,	men	blev	1966	auktoriserade	för	Volvo	Penta.	Uppläggningsskjulet	är	
på	750	kvadratmeter.

Endast smedjan finns kvar sedan starten på 1920-talet.Varvets bevarade delar 
utgörs	i	huvudsak	av	en	äldre	kärna	från	1900-talets	mitt	och	en	nyare	inramning	
från	1960-1970-talet.		Det	utgör	en	komplett	varvsmiljö	representerande	ett	mo-
dernt	varv	från	1960-70-talet.	

Anders Larsson, Utö

Kulturhistoriskt värde 3

Varvet	 startades	 av	 Viktor	 Larsson	
som	började	bygga	båtar	kring	sekel-
skiftet	 i	 skogen	på	ön	bakom	Fågel-
sången.	Båtbyggeriet	var	ett	komple-
ment till fisket. På den tiden byggde 
man	utomhus	utan	mallar.	

Varvet	 togs	 över	 av	 sonen	 Ragnar	
Larsson och flyttade 1965 på nuva-
rande	plats,	då	man	gjorde	om	en	av	
de befintliga byggnaderna till verk-
stad.	 Här	 var	 tidigare	 en	 gruva	 med	
gruvlave	 och	 verkstad,	 i	 drift	 1950-
1958.	Det	hus	som	byggdes	om	till	verkstad	hade	tidigare	hyst	gruvspelet	och	
smedja.	Anders	Larsson	tog	över	varvet	1995-1996	som	byggde	båtar	till	för	6	år	
sedan.	Idag	snickeriverksamhet.

Varvet	har	många	gamla	verktyg	som	oxhyvel	och	bordsklämmor.	Från	faderns	
tid finns en plan- och rikthyvel. Utöbåtarna hade utfallande stäv och en mycket 
speciell	utformning	av	årtullarna.	Furu	till	bordläggningen	kom	från	ön,	ek	till	
köl,	stävar	och	spant	från	Ängsholmen.

Varvet	har	inte	kvar	någon	varvsmiljö	och	är	inte	i	drift,	men	dess	kulturhisto-
riska	värde	är	satt	till	3	eftersom	verkstaden	med	så	många	gamla	specialbåtbyg-

Verkstadsbyggnaden
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garverktyg finns kvar och på grund av att Larssons båtbyggeri med de berömda 
Utöbåtarna	representerar	och	har	fått	en	särskilt	plats	inom	1900-talets	småbåt-
byggeri.		

Södermans båtbyggeri, Sandböte, Ornö

Kulturhistoriskt värde 5,  se vidare fördjupad presentation av varvet på 
sidan 124. 

Varvsverksamheten	på	Sandböte	startade	redan	på	1890-talet	då	Frans	Söder-
berg	kom	hit	från	Åby	och	började	med	båtbyggeriverksamhet.	Denna	skedde	
helt	utomhus	på	bar	backe.	Han	lärde	upp	Henning	Karlsson	(1877-1963),	tidi-
gare	timmerman	på	Sandemo,	som	tog	över	1912.	

Henning	Karlsson	byggde	först	utomhus,	men	uppförde	sedan	verkstaden	på	ön.	
Han	var	den	enda	båtbyggare	i	socknen	som	hade	båtbyggeriet	som	yrke.	Han	
byggde 150 båtar fram till 1930. Henning Karlsson flyttade till Kyrkviken 1931 
och	då	kom	Johannes	Söderman	hit	och	fortsatte	verksamheten.	Han	byggde	till	
verkstaden	efter	några	år	för	att	kunna	bygga	större	båtar.	Han	byggde	här	ett	
trettiotal	båtar	och	bodde	40	år	på	ön.	

Hela	varvsmiljön	är	bevarad	med	verkstad,	upptagningsplats,	förråd	och	bostads-
hus.	Verkstaden	har	dessutom	all	båtbyggeriutrustning	kvar.	Varvet	har	bibehål-
lits	i	oförändrat	skick	sedan	det	sist	användes.	
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Nynäshamns varv

Nynäshamns varv

Kulturhistoriskt värde 3

Varvet	 etablerades	 1912	 och	 var	 först	
beläget	 där	 oljeterminalen	 är	 idag.	 Se-
dan	1915-18	är	varvet	anknutet	till	Ny-
näshamns	Båtklubb.	Under	1920-1930-
talen flyttade varvet till en plats intill 
nuvarande	Hamnkrogen,	där	häst	och	
vagn	drog	båtarna	upp	till	varvet.	1952	
flyttades varvet till sin nuvarande plats. 
Man	expanderade	under	1960-1970-ta-
len.	

Alla	 anläggningar	 idag	 är	 från	 1988.	
Varvet	hör	idag	till	Nynäshamns	Segel-
sällskap

NYNÄSHAMNS KOMMUN

Småbåtsvarv i Tyresö kommun. Röda markeringar visar varv som har upphört. 
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Malms Varv, Högmarsö

Historik                        
Varvet	etablerades	1913	på	Högmarsös	södra	udde	av	David	Malm,	f.	1883.	Han	
hade	då	 åtta	 års	 erfarenhet	 i	 yrket	 och	hade	 lärt	 yrket	 hos	Transport	Bolaget	
(1905-1908)	och	på	Neglingevarvet	1908-1910.	År	1945	bildades	företaget.	En	
mindre	del	av	verksamheten	var	nybyggnation	och	här	tillverkades	några	mindre	
båtar	varje	år.	Det	var	såväl	utombordsbåtar	(4,75	m),	som	sumpar	(8,85	x	2,2	
m; resp. 5,5 m), ekor och motorbåtar. Båtarna som byggdes ritades antingen av 
Malm	själv,	eller	så	användes	C.G.	Petterssons	ritningar.	Varvet	hade	en	till	två	
anställda.	Materialet	var	ofta	furu,	som	sågats	upp	av	en	bonde	på	ön.	Även	teak	
och	mahogny	användes	som	byggmaterial.	Båtarna	såldes	direkt	till	kunden.
			
Den	sista	båten	som	byggdes	här	var	en	sump	”Gam”	1964.	Härefter	förekom	
endast	uppläggning	och	utrustning	av	ett	40-tal	båtar	åt	sommargäster,	vilket	ti-
digt	utgjort	en	stor	del	av	verksamheten,	liksom	vissa	reparationer.	Idag	innehas	
varvet	av	Lars	Larsson	gift	med	Anna-Britta,	som	är	barnbarn	till	båtbyggaren	
David	Malm.	

Byggnader och anläggningar

Båtbyggeri ca 1916.
Det	gamla	båtbyggeriet	är	anlagt	 intill	den	östra	viken	till	vilken	ett	grävt	dike	
leder	från	en	igensatt	port	i	östra	långväggen.	Huset	är	byggt	med	ramverkskon-
struktion	med	fasad	av	locklistpanel.	Plåttak.	Invändigt	inrett	till	sommarstuga,	
utvändigt	oförändrat.	Spröjsade	fönster	som	har	två	bågar	med	sex	rutor	i	varje.	

Snickarverkstad med båthus
Snickeriverkstaden	med	båthus	är	upp-
fört	ca	1916.	Den	är	byggd	i	ramverks-
konstruktion	 klädd	 med	 röd	 träpanel.	
Verkstadsbyggnaden är indelad i flera 
rum.	Den	sydligaste	delen	ut	mot	havet	
är	en	båthusdel	med	hissanordning	i	ta-
ket.	Den	 centrala	delen	 av	byggnaden	
är	en	större	 snickeriverkstad	där	båtar	
byggdes	 och	 reparerades.	 En	 utbygg-
nad	mot	söder	är	motorverkstad.	Alla	
verktyg finns bevarade i snickeriet och 
i	 motorverkstaden.	 Mallarna	 till	 båtar	
som	byggts	här	är	bevarade	och	förva-
ras,	 liksom	 byggmaterial,	 på	 mellanbjälklaget	 i	 snickeri	 och	 båthus.	 De	 gamla	
maskinerna finns kvar i snickeriet, bl a hyvel och bandsåg. 

Båtskjul
Båda	båtskjulen	härrör	från	1920-talet.	Det	västra	är	byggt	vinkelrätt	mot	stran-
den,	med	en	slip	som	leder	ut	till	vattnet.	Det	är	byggt	i	ramverkskonstruktion	
klädd med liggande, röd träpanel och sadeltak med plåt. Invändigt finns slipen 
kvar med slipvagn och maskiner. Här finns även en den bastrumma som använ-
des	för	att	basa	bord	och	spant.	

Det	västra	båtskjulet	är	byggt	parallellt	med	stranden,	vinkelrätt	mot	slipen	och	
det	östra	båtskjulet.	Det	är	också	byggt	i	ramverkskonstruktion	klädd	med	röd	
träpanel, delvis med locklistpanel. Sadeltak med plåt. I skjulet finns slip- och 
slipvagn.

Boningshus
Boningshuset	uppfördes	1912,	samtidigt	med	att	marken	förvärvades.	Här	var	
betesmark	tidigare.	Det	är	ovanligt	genom	att	det	har	liggande	brunmålad	stock-
panel	nere	och	stående	brun	panel	uppe.	Det	var	det	första	huset	som	David	
Malm	uppförde,	strax	därefter	snickeriverkstaden	med	båthus.	Han	var	morfar	åt	
Anna	Brita	Larsson	som	idag	använder	huset	som	sommarhus.

Slipar
Varvet	har	två	slipar.	Den	ena	går	rakt	mot	stranden	från	båtskjulet.	Den	är	beva-
rad	med	gammal	räls	och	en	äldre	slipvagn.	Den	andra	slipen	är	kort	och	har	räls	
vinkelrätt	mot	slipen	från	det	östra	skjulet.	Den	slipvagn	som	användes	

De	kulturhistoriskt	mest	värdefulla	varvsmiljöerna

NORRTÄLJE KOMMUN

Interiör verkstad.

Malms Varv.
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Malms Varv, Högmarsö

Historik                        
Varvet	etablerades	1913	på	Högmarsös	södra	udde	av	David	Malm,	f.	1883.	Han	
hade	då	 åtta	 års	 erfarenhet	 i	 yrket	 och	hade	 lärt	 yrket	 hos	Transport	Bolaget	
(1905-1908)	och	på	Neglingevarvet	1908-1910.	År	1945	bildades	företaget.	En	
mindre	del	av	verksamheten	var	nybyggnation	och	här	tillverkades	några	mindre	
båtar	varje	år.	Det	var	såväl	utombordsbåtar	(4,75	m),	som	sumpar	(8,85	x	2,2	
m; resp. 5,5 m), ekor och motorbåtar. Båtarna som byggdes ritades antingen av 
Malm	själv,	eller	så	användes	C.G.	Petterssons	ritningar.	Varvet	hade	en	till	två	
anställda.	Materialet	var	ofta	furu,	som	sågats	upp	av	en	bonde	på	ön.	Även	teak	
och	mahogny	användes	som	byggmaterial.	Båtarna	såldes	direkt	till	kunden.
			
