
Saltkråkan 
 
Det var en gång ett år då vädret spelade oss allehanda spratt. Det året kallades 2009. Under 
vintermånaderna snöade det många gånger, vilket inte hade hänt under en flera föregående år. 
Plötsligt kom det vi trodde var vårmånaden april, men det blev alls inte vår utan plötsligt bröt 
sommaren ut. Alla möjliga blommor tittade fram på träd, buskar och mark. Sälg, hassel, al. Marken 
var täckt av blåsippor och vitsippor på många ställen visade de sig tidigare än tussilagon, som lät sina 
små solar lysa i dikena. Människorna i Stockholm satt på Konserthustrappan eller på små sittunderlag 
och lapade sommarsol, som den skämtsamma aprilmånaden försökte lura oss till att ”tro på 
sommaren”.  
 
Lika plötsligt som sommaren dykt upp försvann den igen och den i alla människors föreställningar och 
minnen så underbara maj anföll oss med förnyad vinter! Låg temperatur, kraftiga nordliga vindar och 
massor med regn, vilket ju egentligen behövdes för växtligheten. För att riktigt förvirra oss rullade 
dock några underbart lysande väderpärlor fram under månaden maj. Varma underbara soldagar, då 
ryggsäcken måste packas med smörgåsar och kaffetermos och bussen vände kosan till naturreservat, 
som efter kylan översvämmades av vårblommor, kabbeleka, blå- och vitsippor, vårlök, riktiga 
styvmorsviol, ”gullvivor, kattfot och blå viol”. Blomning var rikligare än jag nästan någonsin sett. Det 
blev kaffedrickning både vid reservatet i Sandemar intill Dalarö och vid Jarlabankes gamla väg och 
domarringen vid Vallentunasjön. 
 
Vintern kom tillbaka och de isiga nordanvindarna låste åter in människorna i deras hus! Men åter en 
dag, den dag då Astrid Lindgren bjöd in sitt Sällskap att besöka Saltkråkan i Stockholms norra skärgård 
hade hon talat väl med vädergudarna. Regnet var borta, vinden var borta. Waxholmsbåten lade ut 
från Skeppsholmen medan solen betraktade oss från en klarblå himmel. Båten stävade ut genom 
segelrännan mellan Stockholms vackra hus, National-museum, Kungliga Slottet. Man såg de pampiga 
kyrktornen i centrala stan och på Söders höjder. Längst in i Nybroviken lyser Jakobs kyrka röd och 
drar blickarna till sig. Vi passerar de vidlyftiga, eleganta sommarhusen, som 1800-talets byggmästare 
uppförde som sommarhus åt sig, sedan de under vintrarna byggt upp Stockholms nya gator och 
kvarter, som vi fortfarande beundrar. 
 
Milda sommarvindar rufsar om i håret. Nästan alla sitter ute på däck och vi förundras över att 
vädergudarna så frikostigt bjuder oss skärgårdsvindar och sommarsol. Ju längre vi kommer ut i 
ytterskärgården dess mindre blir både öarna och husen. Ibland krymper de till fiskarstugor och torp 
och ägarna är inte längre Stockholms byggmästare utan arbetande fiskare och torpare. Idag används 
dock de flesta husen som sommarbostäder åt de förra ägarnas barnbarn eller de nya stockholmarna. 
Det blev tätare mellan öarna. Vi passerade en ö där skarvarna tagit död på alla träden. Efter denna 
underbara skärgårdstur lade vi slutligen till vid Saltkråkans brygga (Norröna heter ön på riktigt). Vi 
hälsades av några Sällskapsmedlemmar som hade sommarhus just på Saltkråkan. Vi gick på de mest 
fantastiska småvägar längs riktiga sommarängar överfyllda av alla slags vår och sommarblommor i en 
enda röra utan att ta hänsyn till någon turordning. Dofter av hundkex, hägg och syrén blandades. Allt 
på en gång utan att ta den minsta hänsyn till skomakarens ledighet mellan hägg och syrén. Mellan all 
grönskan skymtade havet. Allt var nästan till och med underbarare än barndomens somrar! 
 
Efter picknick i det gröna hörde vi en fascinerande berättelse av en ”bofast” om filminspelningen, 
skådespelarna, all filmpersonal, husens fallfärdighet, farbror Melker som alltid trillade i havet och 
aldrig kunde skilja på fiskarna fick upp, om han nu fick upp några alls. Dessutom avslöjades en massa 
filmtrick. Fyllda av Astrid Lindgrens och Tjorvens sommar gick vi åter till båten, som förde oss till 
Furusund, där vi som extra överraskning fick besöka Astrids sommarhus. Där hälsade hennes dotter 
och svärson oss välkomna i huset där många av böckerna skrivits. 



Man kan uppleva härliga saker trots att sommar och vinter roterar i snabb takt! 
 
Sen for vi hem till ”vår gata i stan”! 
 
Kerstin Rohdin 


