Lidingös skärgård
I Stockholms skärgård, drygt en landmil (tio sjömil) nordost om Sandhamn, ligger Björkskärs
skärgård med öarna Björkskär (Västerskär), Bodskär, Långskär, Skinnbroken och Ljusskär.
Ytterligare fyra kilometer (cirka tre sjömil) åt nordost ligger Lilla Nassa med bland annat
Sprickopp och Storskär.
Tillsammans med delar av Västerö med Stora Dalö och Gårdkobbarna, norr om Sandhamn
och på väg till utskären, utgör de Lidingös skärgård.
Hitta dit
Öarna nås inte med reguljär båttrafik.
Fritidsbåtar är välkomna och lämpliga ankringsplatser är den skyddade hamnen på Östra
Björkskär med Lidingöstugan, bastu (ved bör medtagas), toaletter och sopmaja. Dessutom
finns naturhamn på norra Björkskär med sopmaja och en brygga (med sopmaja) på Sprickopp
i Lilla Nassa.

Sevärt
Stugan och miljön på Björkskär är värd ett besök. Naturen är vackert bergig med högsta
punkten 19,2 meter och bjuder på enastående utsikter. Örtfloran är rik liksom fågellivet. På
otillgängliga Ljusskär står en gammal fiskefyr.
Lilla Nassa är lägre, flackare och kargare än Björkskär. Här finns några små bodar,
ursprungligen fiskebodar.

Kontakt
Lidingös skärgård sköts och förvaltas av Lidingö stad, fastighetskontoret, telefon
08-731 3000 eller fastighet@lidingo.se .
Tillsynsman för öarna är:
Kim Strömberg
Telefon Björkskärsstugan 08-571 64 265
Lidingöstugan på Björkskär fungerar i första hand som nödbostad och kan därför inte bokas.

Björkskärs historia
På 1400-talet började kungen, kronan, såsom ägare ta skatt av fisket i Stockholms skärgård.
På 1600-talet såldes delar av skärgården och 1648 kom Björkskär därför i privat ägo och såväl
ägare som arrendatorer växlar under de följande 100 åren.
Lidingös mest betydelsefulla dokument när det gäller Björkskär är dåvarande ägaren Johan
Betulins testamente från 1759. Betulin drev krogrörelse på Fjäderholmarna. I sitt testamente
förordade han att drängen Stefan Mattsson och hans arvingar skulle nyttja öarna mot att de
betalade 60 daler kopparmynt varje Thomasmässodag till Lidingö sockens fattiga. Bevisliga
stormår skulle avgiften nedsättas till 30 daler. Kyrkoherden skulle se till att betalningen
erlades i rätt tid. Björkskär hade bofast befolkning på 1700- och 1800-talet.
I slutet av 1800-talet gick det inte så bra för arrendatorerna. Lidingös kommunalordförande
stämde dem då för bristande betalning och de dömdes att frånträda arrendet. 15 juli 1909
bekräftades Lidingös rätt till utskären genom lagfart.

På 1920-talet lät den dåvarande arrendatorn, Kurt Heinecke, uppföra den nu så kallade
Lidingöstugan på Björkskär.
Källa: Björkskär, Bertil Hedenstierna 1967

Lidingöstugan eller Heineckes stuga på Björkskär (Västerskär) Foto: Britt-Marie Westergren.