Den	sista	båten	som	byggdes	här	var	en	sump	”Gam”	1964.	Härefter	förekom	
endast	uppläggning	och	utrustning	av	ett	40-tal	båtar	åt	sommargäster,	vilket	ti-
digt	utgjort	en	stor	del	av	verksamheten,	liksom	vissa	reparationer.	Idag	innehas	
varvet	av	Lars	Larsson	gift	med	Anna-Britta,	som	är	barnbarn	till	båtbyggaren	
David	Malm.	

Byggnader och anläggningar

Båtbyggeri ca 1916.
Det	gamla	båtbyggeriet	är	anlagt	 intill	den	östra	viken	till	vilken	ett	grävt	dike	
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Snickarverkstad med båthus
Snickeriverkstaden	med	båthus	är	upp-
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ras,	 liksom	 byggmaterial,	 på	 mellanbjälklaget	 i	 snickeri	 och	 båthus.	 De	 gamla	
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Båtskjul
Båda	båtskjulen	härrör	från	1920-talet.	Det	västra	är	byggt	vinkelrätt	mot	stran-
den,	med	en	slip	som	leder	ut	till	vattnet.	Det	är	byggt	i	ramverkskonstruktion	
klädd med liggande, röd träpanel och sadeltak med plåt. Invändigt finns slipen 
kvar med slipvagn och maskiner. Här finns även en den bastrumma som använ-
des	för	att	basa	bord	och	spant.	

Det	västra	båtskjulet	är	byggt	parallellt	med	stranden,	vinkelrätt	mot	slipen	och	
det	östra	båtskjulet.	Det	är	också	byggt	i	ramverkskonstruktion	klädd	med	röd	
träpanel, delvis med locklistpanel. Sadeltak med plåt. I skjulet finns slip- och 
slipvagn.

Boningshus
Boningshuset	uppfördes	1912,	samtidigt	med	att	marken	förvärvades.	Här	var	
betesmark	tidigare.	Det	är	ovanligt	genom	att	det	har	liggande	brunmålad	stock-
panel	nere	och	stående	brun	panel	uppe.	Det	var	det	första	huset	som	David	
Malm	uppförde,	strax	därefter	snickeriverkstaden	med	båthus.	Han	var	morfar	åt	
Anna	Brita	Larsson	som	idag	använder	huset	som	sommarhus.

Slipar
Varvet	har	två	slipar.	Den	ena	går	rakt	mot	stranden	från	båtskjulet.	Den	är	beva-
rad	med	gammal	räls	och	en	äldre	slipvagn.	Den	andra	slipen	är	kort	och	har	räls	
vinkelrätt	mot	slipen	från	det	östra	skjulet.	Den	slipvagn	som	användes	

De	kulturhistoriskt	mest	värdefulla	varvsmiljöerna

NORRTÄLJE KOMMUN

Interiör verkstad.

Malms Varv.



��

gick	 in	 ovanpå	 vagnen	 från	 det	 östra	
skjulet	 och	 kunde	 på	 så	 sätt	 sjösättas.	
Den	 gamla	 slipvagnen	 är	 också	 beva-
rad	här.	Slipmaskineri	till	båda	sliparna	
finns kvar. Det drevs med handkraft till 
1930-talet då man fick el.

Kulturhistorisk bedömning
Varvets	höga	kulturhistoriska	värde	lig-
ger	 i	 den	 komplett	 bevarade	 och	 helt	
oförändrade	varvsmiljö	från	1920-talet	
med	byggnader,	anläggningar,	maskiner	
och	verktyg	bevarade	sedan	varvet	var	i	
drift.	Byggnaderna	utgörs	av	båtbygge-

ri,	bostadshus,	snickeri	med	båthus	och	motorverkstad,	samt	båtskjul.	Vid	varvet	
har	även	funnits	mastkran	och	fram	till	2006	en	8	m	lång	brygga.	Båda	sliparna	
med	slipvagnar	och	maskineri	är	bevarade.	De	förenas	genom	en	ganska	ovanlig	
lösning	genom	rangering.	Varvet	är	det	enda	i	sitt	slag	i	länet	som	helt	utan	för-
ändring	speglar	ett	småskaligt	småbåtsvarv	från	tidigt	1900-tal	med	en	hel	intakt	
varvsmiljö.

Norrvikens Båtvarv, Vätö

Historik
Norrvikens	 Varv	 etablerades	 1919	 av	 båtbyggarna	 Karl	 Henning	 Fredriksson	
med	kompanjonen	Lundqvist,	f.	1895	och	1904.	De	hade	lärt	sig	yrket	på	Ro-
sättra	Båtvarv.	Det	kom	sedan	att	drivas	som	ett	familjebolag.	

Båtbyggeri	har	alltid	utgjort	den	största	delen	av	verksamheten.	Under	1950-talet	
tillverkades	årligen	ett	tiotal	roddbåtar	(4,25	m	l)	och	ett	tiotal	motorbåtar	av	7,5-
10	m	längd.	Man	byggde	även	taxibåtar,	av	vilka	6	stycken	levererades	till	Stock-
holm.	Den	s	k	Vätöbåten	(7-10)	byggdes	här.	Utmärkande	för	båtarna	härifrån	
är	att	de	har	lite	böjt	plexiglas	vid	förarplatsen.	Roddbåtarna	som	byggdes	var	av	
furu med ekspant och akterspegel av ek (3,85 m; 4,10 m; 4,25 m). De byggdes 
särskilt	under	krigsåren	då	bensin	inte	gick	att	få	tag	på.	Här	har	också	byggts	ett	
tiotal	8-	och	10-huggare.	

Båtbyggeriverksamheten	varade	från	1919	fram	till	1960-talet.	På	1960-talet	hade	
man	slutat	att	bygga	roddbåtar	då	det	inte	lönade	sig,	men	byggde	fortfarande	
ett	par	motorbåtar	om	året	(8-9	m	längd).	En	båtkonstruktör	ritade	båtarna	som	
byggdes	på	beställning.	Båtar	utrustades	och	vinterförvarades	också	här,	men	ut-
gjorde	en	mindre	del	av	verksamheten.	Varvet	togs	1972	över	av	sonen	Karl-Ivar	
Fredriksson,	som	arbetat	vid	varvet	sedan	han	var	fjorton	år.	Varvet	har	haft	upp	
till	femton	personer	anställda.

Västra skjulet med slip där slipvagn rangeras in på slipen 
från östra skjulet.

Norrvikens båtvarv.
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Byggnader och anläggningar

Verkstad
Verkstadsbyggnaden	 är	 en	vinkelbygg-
nad,	som	förutom	verkstaden	även	hy-
ser	 kontor,	 färgrum	 och	 personalrum,	
samt	pannrum	i	källaren.	Den	är	byggd	
i	 ramverkskonstruktion	 med	 liggande	
rödmålad	träpanel.	Den	västra	och	söd-
ra	kortsidan	har	dubbla	portar.	Sadeltak	
med	plåt.	Luckor	 i	golvet	kan	tas	bort	
och	här	kan	man	enkelt	sopa	ner	spån	
och	städa	lokalerna	snabbt.	Verkstaden	
är	uppförd	omkring	1919-20.

Här	 har	 man	 bevarat	 all	 maskinell	 ut-
rustning,	bl	a	en	svarv	med	proppsvarv	
från	 1919,	 borrmaskin	 från	 1919	 och	
en	bandsåg	från	samma	år.	Från	1900-
talets	mitt	härrör	en	rikthyvel	i	en	kom-
bimaskin med profilhyvel, listhyvel och 
spårhyvel.	Från	denna	tid	härrör	också	
den	bevarade	planhyveln.	

Maskineriet	 drevs	 av	 remdrift,	 sedan	
1920-talet	 med	 elmotor.	 En	 Pythago-
rasmotor	drev	sågen.	Verkstaden	bygg-
des	1945	till	i	vinkel	för	att	kunna	hysa	
bygget	av	taxibåtarna

Övriga byggnader
På varvet finns också en kombinerad olje- och färgbod	som	är	en	fristående	mindre	
träbyggnad intill sliparna. Här finns också ett skjul	för	luftning	av	rått	virke.	Det	
är	 en	 fristående	 träbyggnad	bakom	verkstaden,	byggd	 i	 ramverkskonstruktion	
med	fasad	av	röd,	stående	träpanel.	Sadeltak	med	plåt.	Skjulet	för	luftning	härrör	
från	varvets	etablering,	boden	har	tillkommit	senare.

Slipar
Tre stycken slipar finns på varvsområdet. Den äldsta är helt unik för länet med 
räls	av	trä	och	stockar	som	såpades.	De	övriga	sliparna	har	räls	av	järn.	Slipvag-
narna	är	tvåaxlade	av	trä	med	stöttor	av	trä.

Båtskjulen
Varvet	har	 två	båtskjul.	Det	 ena	 är	 en	 f.d.	kvarn	och	 såg	 från	1800-talet	 som	
byggts	om.	Båtskjulet	är	en	tvåvåningsbyggnad	med	utbyggnad	åt	söder.	Väg-
garna	är	klädda	med	stående	panel.	Sadeltaket	är	täckt	med	tvåkupigt	tegel.	Över-
våningen	användes	för	förvaring	av	master	och	mindre	båtar.	I	källaren	förva-

rades	båtar	och	fanns	också	tjärtunnor.	
Fortfarande finns en tjärtunna kvar 
med innehåll. Intill byggnaden finns en 
brygga	där	mastkranen	är	placerad.

Det	största	båtskjulet	är	beläget	ovan-
för vändplanen i väster. Det flyttades 
hit	på	1960-talet	från	Älmsta	på	Väddö.	
Byggnaden	är	uppförd	i	ramverkskon-
struktion	med	fasad	av	stående,	rödmå-
lad	panel.	Tre	dubbla	portar	på	västra	
långsidan,	en	dubbel	port	på	södra	si-
dan,	samt	en	port	på	norra	sidan.	Huset	
har	två	våningars	höjd.	Plåttak.	

Kulturhistorisk bedömning
Varvet	är	helt	bevarat	i	sitt	ursprungliga	
skick	 med	 verkstad,	 snickeri,	 båtskjul,	
slipar	 med	 slipvagnar	 och	 inre	 utrust-
ning	 som	 verktyg	 och	 maskiner.	 Det	
kan sägas vara det finaste exemplet i lä-
net	på	det	tidiga	1900-talets	mellanstora	
småbåtsvarv	med	en	hel	varvsmiljö	in-
takt och oförändrad. Här finns även ett 
kontinuitetsvärde	då	varvet	varit	i	drift	
inom	samma	släkt	sedan	starten.

Det stora båtskjulet.

