Vandrarhemmet Utsikten på Finnhamn
ligger granne med vildmarken.

Finnhamn – en mångfacetterad ö
Är det naturhamnarna eller gästhamnen som lockar? Eller kanske
badklipporna? Finnhamn har många sidor som attraherar besökaren.
Nu ska säsongen förlängas, samtidigt som lugnet behålls.
TEXT Johan

– ön är fantastisk bevarad, säger
Yanina Olsson som säsongsarbetar som
servitör på Finnhamns Krog.
Yanina om någon borde veta. Hon kom
hit redan första gången 1972, då hon
som tvååring campade med sin mamma.
Yanina, som reser världen runt i jakten på
nya upplevelser, säger att gemenskapen på
Finnhamn är speciell.
– Ön har en magisk charm över sig,
säger Yanina medan hon serverar några
gäster på uteserveringen.
Det är början av augusti och högsäsong
på Finnhamn. Kanske är det den där
charmen; som lockar en kvarts miljon
årliga besökare till ön.
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– Det är som en medelstor stad, säger
Katarina Vinell när vi träffar henne i
slutet av sommaren 2019. Hon har till
sammans med sin son Michael drivit
Finnhamn sedan 2013.
Samtidigt väljer omkring 20 000 gäster
under s äsongen att övernatta på ön, och
då gäller det att vara förberedd.
Omkring femtio säsongsanställda
hjälper till i driften av krogen, vandrar
hemmet, sommarbutiken, stugorna och
samtliga båtplatser. På Finnhamn finns
tre hamnar; Vandrarhemsviken som har
ett tjugotal platser, Söder Långholm, och
Paradisviken, eller ”Paradiset” – som
även räknas som en naturhamn. Både

Vandrarhemsviken och Paradiset har
tillgång till el och vatten, vilket Katarina
beskriver som ”ett jättelyft”.
– Drömmen är duschar, fler toaletter
och tvättmaskin, säger Katarina men
förklarar att det är svårt med det stora
antalet gäster.
katarina betonar att det är viktigt att
bevara den naturliga känslan – på ön som
är känd för just det.
– Jag vill ha Robinson-stuk, och att vi
ska tänka utanför boxen, säger hon och
ger exempel på ute-duschar som passar in
i den bilden.
Tystnaden är även anledningen till att
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Tystnaden, lugnet och naturen
lockar till besök på Finnhamn.

musiken i Krogen hålls på en låg nivå;
det är ”viktigt att behålla friden – och ta
in naturen”, menar Katarina.
Eftersom det rör sig om en stor an
läggning på Finnhamn, är det enligt
Katarina viktigt att säkra upp redan
existerande processer – och fortsätta le
verera bra kvalitet till gästerna. Krogens
kök har ett välkänt rykte i skärgården,
där svensk husmanskost som torsk och
röding blandas med vilt som hjort, och
kryddas upp med paella- och tapas-influ
enser från de spanska kockarna i köket.
– Vi vill leverera bra service, och sam
tidigt ge barnen sommarminnen; där de
bor i en stuga, badar, äter glass morgon
och kväll, plockar blåbär och hallon,
säger Katarina och förklarar att vild
marken alltid är alldeles intill – och ger
exempel på havsörnar som sveper förbi.
hur kan säsongen förlängas tror du?

– Det är en komplex fråga, eftersom
det kostar pengar att värma upp det
stora huset.
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» Vår och höst är vackra
perioder och vi h
 oppas
kunna locka fler
besökare till Finnhamn
utanför högsäsong «
– Vår och höst är den vackraste perio
den – och då kan vi givetvis plocka in
personal förklarar Katarina, och be
tonar samtidigt vikten av att få större
grupper utanför säsongen, för att kunna
förlänga den.
vad kan förbättras på finnhamn?

– Underhållet är eftersatt och många
stugor är slitna, säger Katarina som även
arbetar med ett nytt miljötänk på ön
– som inkluderar borttagandet av plast
sugrör, så mycket närproducerad mat
som möjligt, och installeringen av solcel
ler som driver hamnarnas laddstolpar.

