Information

Roslagsskärgårdens Kronjuvel

A rholma är en av de mest kända öarna i Stockholms skärgårds

med såväl karga klippor som uppodlat kulturlansdskap. Till
följd av att Arholma är den sista ön innan Åland har ön alltid
haft strategisk betydelse - det var här som ryssarna 1719 inledde
sin plundring av Stockholms skärgård och under kalla kriget
var spärren Arholma första utpost i försvaret av Stockholm.
Under 1800-talet kom Arholma att bli en rik skärgårdsbygd när
man började bygga segelskutor på ön. Välståndet resulterade i
stora gårdar som bland annat Ahlmans vid Norra bryggan. När
seglationstiderna sedan tog slut kom de stora redargårdarna att
fungera som pensionat fram till 1960-talet.
I dag är stora delar av Arholma
naturreservat förvaltat
av Skärgårdsstiftelsen
som också driver två
gästhamnar på ön.
Sevärdheter på Arholma
är den Ålandsinspirerade
midsommarstången
utformad som en
fullriggad mast och
Arholma båk Roslagens
mest kända sjömärke.
Från båken kan man vid
klart väder se Åland
hägra vid horisonten.
Öns dansbana anses
av många som en av
skärgårdens vackrast
belägna. Det är här
som Arholmavalsen
ska avnjutas!

Passbåtstraﬁkens turlista
Waxholmsbolaget
SL-buss 636
Taxibåt (Arholma)

0176 - 561 16
08 - 679 58 30
08 - 600 10 00
070 - 622 02 14

Arholma Vandrarhem
Arholma Nord, skärgårdsboende
Arholma Dansbana, restaurang
Bryggcaféet
Arholma handel (Drivmedel)
Arholma Båk (Utkik & Galleri)

0176 - 560 18
070 - 654 20 81
0176 - 560 87
0176 - 560 12
0176 - 560 12
0176 - 562 20

Skärgårdsguide & Kyrkovaktmästare
Sylvia Hvistendahl-Manners
0176 - 561 36

Solvarma klippor och sandstrand för barn, restaurang och

livsmedelsbutik ﬁnns på ön. Besök också Arholma båk med
både utsikt och konstutställningar inriktat på skärgård. Under
juli månad kan du också se silversmide och skulpturer gjorda av
vrakgods funnet runt ön. Plats, Larsons Loge mittemot kyrkan.
Besök också Österhamn där det förr byggdes skutor. Från
Österhamns stora brygga har du en ﬁn utsikt mot Arholmas
sköthagar med båthus från 1800-talet.

www.arholma.nu
Produktion Arholma båk HB 2007
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Arholma by är en av skärgårdens mest intakta skärgårdsbyar uppbygd efter
rysshärjningarna 1719. Ön var fram till 1995 militärt skyddsområde vilket har
hjälpt till att bevara miljön. Det ﬁnns inga bilar på ön som till stora delar är
naturreservat.

På öns östra sida ligger Österhamn ned sina gamla sjöbodar och sköthagar.
Här låg under segelfatygens storhetstid många skepp. I dag har ön två
gästhamnar. Har du tur kan det ligga en större ankarliggare på redden
även idag då ön besöks av många båtar på väg till Finland - Balticum.

Arholma vandrarhem är inrymt i Bull-August gård, en typisk roslagsgård,
som ligger i en gammal kulturbygd mitt på ön. Vandrarhemmet är inrymt i
tre byggnader och har totalt 34 bäddplatser. Vandrarhemmet är öppet året
runt. Telefon: 0176 - 560 18 Telefontid vardagar 9 - 10 och 18 - 19
lörd - sönd 10 - 11

Arholma kyrka invigdes på Mikaelidagen i oktober 1928 av ärkebiskopen
Natan Söderblom. Invändigt är kyrkan smyckad av skärgårdskonstnären
Harald Lindberg som bland annat gjort altartavla och takmålningar.

På klipporna mot nordväst ovanför ångbåtsbryggan ligger Ahlmans pensionat där Arholmavalsen skrevs. Ön hade under pensionatens storhetstid i
början av 1900-talet fem pensionat.

Arholma är rikt på traditioner. Varje år reses öns midsommarstång gemensamt.
På 1800-talet stod stången där i dag kyrkan står. På 1940-talet ﬂyttades stången
ner till norra bryggan. Så sent som på 1950-talet sköts salut med gevär efter att
stången hade rests. Tidigare användes en skeppskanon. Stången är utformad som
en mast på en fullriggare och påminder om midsommarstängerna på Åland.