Mastkranen.
Båtskjulet som tidigare varit kvarn och såg.
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Byggnader och anläggningar
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Karlsro Båtvarv,Vätö

Historik
Varvet	etablerades	1923	av	Karl	Mattsson,	f.	1900.	Fadern	Matts	Jansson	star-
tade	tillsammans	med	sin	bror	Erik	Jansson	Rosättra	Båtvarv	där	Karl	lärde	upp	
sig.	Han	hade	vid	starten	åtta	års	erfarenhet	av	yrket.	Karl	Mattsson	drev	varvet	
till	sin	bortgång	1982,	då	sönerna	Allan	och	Ruben	tog	över.	År	2008	gick	Allan	
bort	och	Ruben	är	nu	ensam	ägare	av	varvet

Verksamheten	vid	varvet	har	från	star-
ten	och	tills	idag	dominerats	av	båtbyg-
geriet,	medan	endast	en	mindre	del	har	
varit	 utrustning	 och	 vinterförvaring,	
samt	enstaka	reparationer.	

På	 1950-talet	 tillverkades	 roddbåtar	
och	motorbåtar	efter	 ritningar	av	bl	a	
Pettersson,	 Iversen	och	Östlund.	Un-
der	 1960	 och	 1970-talet	 byggde	 man	
liksom	 Rosättra	 Varv	 Laurinkostrar,	
men	 också	 motorbåtar	 och	 kryssare	
ritade	 av	 Tideman.	 Efter	 att	 sönerna	
tagit	över	varvet	byggdes	mer	av	min-

dre	båtar.	Ruben	byggde	fritidsbåtar	och	Allan	ekor.	Allan	byggde	mest	fram	till	
1990-talets	början	och	har	därefter	minskat	tillverkningen	innan	han	byggde	den	
sista	strax	före	sin	bortgång.		

Karlsro båtvarv.

Karlsro mot viken.
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Verkstad
Verkstaden	härrör	från	1920-talet.	Den	
är 6,5 x 12 m i en byggnad med1 1/2 vå-
ningar.	Den	har	liggande,	rödmålad	trä-
panel	och	portar	på	gaveln.	Tak	av	plåt.	
Fönster	med	två	bågar,	spröjsade	med	8	
rutor	i	varje	båge.	Ingång	till	verkstaden	
från	långsidan,	med	mörkbruna	dubbla	
portar	mot	slipen.	Alla	verktyg	och	ma-
skiner finns i behåll; bandsåg, planhy-
vel,	 klinga,	 rikthyvel	 och	 borrmaskin.	
Bandsågen	är	från	1921	och	driven	av	
remdrift.

Uppläggningsskjul
Uppläggningsskjul	från	1920-talet.	Det	
är	 på	 200	 kvadratmeter	 i	 två	 våningar	
och	är	beläget	i	vinkel	mot	slipen.	Fasa-
den	är	utförd	av	liggande	rödmålad	trä-
panel.	Tak	av	plåt.	Dubbla,	grönmålade	
portar	mot	slipen.	Fönster	 i	 två	bågar,	
spröjsade	med	8	rutor	i	varje	båge.	Ut-
byggnader	åt	båda	långsidor	för	förva-
ring	av	virke.	

Slip
Slipen	har	räls	av	järn	och	en	tvåaxlad	
slipvagn	med	ram	av	tjärat	trä	och	trä-
stöttor.

Kulturhistorisk bedömning
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Verkstadsbyggnaden.

Slipvagn framför båtskjulet. 

Verkstaden från sjösidan.
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Skalmsunds varv, tidigare Blidösunds Varvs AB, Yxlan

Historik
Skalmsunds	 varv	 är	 beläget	 på	 Yxlan	 på	 en	 varvstomt	 som	 sluttar	 svagt	 mot	
söder	invid	Blidösund.	Namnet	kommer	av	den	skalm	som	likt	ett	rev	skjuter	ut	
i	sundet	och	ger	lä.	

Skalmsunds	varv	byggdes	1916-17	och	ägare	var	då	Rederiaktiebolaget	Ljungan	
AB,	dotterbolag	 till	 Stockholms	Superfosfataktiebolag	 (idag	Svenska	Cellulosa	
AB).	Varvet	anlades	för	underhåll	av	Superfosfatbolagets	pråmar	och	bogserbå-
tar.	Man	tillhandahöll	också	tjänster	för	den	civila	sjöfarten.	Vedjakter,	småbåtar	
och	skutor	togs	upp	här	för	översyn,	underhåll	och	reparationer.	Här	har	också	
minst	 en	pråm	 byggts.	Varvet	 gav	 även	 bolaget	 avskrivningsunderlag	 för	 sina	
vinster.	Varvet	sysselsatte	som	mest	tjugofyra	man	och	den	ramsåg	som	hör	till	
varvet	sysselsatte	lika	många.	Det	har	också	varit	ett	av	Roslagens	sista	skutvarv.	
Varvsverksamheten har fortsatt och idag finns ännu en begränsad verksamhet 
med	bl	a	båtbyggeri	och	uppläggning	av	småbåtar.	

Varvet	drevs	från	1956	av	Lars	Lennmor,	f.	1923.	Han	hade	lärt	yrket	vid	Löv-
holmsvarvet,	Ekensborg,	Finnboda	varv.	1964	var	verksamheten	endast	utrust-
ning	och	vinterförvaring,	som	utgjorde	den	största	delen	av	verksamheten,	samt	
en	mindre	del	reparationer.	Man	lade	upp	25-30	båtar	och	varvet	hade	två	an-
ställda.	I	inventeringsrapporten	från	1964	sägs	att	man	behövde	ytterligare	fyra	
till	fem	man,	och	avsagt	sig	300	ton	p	g	a	personalbrist.	Varvet	har	drivits	vidare	
i	mindre	skala	med	uthyrning	av	båtplatser	och	uppläggningsplatser	och	sedan	
2005	hyr	även	ett	par	fristående	båtbyggare	in	sig	på	varvet.		Det	ägs	idag	av	Åsa	
Lennmor,	som	övertagit	det	efter	sin	far.

Byggnader och anläggningar
Varvet	 är	 bebyggt	 med	 en	 smedja,	 en	
träverkstad,	 ett	 snickeri,	 en	 kontors-	
och	 förrådsbyggnad,	 en	 bostadslänga,	
ett båtskjul och ett par uthus. Här finns 
även	en	större	och	en	mindre	slip.	Ti-
digare	 har	 även	 en	 såg,	 arbetarmatsal,	
tvättstuga,	 spånupplag,	 timmerbana,	
spånledning,	förråd	för	ädelträ,	en	beck-
bod,	oljekällare	och	båthus.	Till	varvets	
markområde	hörde	tidigare	den	lilla	ön	
Skiftingen,	till	vilken	en	bro	ledde.	Här	
förvarades	olja	och	drivmedel	av	brand-
skyddsskäl.	Till	varvet	hörde	även	egen	
skog.	De	kvarvarande	byggnaderna	har	
stort	kulturhistoriskt	värde.	

Kontors- och förrådsbyggnaden
Kontors-	 och	 förrådsbyggnaden	 upp-
fördes	troligen	under	1800-talets	senare	
del	och	renoverades	1917.	

Träverkstad och snickeri
Bebyggelsen	 kompletterades	 år	 1917	
med	 en	 träverkstad,	 smedja,	 snick-
eri och flera uthus. Träverkstaden och 
snickeriet fick en utbyggnad 1918, vil-
ken	 från	början	 var	 öppen	utan	 ytter-
väggar, men redan året efter fick den 
sin	nuvarande	locklistpanel.

Smedjan
Smedjan	byggdes	1919	till	åt	söder	för	
att	rymma	slipspelet.	Smedjebyggnaden	
har	tidigare	rymt	en	ångmaskin,	vilken	
drev	varvets	maskiner	med	remdrift	och	
också	 försåg	 verkstäderna	 med	 värme	
och	elektricitet.	Verkstäderna	hade	ma-
skiner	 för	 borrning,	 hyvling,	 gängning	
och bockning. Maskinerna finns kvar, 
men	ångpannan	är	ersatt	med	först	en	
tändkulemotor,	 idag	 eldrift.	Byggnads-
ritningarna	utfördes	av	Svensk	Järnkon-
struktion,	Stockholm.	

Bostadslängan
En	bostadslänga	byggdes	1959	norr	om	snickeriverkstaden,	monteringsfärdigt	
från	Aktiebolaget	Åsedahus	i	Stockholm.	

Skalmsunds varv från söder. Foto: Kersti Lilja 2005. Bildbeteckning: Lp2005-0786

Kontors och förrådsbyggnad från sydväst. Foto: Mattias Ek 
2005. Bildbeteckning: Lx2005-1581.

Smedjan från sydost. Foto: Mattias Ek 2005. 
Bildbeteckning Lx2005-1575.

Bostadshus på andra sidan Vagnsundavägen som 
ursprungligen inrymde lägenheter för de anställda. Foto: 
Kersti Lilja 2005. Bildbeteckning:Lp2005-0787.
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Skalmsunds varv, tidigare Blidösunds Varvs AB, Yxlan
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Båtskjul
Båtskjulet	 i	 korrugerad	plåt	 uppsattes	
1963.	

Övriga anläggningar
Den	 stora	 slipen	 är	 konstruerad	 för	
fartyg	 på	 600	 ton	 och	 har	 kunnat	 ta	
fartyg	på	upp	 till	 2000	 ton.	Två	 sam-
mankopplade	slipvagnar	har	funnits.	

En	 mindre	 slip	 anlagd	 på	 stenbädd	
fanns	 tidigare	 intill	 den	 stora	 slipen.	
Den	har	ersatts	med	en	ny	slip	som	tar	
upp	till	50	ton.	

En	 betongramp	 för	 trailers	 har	 iord-
ningsställts	år	1994,	liksom	några	bryg-
gor	för	båtplatser.

Kulturhistorisk bedömning
Skalmsunds	varv	är	en	välbevarad	varvs-
miljö	representerande	de	större	varven	
som	även	tog	hand	om	båtar	med	plåt-
skrov. Här finns ramsåg, liksom snick-
eri	 och	 båtbyggarverkstad	 represente-
rande träbåtsverksamheten. Här finns 
också	den	mekaniska	verkstaden,	ång-
pannehus	 och	 galvaniseringsbod	 för	
omhändertagande	 av	 båtar	 med	 plåt-
skrov,	samt	den	yttre	miljön	med	bland	
annat	två	slipar	för	upptagning.	

Tynningö Yacht- och Motorbåtsvarv, Tynningö, idag Tynningö Båt-
varv

Historik
Tynningö	Yacht	och	Motorbåtsvarv	är	anlagt	intill	södra	stranden	av	Hemviken	
på	sydöstra	delen	av	Tynningö.	Varvet	startades	1912	av	Karl	Albert	Olsson,	f.	
1889.	Han	hade	vid	starten	18	års	erfarenhet	inom	branschen	och	hade	lärt	sig	
yrket	på	Kummelnäs	varv	där	han	arbetade	1903-1921.	Han	drev	Kummelnäs	
varv mellan 1921 – 1931 och flyttade därefter till Tynningö. 