– Jag tror gemene man vill äta och
dricka gott, allt under avslappande
former. Det är kärnan i vad vi gör, fort
sätter Katarina som vill visa nya besö
kare ”lugnet” på Finnhamn.
– Särskilt de som inte är vana vid skär
gården.
Och det där lugnet verkar ha infunnit
sig bland besökarna vid Paradiset, som
solar på klipporna. Några barn hoppar
från trampolinen som skjuter ut i havet,
någon paddlar förbi på en SUP, medan
andra avslappnat dricker flasköl bland
tallarna som klamrar sig fast på berget.
– Finnhamn är barnens favorit-ö, säger
Charlotta Thålin, som har tagit med
familjen på en utflykt från Vallentuna.
– Barnen kan kolla på fisk genom
sina cyklop, och handla glass efteråt.
Samtidigt som jag kan löpträna – det är
perfekt här, säger Charlotta.
tältarna håller ställningen

Längre bort ligger öns tältby, med 32 tält
uppsatta på berghällarna och i tall

skogen. Säsongen för tältarna sträcker
sig från fösta april till sista september.
Cecilia Arvidsson och Anita Sundberg,
som båda har tältat här i många år, dras
gång på gång tillbaka av naturen. De
uppsatta fågelholkarna bredvid deras
tält lockar småfåglar, och både ugglor
och havsörn visar sig ofta i skogen och
på klipporna. Cecilia och Anita föredrar
att vara här innan högsäsongen drar
igång, eller på hösten, då det är betydligt
lugnare.
– Vi kommer hit för det enkla livet, för
tystnaden och naturen, säger hon.
De brukar stanna i några dagar,
och om vädret tillåter – upp till ett par
veckor, varje gång. De badar i havet eller
använder vandrarhemmets duschar, och
beskriver tältbyns blandade åldrar, där
camparna tar med barn och barnbarn
– som ett bra alternativ även för ensam
stående som inte har båt.
– Om man vill ha ett sommarställe i
skärgården men inte har 4–5 miljoner,
är detta också ett bra alternativ, fortsät

– Vi vill bevara den naturliga känslan, säger Katarina Vinell.
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ter Cecilia, medan solen går ner över
talltopparna.

Vandrarhemmet Utsikten ligger högt beläget
med utsikt över farleden, och har blivit Finnhamns
signum.

På Finnhamn anordnas bröllop, fester och middagar
året runt. Totalt har Finnhamn 265 sängplatser och
konferenslokaler för upp till 200 personer.

Ingmarsö
Bockholmen

På Idholmens gård bor och arbetar skärgårdsbonden
Martina. Missa inte ett besök i hennes gårdsbutik.

Stugbyn består av 30 stugor och byggdes på
1950-talet. Det gjorde även sommargården, som även
det är ett vandrarhem och ligger avskilt från resten av
öns boende.

Lilla Jolpan

Rävsjöfjärden

FINNHAMN består av tre öar och fick sitt namn e fter
att finska skutor hade en skyddad hamn här, i väntan
på rätt väder för seglatsen över Östersjön.
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Det finns tre hamnar på ön: Paradisviken (Djupfladen
i sjökortet), Vandrarhemsviken och Söder Långholm.
Det finns många vandringsleder runt ön för promenad
och jogging. Det finns även möjlighet att hyra kajak
och SUP.
För mer info: finnhamn.se

några gäster f rukost
på vandrarhemmets uteservering.
Christian Wisén och Henrik Hellberg är
del av en grupp på åtta killkompisar som
åker vattenskoter från norra till södra
skärgården, och har stannat till en natt
på vandrarhemmet.
– Det är ett naturligt val att stanna till
här, och det är trevligt på krogen, säger
Christian Wisén.
Det är inte bara krogen som har perso
nal från andra länder. Finnhamn strävar
efter att vara en multikulturell arbets
plats. Eleana Alvarado kom hit från
Venezuela för fyra år sedan och arbetar i
vandrarhemmets reception. Det var hen
nes man som tog hit Eleana, och nu job
bar hon även tillsammans med sin bror
och syster på ön.
– Det är så lugnt och vackert här, säger
Eleana.
– Nu kan mina barn lära sig att simma.

nästa morgon äter

sig Finnhamn perfekt
för. Klipporna nedanför vandrarhemmet
är skyddade mot vinden, och morgonlju
set sipprar långsamt genom tallkronorna
och landar på havsytan som kluckar mot
berget. Längre bort ligger den vedeldade
bastun med en egen brygga. Jag slänger
in den redan upphuggna veden i kaminen
och sätter mig på träbänken i bastun.
Tittar ut över klipporna och havet. Detta
är Finnhamn. Det naturliga lugnet

just bad lämpar
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Finnhamn är precis som
namnet antyder en populär
plats för båtlivet med
skyddade hamnar i flera
vädersträck.
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