Varvets	 inriktning	 var	 under	 denna	 tid	 till	 en	 del	 nybyggnation	 av	 segelbåtar,	
10-30	båtar	årligen,	både	motor-	och	segelbåtar.	Man	byggde	bl	a	havskryssare.	
Båtbyggeriets	storhetstid	var	under	1930-	och	1940-talet.	En	stor	del	av	verk-
samheten	bestod	av	utrustning	och	vinterförvaring	av	80	båtar,	samt	reparatio-
ner.	Varvet	hade	då	två	stycken	yrkesarbetare.	Sonen	Åke	Olsson	tog	1961	över	
varvet.	Båtbyggeriet	hade	upphört	och	hela	verksamheten	utgjordes	av	utrust-
ning	och	vinterförvaring	av	50-60	båtar,	samt	en	del	reparationer	med	en	anställd	
samt	fadern	som	yrkesarbetare.	Verkstaden	hade	utökats	och	man	hade	nu	också	
flera borrmaskiner och svets. Varvet genomgick under hans tid en modernisering 
åren	1966-1970.	Nuvarande	ägare	Kjell	Olsson	utgör	den	tredje	generationen	

VAXHOLMS KOMMUN

Den mekaniska verkstaden från öster. Foto: Mattias Ek 
2005. Bildbeteckning: Lx2005-1570.

Ovanför det avplankade kontoret i maskinrummet går 
kraftöverföringsstången igenom väggen till smedjan. Foto: 
Mattias Ek 2005. Bildbeteckning: Lx2005-1573.

Tynningö varv. Verkstad, övre delen.
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och	tog	över	efter	fadern	2005.	Idag	hyr	ägaren	ut	vinter-	och	sommarplatser.	En	
firma gör båtjobb med reparationer.

Byggnader och anläggningar

Verkstäder
Verkstaden	utgör	en	del	av	en	länga	med	sex	sammanbyggda	delar,	huvudsakli-
gen	från	1930-talet.	Verkstaden	utgörs	av	de	fyra	södra	delarna	av	denna	länga	
och	är	byggda	 i	 ramverkskonstruktion,	en	del	med	utvändig	panel	av	stående,	
rödmålad	träpanel	och	en	del	med	liggande,	rödmålad	panel.	Invändigt	fodrad	
med liggande, vitmålad panel. Här finns en större verkstad i byggnadens hela 
bredd,	en	mindre	snickeriverkstad	 innanför	 i	västra	delen	och	öster	därom	en	
senare	byggd	motorverkstad

Snickeriverkstaden	är	8	x	15	m.	Den	värmdes	 fram	 till	 1900-talets	mitt	 av	en	
kamin.	Den	hade	1950	bandsåg,	kombimaskin,	järnsvarv	och	gassvets.	Utrust-

ningen finns till stora delar kvar och i 
snickeriet finns en äldre hyvel också, 
arbetsbänkar,	 liksom	 en	 stor	 mängd	
verktyg	och	tvingar.	Norr	härom	är	en	
verkstadsdel	 som	 blev	 ombyggd	 och	
förhöjd	på	1960-talet	och	som	idag	är	
uthyrd.

Verkstaden	har	 ett	 större	 rum	 för	 re-
parationer	 och	 ett	 mindre	 rum	 för	
snickeri.	Man	byggde	senare	ut	med	en	
särskild	 motorverkstad	 och	 för	 detta	
anpassade maskiner. Den finns kvar i 
oförändrat	skick	med	maskiner.

Båtskjulen
Vid varvet finns två båtskjul. Det älds-
ta	 från	varvets	 etablering	 är	 samman-
byggt	med	längan	med	verkstäder	och	
kontor.	 Det	 är	 byggt	 i	 ramverkskon-
struktion	 klädd	 med	 stående	 träpanel	
och	 med	 slipen	 bevarad	 mot	 vattnet.	
Invändigt finns längs västra sidan upp-
läggningsstöd	för	master.	Båtskjulet	är	
10	 x	 30	 m,	 den	 nedersta	 delen	 är	 en	
smalare	 tillbyggnad,	 med	 utbyggnad	
från	1960-talet.

Det	 stora	 båtskjulet	 (40x50	 m)	 är	
byggt	 på	 1920-talet	 vid	 infarten	 till	
varvet.	 Det	 har	 ena	 långsidan	 helt	
öppen.	 Byggt	 i	 ramverkskonstruk-
tion	klädd	med	träpanel.

Riggarbod
En	bod	för	rigg	och	segel	är	uppförd	
på	1920-talet	öster	om	tillfartsvägen	
till	varvet.	Den	är	utförd	i	ramverks-
konstruktion	med	fasad	av	liggande,	
rödmålad	träpanel,	svarta	knutar	och	
sadeltak med tjärpapp. Här finns 
fortfarande	 kvar	 indelningen	 i	 fack	
för	de	olika	segelbåtarnas	utrustning,	
markerade	med	skyltar	med	bokstä-
ver	som	används	än	idag.

Skjul för slipmaskineri
Ett	särskilt	skjul	är	uppfört	för	maski-
neriet	till	en	lång	slip	som	är	belägen	på	
östra	sidan	av	verkstadslängan.	Den	är	
dimensionerad	för	6-7	ton,	men	kan	ta	
upp	till	15	ton.	Den	har	idag	klädd	med	
rödmålad	plåt.	Det	uppfördes	på	1960-
talet	och	ersatte	en	föregående	i	trä.

Slipar
De tre sliparna finns kvar med räls och 
maskiner.	En	lång	slip	går	parallellt	med	
hela	 verkstadslängan	 på	 västra	 sidan,	
en	 går	 in	 i	 det	 mindre	 båtskjulet	 och	
ytterligare	 en	 lång	 slip	 löper	 på	 östra	
sidan	av	den	långa	verkstadslängan	och	
slutar	 i	 ovan	 nämnda	 slipmaskinshus.	
Den	 västra	 slipen	 var	 för	 segelbåtar.	
Sliparna	 har	 delvis	 sina	 gamla	 vagnar	
kvar.	På	1960-talet	skaffade	man	även	
en	gummivagn.	Sliparna	drivs	med	el-
motor.

Bostadshus
Det	säregna	bostadshuset	från	1910-ta-
let	är	bevarat	i	ursprungligt	skick.	Det	
är	 i	 två	plan	med	 inredd	vindsvåning.	
Utbyggnader	på	framsidan	och	gaveln	
i	två	våningar.	Plåttak.	Fasaden	putsad	i	gult.	Klassiska	jugendfönster	som	har	två	
bågar	med	en	ruta	utan	spröjs	i	nedre	delen	och	en	separat	båge	spröjsad	med	
åtta	rutor	upptill.	

Motorverkstad med arbetsbänk.

Det större båtskjulets interiör.

Det mindre båtskjulet.

Riggarbod.

Tynningö västra slipen.
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och	tog	över	efter	fadern	2005.	Idag	hyr	ägaren	ut	vinter-	och	sommarplatser.	En	
firma gör båtjobb med reparationer.

Byggnader och anläggningar

Verkstäder
Verkstaden	utgör	en	del	av	en	länga	med	sex	sammanbyggda	delar,	huvudsakli-
gen	från	1930-talet.	Verkstaden	utgörs	av	de	fyra	södra	delarna	av	denna	länga	
och	är	byggda	 i	 ramverkskonstruktion,	en	del	med	utvändig	panel	av	stående,	
rödmålad	träpanel	och	en	del	med	liggande,	rödmålad	panel.	Invändigt	fodrad	
med liggande, vitmålad panel. Här finns en större verkstad i byggnadens hela 
bredd,	en	mindre	snickeriverkstad	 innanför	 i	västra	delen	och	öster	därom	en	
senare	byggd	motorverkstad

Snickeriverkstaden	är	8	x	15	m.	Den	värmdes	 fram	 till	 1900-talets	mitt	 av	en	
kamin.	Den	hade	1950	bandsåg,	kombimaskin,	järnsvarv	och	gassvets.	Utrust-

ningen finns till stora delar kvar och i 
snickeriet finns en äldre hyvel också, 
arbetsbänkar,	 liksom	 en	 stor	 mängd	
verktyg	och	tvingar.	Norr	härom	är	en	
verkstadsdel	 som	 blev	 ombyggd	 och	
förhöjd	på	1960-talet	och	som	idag	är	
uthyrd.

Verkstaden	har	 ett	 större	 rum	 för	 re-
parationer	 och	 ett	 mindre	 rum	 för	
snickeri.	Man	byggde	senare	ut	med	en	
särskild	 motorverkstad	 och	 för	 detta	
anpassade maskiner. Den finns kvar i 
oförändrat	skick	med	maskiner.

Båtskjulen
Vid varvet finns två båtskjul. Det älds-
ta	 från	varvets	 etablering	 är	 samman-
byggt	med	längan	med	verkstäder	och	
kontor.	 Det	 är	 byggt	 i	 ramverkskon-
struktion	 klädd	 med	 stående	 träpanel	
och	 med	 slipen	 bevarad	 mot	 vattnet.	
Invändigt finns längs västra sidan upp-
läggningsstöd	för	master.	Båtskjulet	är	
10	 x	 30	 m,	 den	 nedersta	 delen	 är	 en	
smalare	 tillbyggnad,	 med	 utbyggnad	
från	1960-talet.

Det	 stora	 båtskjulet	 (40x50	 m)	 är	
byggt	 på	 1920-talet	 vid	 infarten	 till	
varvet.	 Det	 har	 ena	 långsidan	 helt	
öppen.	 Byggt	 i	 ramverkskonstruk-
tion	klädd	med	träpanel.

Riggarbod
En	bod	för	rigg	och	segel	är	uppförd	
på	1920-talet	öster	om	tillfartsvägen	
till	varvet.	Den	är	utförd	i	ramverks-
konstruktion	med	fasad	av	liggande,	
rödmålad	träpanel,	svarta	knutar	och	
sadeltak med tjärpapp. Här finns 
fortfarande	 kvar	 indelningen	 i	 fack	
för	de	olika	segelbåtarnas	utrustning,	
markerade	med	skyltar	med	bokstä-
ver	som	används	än	idag.

Skjul för slipmaskineri
Ett	särskilt	skjul	är	uppfört	för	maski-
neriet	till	en	lång	slip	som	är	belägen	på	
östra	sidan	av	verkstadslängan.	Den	är	
dimensionerad	för	6-7	ton,	men	kan	ta	
upp	till	15	ton.	Den	har	idag	klädd	med	
rödmålad	plåt.	Det	uppfördes	på	1960-
talet	och	ersatte	en	föregående	i	trä.

Slipar
De tre sliparna finns kvar med räls och 
maskiner.	En	lång	slip	går	parallellt	med	
hela	 verkstadslängan	 på	 västra	 sidan,	
en	 går	 in	 i	 det	 mindre	 båtskjulet	 och	
ytterligare	 en	 lång	 slip	 löper	 på	 östra	
sidan	av	den	långa	verkstadslängan	och	
slutar	 i	 ovan	 nämnda	 slipmaskinshus.	
Den	 västra	 slipen	 var	 för	 segelbåtar.	
Sliparna	 har	 delvis	 sina	 gamla	 vagnar	
kvar.	På	1960-talet	skaffade	man	även	
en	gummivagn.	Sliparna	drivs	med	el-
motor.

Bostadshus
Det	säregna	bostadshuset	från	1910-ta-
let	är	bevarat	i	ursprungligt	skick.	Det	
är	 i	 två	plan	med	 inredd	vindsvåning.	
Utbyggnader	på	framsidan	och	gaveln	
i	två	våningar.	Plåttak.	Fasaden	putsad	i	gult.	Klassiska	jugendfönster	som	har	två	
bågar	med	en	ruta	utan	spröjs	i	nedre	delen	och	en	separat	båge	spröjsad	med	
åtta	rutor	upptill.	

Motorverkstad med arbetsbänk.

Det större båtskjulets interiör.

Det mindre båtskjulet.

Riggarbod.

Tynningö västra slipen.
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Kulturhistorisk bedömning
Det	 kulturhistoriska	 värdet	 är	 mycket	
högt	 då	 hela	 varvsmiljön	 är	 bevarad	
från	tidigt	1900-tal	i	stort	sett	oföränd-
rat	 skick,	 med	 endast	 skjulet	 för	 slip-
maskineriet	 som	en	 sentida	ersättning	
för	 en	 äldre	 föregångare.	Förutom	de	
vanliga byggnader som finns vid var-
ven	 med	 snickeri,	 båtbyggarverkstad,	
mekanisk verkstad och båtskjul, finns 
även	en	riggarbod	för	förvaring	av	ut-
rustningen,	 samt	 huset	 för	 slipmaski-
neriet. Här finns också det tidstypiska 
bostadshuset	från	1910-talet.	

Varvets	maskiner	och	verktyg	är	också	 i	 stor	utrustning	bevarade,	 liksom	den	
gamla	interiören.	

Slipmaskineri.
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Bröderna Berglunds Varv, Resarö

Historik
Vid	viken	på	södra	delen	av	Husholmen,	på	mark	tillhörig	Ytterby	gruva,	star-
tade	Johan	Lindblom	ett	varv	på	1870-talet.	Familjen	bodde	på	Marieskär,	 till	
vilken	hängbron	uppfördes	vid	samma	tid.	Möjligen	är	det	på	samma	plats	där	
Bröderna	Berglunds	Varv	startades	1922	av	Gerhard	Berglund	tillsammans	med	
brodern Gunnar Berglund, fiskare. 

Gerhard	Berglund,	 f.	 1879,	hade	 lärt	 yrket	vid	bl	 a	Lindbloms	varv,	Enhörna	
och	hade	vid	starten	28	års	erfarenhet	av	varvsarbete.	Det	var	etablerat	som	ett	
handelsbolag.	Brorsonen	Sven	Berglund	tog	över	verksamheten.	Han	var	pionjär	
i	Sverige	när	det	gäller	tillverkning	och	reparation	av	propellrar.	

Verksamheten	 utgjordes	 till	 en	 början	 även	 av	 båtbyggeri.	 Fram	 till	 1953	 var	
det mest fiskebåtar, såsom skötbåtar (7 m) och notekor som byggdes. En av 
skötbåtarna	visas	idag	på	hembygdsgården	i	Vaxholm	och	en	noteka	från	1925	
finns på Fjäderholmarna. Utrustning och vinterförvaring av 60-100 båtar, samt 
reparationer	utgjorde	den	 största	delen	av	varvets	verksamhet	under	Gerhard	
Berglunds	tid	och	20	%	var	båtbyggeri.	Antalet	anställda	var	1950	fyra	personer,	
1964	sex	personer.	

Berglunds Varv
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Båtbyggeriverksamheten	pågick	till	1968.	Därefter	kom	utrustning	med	vinter-
förvaring	av	60	båtar,	liksom	reparationer	att	dominera	verksamheten	vid	sidan	
av	arbetet	med	propellrarna.	

1997	tog	Anders	Berglund	över	varvet,	tillsammans	med	Lillevie	Grönlund.	1999	
dog	brodern	och	Lilian	fortsatte	att	driva	varvet	själv.	Idag	utgör	hon	den	3e	ge-
nerationen	av	ägare	vid	varvet,	som	idag	är	helt	inriktat	på	förvaring.	

Byggnader och anläggningar

Verkstaden
Verkstadsbyggnaden	 är	 uppförd	 under	 1920-talet	 .	 Det	 är	 en	 vinkelbyggnad.	
Byggnaden	är	utförd	i	ramverkskonstruktion	med	utvändig	liggande	rödmålad	
träpanel,	 sadeltak	med	plåt,	 fönster	med	 sex	 rutor,	 samt	 fyra	portar	 varav	 tre	
med dubbla dörrar. Den är indelad i fler olika rum; snickeri, båtbyggeri, meka-
nisk	verkstad,	motorverkstad,	”propellerverkstad”,	reservdelslager,	kontor	och	
personalrum.	 Den	 maskinella	 utrustningen	 var	 bandsåg,	 kombimaskin,	 pelar-

borrmaskin,	 putsmaskin,	 slipmaskin,	
gassvets	och	svarv	vid	1900-talets	mitt.	
Dessa	 utökades	 för	 propellerarbetena	
med	specialmaskiner	för	axlar	och	pro-
pellrar,	samt	elsvets.

Den	större	verkstaden	var	isolerad	och	
invändigt	klädd	med	liggande	träpanel.	
Här finns all maskinell utrustning kvar: 
polermaskin,	 fräs,	 slipmaskin,	 maskin	
för	 att	 rikta	 axlar,	 borr	 svarv.	 I	 den	
södra	 delen	 av	 vinkelbyggnaden	 låg	
snickeriet	 som	 tidigare	 haft	 en	 band-
såg.	 Från	 nederdelen	 av	 lokalen	 går	
en	slip	ut	mot	vattnet.	Väster	om	den	

större	 verkstaden	när	man	kommer	 in	 i	 den	västra	 vinkeldelen	 av	byggnaden	
finns smedjan och ett bevarat batterirum med den gamla utrustningen för att 
ladda	batterier	och	med	hyllor	för	 lagring	av	batterier	märkta	för	 laddade	och	
oladdade	batterier.	

Här finns också ett litet personalrum med den gamla inredningen kvar sedan 
varvets	verkstadsdel	sist	var	i	bruk.	Här	har	tiden	stannat.	Södra	delen	av	denna	
vinkel är flera lagerrum för reservdelar och motordelar, välordnat med indelning 
i fack snickrade i trä. I ett rum finns även arbetsbänkar. 

Längst	västerut	är	utrymmet	för	propellertillverkningen	med	alla	specialmaskiner	
kvar, flera stora maskiner, samt en arbetsbänk. Det var här Sven Berglund intro-
ducerade	och	utvecklade	propellertillverkningen	med	delvis	egenhändigt	byggda	

Verkstad.
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maskiner.	På	verkstadsbyggnadens	öst-
ra sida finns en utbyggnad för panna.

Båtskjul 
Det	stora	båtskjulet	från	1920-talet	är	
uppfört	 i	 en	 länga	 med	 tre	 samman-
byggda	 utbyggnader	 under	 sadeltak	
mot	havsviken	 ger	 varvet	 dess	 karak-
täristiska	utseende.	Stommen	är	utförd	
i	 ramverkskonstruktion	 med	 fasad	 av	
liggande,	 rödmålad	 träpanel	 och	 ett	
stort	 antal	 fönster	 som	har	 två	bågar,	
småspröjsade	 med	 tio	 rutor	 i	 varje	
båge.	Hela	västra	sidan	är	öppen	mot	
havet.	 Invändigt	 skapas	ett	enda	stort	
förvaringsutrymme	 med	 en	 slip	 som	
är	 från	1990-talet	 som	ersatt	 en	 äldre	
slip.

Slipar 
Sliparna	utgjordes	 av	 en	 äldre	 slip	 till	
snickeridelen	 av	 verkstaden,	 samt	 en	
nyare	 slip	 i	 det	 stora	 båtskjulet.	 Vid	
den	gamla	slipen	är	en	slipvagn	beva-
rad,	ej	gammal.

Bostadshus
Bostadshuset	 vid	 varvet	 är	 från	 1953	
och	utgör	bostad	för	varvsägaren.	Ti-
digare	har	man	bott	i	det	gamla	huset	
från	1870-talet	på	Marieskär	intill	var-
vet	 som	 idag	 är	 avstyckat	 som	 privat	
tomt.

Kulturhistorisk bedömning 
Hela	varvsmiljön	från	1920-talet	är	be-
varad	med	mekanisk	verkstad,	kontor,	
snickeri,	 gamla	 personalutrymmen,	
reservdelslager,	 uppläggningshall,	 sli-
par	 och	 bostadshus.	 Varvet	 har	 en	
industrihistorisk	 särställning	 genom	
propellertillverkningen	och	inte	minst	
genom	 att	 verktyg	 och	 specialmaski-
ner	som	hör	samman	med	denna	har	
bevarats.	Verkstadsdelen	har	inte	brukats	nämnvärt	sedan	trettio	år,	men	lämnats	
med	all	utrustning	och	inredning	kvar.	Kontinuitetsvärdet	är	dessutom	stort	då	
varvet	fortsätter	att	drivas	inom	släkten.

Propellerverkstad.

Lager.

Reservdelslager.
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Historik
Arne	Andersson,	f.	1915,	startade	sitt	varv	vid	Hamn	på	Möjas	västsida	1948.	
Han	var	självlärd	och	hade	byggt	båtar	sedan	1943.	Han	arbetade	också	tidvis	
hos	sin	släkting	Gustav	Andersson	på	Norra	Stavsudda.	Arne	Andersson	byggde	
i början roddbåtar (5 m) för utombordsmotor och motorbåtar (6 m; 8 x 2,5 m). 
Verksamheten	var	då	till	mindre	del	utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	10-tal	
båtar,	samt	reparationer.	Båtbyggeriet	slutade	han	senare	med	p	g	a	svårigheten	
att	få	tag	på	båtbyggare	och	utökade	istället	verksamheten	med	utrustning	och	
vinterförvaring	av	båtar	till	ett	40-tal.	Antalet	anställda	var	då	som	mest	tre	per-
soner.	Arne	Andersson	drev	varvet	till	1980-talet.	Varvet	innehas	idag	av	Agneta	
Engborg,	Solna	och	nu	används	utrymmena	endast	uppläggning	av	båtar	och	
disponeras	av	grannarna	i	Hamn.

VÄRMDÖ KOMMUN

Varvet vid Hamn, Möja.

Arne Andersson, Hamn, Möja
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Byggnader och anläggningar

Verkstad
Verkstaden	 från	 1940-talet	 med	 di-
verse	 tillbyggnader	 ligger	 parallellt	
med	 stranden	 mellan	 de	 båda	 äldsta	
båtskjulen,	 så	 att	 en	 slags	 gård	bildas	
mellan	dem	mot	havet.	Denna	gårds-
plan	 har	 utnyttjats	 för	 uppläggning	
och	 arbeten	 med	 båtarna,	 så	 en	 sär-
skild	slip	leder	hit.	Verkstaden	är	upp-
för	 i	 ramverkskonstruktion	 och	 har	
en	röd	 locklistpanel.	På	båda	sidor	är	
små	 tillbyggnader.	 Den	 välutrustade	
verkstaden	på	123	kvadratmeter	hade	
1950	cirkelsåg,	bandsåg,	rikthyvel,	fräs	
för	 trä,	 metallsvarv,	 pelarborrmaskin	
och	kilfräs.	1964	även	rikthyvel,	liksom	
gas-	och	elsvets.	Vissa	 av	maskinerna	
finns ännu kvar.

Motorverkstad
Under	 1960-talet	 byggdes	 en	 särskild	
motorverkstad	 till	 vid	 varvet	 på	 80	
kvadratmeter. Det är en 1 ½-plans-
byggnad	med	putsad	fasad	på	botten-
våningen	och	sadeltak.	Byggnaden	an-
vänds	fortfarande	ibland	som	verkstad	
med	samma	maskiner	kvar.

Båtskjul
Vid varvet finns tre båtskjul, alla med 
slipar	 kvar.	 De	 båda	 norra	 båtskjulen	
är	 från	 1940-talet	 och	 står	 vinkelrätt	
mot	 stranden	 med	 öppna	 gavlar	 mot	
vattnet.	 Det	 norra	 skjulet	 är	 uppfört	
i	 ramverkskonstruktion	 med	 stående	
träpanel	och	har	sadeltak	med	plåttak.	
Det	 har	 byggts	 till	 senare	 mot	 stran-
den	i	väster.	En	port	åt	söder	har	med	
en	slip	varit	i	förbindelse	med	”gårds-
planen”	framför	verkstaden.	Centralt	i	
skjulet finns slipen kvar.

Det	mellersta	båtskjulet	är	beläget	sö-
der	 om	 ”gårdsplanen”	 vinkelrätt	 mot	
vattnet	 och	 omedelbart	 norr	 om	 en	
bergsklack.	Det	är	uppfört	i	ramverks-

Verkstaden.

Motorverkstaden.

Norra båtskjulet.
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Södra båtskjulet.

Mellersta båtskjulet.

delvis	 locklistpanel	 och	 sadeltak	 med	
plåttak.	Åt	söder	är	en	mindre	utbygg-
nad	 för	 det	 lilla	 kontoret.	 Centralt	 i	
skjulet finns slipen kvar.

Alldeles	ovanför	stranden	är	det	mel-
lersta	 båtskjulet	 sammanbyggt	 med	
det	tredje	båtskjulet	i	vinkel	mot	detta	
och	anlagt	parallellt	med	stranden.	Det	
är	 ett	 senare	 tillbyggt	 skjul	 med	 trä-
stomme	och	plåtväggar,	samt	sadeltak	
med	plåt.	Här	har	man	lagt	nya	räls	för	
slipen	som	rangeras	mot	det	mellersta	
skjulets	slip.	Skjulet	är	försett	med	ett	
betonggolv.

Slipar
Varvet	har	fyra	slipar	i	behåll.	De	två	i	
anslutning	till	norra	skjulet	är	bevarade	
i	oförändrat	skick	på	den	gamla	rälsen	
av	 järn,	dels	en	 inne	 i	båtskjulet,	dels	
en	som	leder	söderut	till	gårdsplanen.	
Där	 står	 också	 det	 handdrivna	 ma-
skineriet	 till	 denna	 slip.	 Inne	 i	 skjulet	
finns en modern slipvagn med stålram 
och	 stålstöttor.	 Slipen	 i	 det	 mellersta	
skjulet	är	omgjord	på	1970-talet.	Slip-
vagnen	har	en	modern	ram	av	stål.	Sli-
pen	i	det	södra	huset	är	modern.

Kulturhistoriska värde
Varvet	är	unikt	genom	att	hela	varvsmiljön	bevarats	intakt	sedan	1940-talet	och	
till	största	delen	helt	oförändrad	med	tre	båtskjul	för	uppläggning	på	220	kva-
dratmeter, med slipar och maskineri, varav ett med kontor.  Här finns också en 
verkstadsbyggnad	 för	 snickeri	 och	båtbyggeri,	 samt	 en	byggnad	 för	mekanisk	
verkstad.	Det	är	den	enda	helt	bevarade	varvsmiljön	från	denna	tid	i	länet.
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Börje Westerberg, Långviksnäs, Möja

Historik
På	Drängsholmen	alldeles	utanför	nordöstra	Möja	började	Carl	Westerberg	un-
der tidigt 1900-tal att bygga båtar i det lilla båtbyggerihus som ännu finns kvar. 
Sonen Börje Westerberg började liksom fadern som fiskare med båtbyggeri som 
binäring.	Westerberg	etablerade	varvet	1949.	

Vid	varvet	byggdes	årligen	ett	par	roddbåtar,	framförallt	stävekor	(4,5	m),	enstaka	
utombordsbåtar	(5	m),	ett	par	motorbåtar	(7,5	m)	samt	ibland	någon	motorsump	
(5,4	m).	Båtarna	ritades	av	Westerberg	själv.	Varvet	bedrev	också	utrustning	och	
vinterförvaring	av	ett	20-tal	båtar,	samt	reparationer.	

Då	Börje	gick	bort	tog	morbrodern	Lars	Johansson	över.	Man	fortsatte	att	bygga	
skötbåtar,	fritidsbåtar	och	yrkesbåtar,	så	småningom	utombordsbåtar	(4,4	m)	i	
plywood.	På	1960-talet	började	man	även	att	bygga	aluminiumbåtar,	först	nitade,	
sedan	svetsade.	Man	har	också	sedan	dess	haft	service	av	aluminiumbåtar	och	
bygger	fortfarande	sådana	vid	varvet.	

Med	ett	ytterligare	ett	båtskjul	utökades	kapaciteten	till	35	upplagda	båtar	1964.	
Från	1960-talet	har	man	även	haft	 service	på	båtar	och	motorer.	Varvet	hade	
1950	två	anställda,	1964	tre	anställda.	Idag	är	det	Westerbergs	söner	Rolf 	och	Alf 	
Westerberg	som	driver	verksamheten,	tillsammans	med	Bernt	Karlsson.	.

”Båtbyggeriet” från tiden före varvet.
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Byggnader och anläggningar

Båtbyggeriet
Båtbyggeriet	på	en	klippa	över	vattnet	
härrör	 från	 tiden	 före	 varvets	 etable-
ring.	Det	är	byggt	i	ramverkskonstruk-
tion	 med	 rödfärgad	 locklistpanel.	 Sa-
deltak	med	plåt.	Ägarna	har	nyligen	fått	
bidrag	för	renovering	och	upprustning.	
Det	 har	 renoverats	 helt	 invändigt,	 ut-
vändigt	målats	och	fått	ny	dörr.

Verkstadsdelen i båthallslängan 
Verkstaden	 från	 1940-talet	 ingår	 i	 en	
lång	 länga	 med	 sammanbyggda	 bygg-
nader	för	verkstad,	smedja,	batterirum,	
kontor,	 snickeri,	 färgrum,	 virkesförråd	
och	ytterst	mot	väster	är	båtskjulet.	Det	
är	uppfört	i	ramverkskonstruktion	med	
utvändig	 stående	 rödfärgad	 träpanel	
med	 sadeltak	 täckt	 med	 plåt.	 Verksta-
den	har	fönster	med	6	rutor.	Utrymmet	
är	7,5	x	10	m.	Arbetsbänkar	och	verktyg	
delvis	bevarade.	Maskinellt	 fanns	1950	
handborrmaskin,	 bandsåg,	 smärgelski-
va,	 handborrmaskin,	 handputsmaskin,	
träfräs,	 gassvets.	 1964	 hade	 man	 även	
elsvets,	 kompressor,	 hyraulisk	 press,	
kombimaskin,	 pelarborrmaskin,	 band-
putsmaskin	och	sågklinga.

Motorverkstaden	 belägen	 i	 samma	 länga	
som	 snickeriverkstaden	 tillbyggdes	
1957	och	mäter	8	x	5	m.	Ett	 tillbyggt	
färgrum	mot	norr	i	lecablock	är	utfört	i	
modern	tid.	Intill	snickeriet	den	gamla	
verkstadsdelen finns även kontor	och	ett	
träförråd	på	8	x	4	m	sedan	varvets	start.

Båtskjul 
I	sluttningen	ner	mot	en	vik	ligger	det	
stora	båtskjulet	med	slip	 från	1940-ta-
let.	Det	är	på	50	x	12	m.	Båtskjulet	är	
byggt	 med	 ramverkskonstruktion	 och	
väggar	 av	 stående,	 rödmålad	 träpanel	

under	sadeltak	täckt	med	plåt.	Skjulet	har	konstfullt	utformade	fönster	med	dia-
gonal	spröjs.	Mitt	i	skjulet	löper	slipen.

Aluminiumverkstad.

Aluminiumverkstad, interiör.

Båtbygge
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Det	lilla	båtskjulet	(10	x	6	m)	är	upp-
fört	 1961.	 Det	 är	 byggt	 på	 uddens	
norra	sida	med	en	öppen	långsida	mot	
havet.	 Huset	 har	 ramverkskonstruk-
tion	klädd	med	stående	träpanel.	Det	
har	 även	 små	 fönster	 med	 diagonala	
spröjsar	 i	 samma	 stil	 som	 i	 det	 stora	
båtskjulet.	 Det	 används	 fortfarande	
för	uppläggning	av	mindre	båtar.	Det	
är	dock	i	behov	av	renovering.

Kulturhistorisk bedömning
Varvet	 har	 högt	 kontinuitetsvärde	 då	
det	har	varit	i	samma	släkt	under	när-
mare	etthundra	år	och	fortfarande	är	
i	drift.	

Det	har	också	högt	representativt	vär-
de	då	det	representerar	den	utveckling	
som	 många	 skärgårdsvarv	 genom-
gått,	 från	 båtbygge	 som	 binäring	 till	
jordbruk och fiske, till båtbygge som 
försörjning	 och	 en	 komplettering	 till	
detta	 med	 utrustning	 och	 vinterupp-
tagning	 av	båtar,	med	 så	 småningom	
tillskott	av	motorverkstad	och	service	
av	båtar.

Varvet	har	också	ett	stort	industrihis-
toriskt	värde	då	det	också	represente-
rar	 aluminiumbåttillverkningens	 upp-
komst	 och	 utveckling	 och	 avseende	
småbåtar	 av	 aluminium	 är	 det	 unikt	
för	länet.

Sammantaget	 ger	 detta	 ett	 högt	 kul-
turhistoriskt	 värde	 avseende	dels	den	
äldre	varvsmiljön	där	byggnader	som	
representerar	 varvets	 utveckling	 från	
starten finns bevarade, dels genom 
den	varvsmiljö	som	representerar	alu-
miniumbåtstillverkningen	 och	 är	 den	
enda i sitt slag. Här finns båtbyggeriet 
för skärgårdens små fiskebåtar från 
1900-talets	 början,	 varvsmiljön	 som	
etablerades	på	1940-talet	och	en	varvsmiljö	söder	om	denna	från	1960-talet	som	
representerar	aluminiumbåtstillverkningen	som	blev	räddningen	för	de	varv	som	
ägnade	sig	åt	båtbyggeri	i	en	tid	då	efterfrågan	på	träbåtar	dalade.

Lilla båtskjulet.

Stora båtskjulet.

Interiör från stora båtskjulet.
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Stäkets Motorbåtsvarv, Saltsjöbaden

Historik
Stäkets	Båtvarv	är	beläget	vid	Skutviken	nordväst	om	Saltsjöbaden.	På	platsen	
hade	 skutskepparen	 Carl	 Gustav	 Nyström	 (1851-1934)	 redan	 tidigare	 en	 viss	
varvsverksamhet,	bl	a	en	slip	med	två	bodar.	Det	fungerade	då	som	ett	pråmvarv	
för underhåll och reparation av rederiets flotta. Båtar och pråmar ska också ha 
byggts	här.	Slipen	låg	nere	under	många	år	innan	smeden	Klas	Edvin	Bergfeldt,	
f.	1892,	började	bygga	upp	Stäkets	Motorbåtsvarv	på	platsen,	anlagt	1929-1932.	
Han	hade	då	24	år	 i	branschen.	Bergfeldt	hade	 lärt	yrket	och	arbetat	på	Neg-
lingevarvet,	Moranäsvarvet,	Saltsjöbadens	Yachtvarv,	Schuberts	varv	och	Jung-
frusunds	 varv.	 Varvet	 kallas	 ofta	 idag	 även	 Bergfeldts	 Varv	 efter	 den	 tidigare	
ägaren.	

Varvet	har	helt	varit	inriktat	på	utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	70-tal	båtar,	
samt	reparationer,	främst	av	motorbåtar.	Sonen	Sven	Bergfeldt,	f.	1928	tog	över	
verksamheten	1960.	Det	kallades	senare	Stäkets	Motorbåtsvarv.	Karl-Åke	Berg-
feldt	ärvde	det	och	sålde	2003	till	Saltsjöbadens	Marina	AB,	ett	dotterbolag	till	
Pampas	Marina,	vilka	nu	är	uppsagda.	

Varvsverksamheten	med	byggnader	och	utrustning	är	sedan	2005	av	dessa	ut-
hyrda	till	Safarimarina	under	ledning	av	Rolf 	Zander,	som	driver	verksamhet	här.	
Varvet	har	förr	haft	två	till	fyra	anställda.

Byggnader och anläggningar

Verkstaden
Verkstaden	uppfördes	på	1930-talet	i	
sned	vinkel	mot	den	västra	båthallen.	
Den	 har	 utvidgats	 i	 etapper	 och	 så	
småningom	byggts	ihop	med	båthal-
len.	 Ytterligare	 verkstadsutrymmen	
tillkom	då	en	ny	träverkstad	inreddes	
i	västra	båthallens	västra	skepp.	

Verkstadens	 norra	 del	 utgörs	 av	
tre	 sammanfogade	 enheter	 av	 ram-
verkskonstruktion	 med	 fordring	 av	
liggande	 fasspontpanel.	 En	 del	 är	
mekanisk	verkstad,	en	del	är	smedja,	
en del är snickeri och här finns även 
kontor.	 1950	 anges	 att	 verkstaden	
hade	borr,	järnsvarv,	rikthyvel,	plan-
hyvel,	 bandsåg	 och	 smärgelskiva.	
1964	komplett	utrustning	för	snick-
eri	och	mekanisk	verkstad.	Bordcir-
kelsåg	hade	tillkommit	liksom	kom-
pressor	och	svetsaggregat.	I	stort	sett	
all utrustning finns kvar idag och här 
finns även arbetsbänkar och snickar-
bänkar	 kvar.	 Verkstadens	 maskiner	
drevs	med	remdrift	av	en	bränsledri-
ven	tändkulemotor	innan	man	1950	
fick elanslutning. Då anförskaffades 
en	 elmotor	 till	 varje	 maskin,	 men	
banddriften finns kvar.

Båthallar
Av	ursprungligen	fyra	båthallar	åter-
står	 tre,	 alla	 med	 slipar	 och	 slipma-
skineri	kvar.	Den	fjärde	var	belägen	
längst	österut	och	rasade	1966,	varef-
ter	den	revs.	De	bevarade	hallarna	är	
uppförda	1931-1940.	De	längst	i	ös-
ter	byggdes	om	1965	då	deras	platta	
tak	ersattes	med	sadeltak.	

NACKA KOMMUN

Stäkets båtvarv.

Interiör mekanisk verkstad.

Remdriften i mekaniska verkstaden.
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Stäkets Motorbåtsvarv, Saltsjöbaden

Historik
Stäkets	Båtvarv	är	beläget	vid	Skutviken	nordväst	om	Saltsjöbaden.	På	platsen	
hade	 skutskepparen	 Carl	 Gustav	 Nyström	 (1851-1934)	 redan	 tidigare	 en	 viss	
varvsverksamhet,	bl	a	en	slip	med	två	bodar.	Det	fungerade	då	som	ett	pråmvarv	
för underhåll och reparation av rederiets flotta. Båtar och pråmar ska också ha 
byggts	här.	Slipen	låg	nere	under	många	år	innan	smeden	Klas	Edvin	Bergfeldt,	
f.	1892,	började	bygga	upp	Stäkets	Motorbåtsvarv	på	platsen,	anlagt	1929-1932.	
Han	hade	då	24	år	 i	branschen.	Bergfeldt	hade	 lärt	yrket	och	arbetat	på	Neg-
lingevarvet,	Moranäsvarvet,	Saltsjöbadens	Yachtvarv,	Schuberts	varv	och	Jung-
frusunds	 varv.	 Varvet	 kallas	 ofta	 idag	 även	 Bergfeldts	 Varv	 efter	 den	 tidigare	
ägaren.	

Varvet	har	helt	varit	inriktat	på	utrustning	och	vinterförvaring	av	ett	70-tal	båtar,	
samt	reparationer,	främst	av	motorbåtar.	Sonen	Sven	Bergfeldt,	f.	1928	tog	över	
verksamheten	1960.	Det	kallades	senare	Stäkets	Motorbåtsvarv.	Karl-Åke	Berg-
feldt	ärvde	det	och	sålde	2003	till	Saltsjöbadens	Marina	AB,	ett	dotterbolag	till	
Pampas	Marina,	vilka	nu	är	uppsagda.	

Varvsverksamheten	med	byggnader	och	utrustning	är	sedan	2005	av	dessa	ut-
hyrda	till	Safarimarina	under	ledning	av	Rolf 	Zander,	som	driver	verksamhet	här.	
Varvet	har	förr	haft	två	till	fyra	anställda.

Byggnader och anläggningar

Verkstaden
Verkstaden	uppfördes	på	1930-talet	i	
sned	vinkel	mot	den	västra	båthallen.	
Den	 har	 utvidgats	 i	 etapper	 och	 så	
småningom	byggts	ihop	med	båthal-
len.	 Ytterligare	 verkstadsutrymmen	
tillkom	då	en	ny	träverkstad	inreddes	
i	västra	båthallens	västra	skepp.	

Verkstadens	 norra	 del	 utgörs	 av	
tre	 sammanfogade	 enheter	 av	 ram-
verkskonstruktion	 med	 fordring	 av	
liggande	 fasspontpanel.	 En	 del	 är	
mekanisk	verkstad,	en	del	är	smedja,	
en del är snickeri och här finns även 
kontor.	 1950	 anges	 att	 verkstaden	
hade	borr,	järnsvarv,	rikthyvel,	plan-
hyvel,	 bandsåg	 och	 smärgelskiva.	
1964	komplett	utrustning	för	snick-
eri	och	mekanisk	verkstad.	Bordcir-
kelsåg	hade	tillkommit	liksom	kom-
pressor	och	svetsaggregat.	I	stort	sett	
all utrustning finns kvar idag och här 
finns även arbetsbänkar och snickar-
bänkar	 kvar.	 Verkstadens	 maskiner	
drevs	med	remdrift	av	en	bränsledri-
ven	tändkulemotor	innan	man	1950	
fick elanslutning. Då anförskaffades 
en	 elmotor	 till	 varje	 maskin,	 men	
banddriften finns kvar.

Båthallar
Av	ursprungligen	fyra	båthallar	åter-
står	 tre,	 alla	 med	 slipar	 och	 slipma-
skineri	kvar.	Den	fjärde	var	belägen	
längst	österut	och	rasade	1966,	varef-
ter	den	revs.	De	bevarade	hallarna	är	
uppförda	1931-1940.	De	längst	i	ös-
ter	byggdes	om	1965	då	deras	platta	
tak	ersattes	med	sadeltak.	

NACKA KOMMUN

Stäkets båtvarv.

Interiör mekanisk verkstad.

Remdriften i mekaniska verkstaden.
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Hallarna	 står	 med	 sina	 öppna	 norra	
gavlar	nära	strandlinjen,	endast	två	till	
sex meter. Marktopografins starka lut-
ning	gör	att	höjdskillnaden	mellan	söd-
ra	och	norra	gavlarna	är	1,5	–	2	m.	den	
västligaste	hallen	 är	 680	kvadratmeter	
stor,	 den	 mellersta	 288	 kvadratmeter	
och	den	östra	252	kvadratmeter.	Stom-
men	hos	den	äldsta,	västra	hallen	är	av	
osågat	timmer,	övriga	av	sågat	timmer.	
Alla	båthallarna	har	utbyggnader	åt	sö-
der.
			Västra	hallen	är	större	än	de	övriga	
och	är	sammanbyggd	med	verkstaden.	
Den	 har	 i	 västra	 sidskeppet	 haft	 en	
grävd	brunn	tidigare.	I	denna	hall	för-
varades	 salongsbåtarna,	 vilka	 var	 upp	
till	 15	m	 långa.	 Sammanlagt	 i	 hallarna	
har	kunnat	förvaras	ett	sextiotal	båtar.

Batteriboden
Boden	 uppförd	 under	 1930-talet	 var	
ursprungligen	avsedd	för	uppladdning	
och	förvaring	av	båtbatterier.	Boden	är	
fristående	 och	 uppbyggd	 på	 en	 berg-
klack.	 Huset	 är	 byggt	 i	 ramverkskon-
struktion	med	 spåntad	panel	och	pul-
pettak	av	korrugerad	plåt.	Den	är	som	
fristående	byggnad	i	det	närmaste	unik	

bland	 de	 bevarade	 varven.	 Batteriut-
rymmen finns på några varv, vanligen 
istället	ett	särskilt	rum	i	verkstaden.

Hyttboden
Hyttboden	är	ursprungligen	en	styrhytt	
till en fiskebåt och är uppsatt och för-
ankrad	på	berget	ovanför	klippbryggan,	
intill	motorkranen.	Den	är	uppförd	som	
ramverkskonstruktion	med	stående	pa-
nel	och	ett	enluftsfönster.	Idag	används	
den	som	duschrum.

Övernattningsboden
Boden	är	 fristående	och	 liksom	övriga	

bodar	uppförd	på	berget	ovanför	klippbryggan.	Den	är	utförd	som	ramverks-
konstruktion	med	liggande	fasspontpanel.	Huset	har	två	kvadratiska	spröjsade	
fönster.	Den	har	tidigare	haft	vedkamin.	Byggnaden	var	bostad	för	varvsfolket	
tidigare.	

Interiör snickeri.

Östra båtskjulet.

Upptagningsstock.



123

Hyttboden och motorkranen.

Kranar
Det finns två stycken äldre kranar 
från	 1930-talet	 vid	 klippbryggan	 i	
västra	 delen	 av	 området	 intill	 bo-
darna.	Den	ena	är	en	fast	mastkran.	
Den	andra	är	en	vridbar	mindre	kran	
ursprungligen	 avsedd	 för	 motorlyft.		
Varvet	har	även	två	senare	tillkomna	
mobila	kranar,	vilka	står	alldeles	öster	
om	båtskjulen.

Slipar
Slipar finns i varje båthall med stål-
räls	och	traverser	i	trä.	Sliparna	drevs	
med	 ett	 vajerspel	 ursprungligen	 av	
bensinmotorer,	 men	 efter	 1950	 el-
motorer.	Den	största	slipen	kan	ta	20	
tons	båtar.	

Kulturhistorisk bedömning
Varvet	 har	 genom	 den	 i	 sin	 helhet	
bevarade,	 intakta	 varvsmiljön	 ett	
mycket	 stort	 kulturhistoriskt	 värde.	
Det	 ska	 understrykas	 att	 det	 är	 hela 
kulturmiljön med samtliga byggnader; 
de	tre	båtskjulen	med	samtliga	slipar,	
verkstaden	 med	 snickeri	 och	 smed-
ja,	 batterihus,	 det	 f 	 d	 bostadshuset,	
mastkran,	förrådsbyggnader,	tillsam-
mans	 med	 bevarade	 maskiner	 och	
redskap,	en	unik	båtdragränna,	slipvagnar	och	slipmaskineri	med	olika	växlar	för	
olika	tyngder,	som	tillsammans	med	alla	sina	delar	gör	varvet	till	en	unik	kultur-
miljö	i	länet.	De	enda	större	förändringarna	är	rivningen	av	den	fjärde,	östligaste	
hallen och anläggandet av flytbryggor.

Varvets	kontinuitetsvärde	är	dessutom	stort	då	det	varit	i	drift	oavbrutet	sedan	
1931.	Representativitetsvärdet	är	stort	då	det	representerar	en	vanlig,	men	idag	i	
det	närmaste	försvunnen	typ	av	småbåtsvarv	med	rötter	i	tidigt	1900-tal.	Kultur-
historiskt	representerar	det	också	den	typ	av	marina	verksamheter	som	har	starka	
rötter	i	området	och	ännu	är	en	viktig	näring.

Övernattningsboden



124

Södermans båtbyggeri, Sandböte, Ornö

Historik
Varvsverksamheten	på	Sandböte	startade	redan	på	1890-talet	då	Frans	Söder-
berg	kom	hit	från	Åby	och	började	med	båtbyggeriverksamhet.	Denna	skedde	
helt	utomhus	på	bar	backe.	Han	 lärde	upp	Henning	Karlsson	(1877-1963),	 ti-
digare	timmerman	på	Sandemo,	som	tog	över	1912.	Henning	Karlsson	byggde	
först	utomhus,	men	uppförde	sedan	verkstaden	på	ön.	Han	var	den	enda	båt-
byggare	i	socknen	som	hade	båtbyggeriet	som	yrke.	De	båtar	som	han	byggde	
var	ökstockar,	skötökor	och	några	segelökor.	Han	hade	byggt	150	båtar	fram	till	
1930, då han med sin familj flyttade till Granliden på Ornö. Anna Lindhagen 
köpte	Sandböte.
Södermans varv.

1931	 kom	 Johannes	 Söderman	 (1897-1967)	 hit	 som	 arrendator	 och	 fortsatte	
verksamheten.	Han	hade	redan	som	pojke	varit	på	Sandböte	och	lärt	sig	bygga	
båtar	 hos	 Henning	 Karlsson.	 Johannes	 byggde	 traditionella	 ökor	 och	 det	 tog	
i	allmänhet	en	vår	och	en	höst	att	bygga	en	öka.	Virket	kom	från	Anderssons	
såg på Björkö, utanför södra Ornö. Material till spanten fick han söka på annat 
håll.	Han	byggde	till	verkstaden	efter	några	år	för	att	kunna	bygga	större	båtar,	
fiskebåtar med motor (7,8 x 2,1 m). Han byggde här sammanlagt ett trettiotal 
båtar	och	bodde	40	år	på	ön.	Johannes	Söderman	har	tillverkat	den	båt	som	idag	
visas	vid	hembygdsmuseet	på	Ornö.	Vid	sidan	av	båtbyggeriet	bedrev	han	även	
fiske av strömming och torsk, som han sålde både till sommargästerna och till 
torghandlarna	på	Dalarö.	Det	blev	även	en	del	snickeri	och	byggen	på	öarna	och	
ibland	hjälpte	han	till	 i	skogen.	På	äldre	dar	började	han	även	att	måla	och	att	
snida	i	trä.	Efter	Johannes	bortgång	fortsatte	hustrun	Klara	och	deras	dotter	Jane	
att	 på	 somrarna	 åka	 till	 Sandböte	 och	 vårda	 båtbyggartraditionerna.	 Hustrun	
Klara	testamenterade	vid	sin	bortgång	på	1980-talet	båtbyggarverkstaden,	båten	
och	inventarier	till	Ornö	sockenstuga.

HANINGE KOMMUN
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Byggnader och anläggningar

Båtbyggarverkstad
Båtbyggarverkstaden	byggdes	av	Hen-
ning	 Karlsson	 på	 1910-talet.	 Den	 är	
uppförd	 på	 syllstenar	 över	 en	 naturlig	
spricka	i	berget	mot	vattnet,	som	med	
en	 träränna	 fungerat	 som	 en	 naturlig	
slipränna.	Verkstaden	 är	utförd	 i	 ram-
verkskonstruktion	 med	 liggande,	 röd-
målad	 fasspontpanel.	 Den	 är	 belägen	
på	en	klippa	 inte	 långt	från	vattnet,	så	
att	när	Johannes	Söderman	skulle	byg-
ga	ut	den	gjorde	han	det	på	ovansidan	
mot	land.	Den	gamla	delen	har	sadeltak	
och	tillbyggnaden	pulpettak,	båda	täck-
ta	 med	 tjärpapp.	 Huset	 har	 spröjsade	
fönster	i	två	bågar	med	sex	rutor	i	var-
dera.	Två	fönster	på	vardera	långsidan	
har	två	bågar	med	nio	rutor	 i	vardera.	
En	dubbel	port	på	gaveln	uppåt	är	ock-
så	ingång	till	verkstaden.	På	gaveln	mot	
vattnet	är	en	igensatt	port	där	uttagning	
av	båtarna	kunnat	ske.

I verkstaden finns alla arbetsbänkar och 
verktyg i behåll; bordklämmor, sågar, 
hyvlar av många sorter, stämjärn, filar 
m m. Här finns även mallar. Till höger 
om	ingången	förvaras	skärgårdshushål-
lets hela fiskeutrustning med nät och ryssjor.

Sjöbod
Sjöboden	 från	1800-talet	 är	uppförd	alldeles	 intill	verkstaden.	Den	är	byggd	 i	
ramverkskonstruktion	med	osågad	regelstomme	och	klädd	med	stående,	rödmå-
lad	locklistpanel.	Dörr	med	liggande	panel.	Brädtak.	

Bostadshusen
Det	 äldre	 bostadshuset	 från	 1700-talet	 är	 återuppbyggt	 efter	 en	 brand	 2002.	
Byggnaden	är	en	liten	timrad	parstuga.	Fasaderna	är	klädda	med	rödfärgad	lock-
listpanel	med	inklädda	knutar.	Fönstren	är	dels	utförda	i	en	båge	med	dels	fyra	
rutor,	dels	med	tvåbågar	som	som	har	sex	rutor	i	vardera	bågen.	Taket	är	klätt	
med	enkupigt	tegel	och	vindskivorna	är	svartmålade.

Det	yngre	bostadshuset	kallat	”Klaras	stuga”	är	uppfört	av	Henning	Karlsson	
omkring	1910.	Byggnaden	har	fasad	av	rödmålad	locklistpanel	med	inklädda	

Det återuppbyggda 1700-talshuset.

Verkstaden interiör.
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knutar.	Fönstren	är	utförda	dels	med	fyra	rutor,	dels	med	sex	rutor.	Vindskivorna	
är	svartmålade.

Källarbod
Källarboden,	tidigare	skomakarstuga,	är	en	liten	timrad	rödfärgad	bod	från	1800-
talet	belägen	i	backen	bakom	bostadshuset.	

Omgivningarna
Vid husen finns spår efter en gammal odling och här växer också humle kring 
uppsatta	störar.	På	en	klippa	står	pannmuren,	en	stor	järngryta	som	förr	använ-
des vid tvätt. Här finns också rester efter en gistgård i form av gistgårdsrösen för 
den torkställning som använts till näten. Inte långt bakom husen finns grunderna 
efter	en	ladugård	och	loge.	Södra	delen	av	ön	har	en	halvcirkelformad	skyddad	
naturhamn, dit många tagit sin tillflykt i storm. Hela den lilla ön utgör en samlad 
kulturmiljö	för	ett	skärgårdshushåll	för	etthundra	år	sedan,	en	tid	då	båtbyggeriet	
var en av många binäringar till jordbruk och fiske. 

Kulturhistoriskt värde
Johannes	Södermans	varv	på	Sandböte	representerar	den	minsta	typen	av	små-
båtsvarv,	det	lilla	båtbyggeriet.	Denna	varvstyp	har	tidigare	varit	mycket	vanlig,	
men	Södermans	är	den	enda	som	är	komplett	bevarad	med	inte	bara	byggna-
der	och	den	yttre	miljön	oförändrad,	utan	även	hela	verkstadsutrustningen	för	
båtbyggeri	i	behåll	i	form	av	framförallt	handverktyg	och	mallar.	Det	lilla	små-
båtsvarvet	är	unikt	i	sitt	slag	för	länet.
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