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Påskpyssel på varven
Årets första stora sjösättarhelg är påsken
och runt om på varven jobbas det för
högtryck med motorservice, bottemål-
ning, putsning och pyssel.
– Isen har bara varit borta en vecka

men till helgen sjösätter vi fem båtar,
säger Christer Larsson på Lagerviks
båtvarv, Blidö. SIDAN 4

Säljakt utan betydelse 
Precis som föregående år har Stock-
holms län tilldelats 20 av de 230 sälar
som i år får skjutas i Östersjön. En
skyddsjakt som enligt länsfiskekonsu-
lenten varken gör till eller från. 

SIDAN 5

Konsten försvinner 
från Ljusterö
Efter att fullmäktige i Österåker som
väntat rivit upp beslutet i budgeten
från i november om att köpa J.A.G
Acke-konsten på Ljusterö, riskerar den
nu att försvinna: 
– Jag ger kommunen till 1 augusti

att hitta en lösning, annars vidtar plan
B, säger en besviken Claes Moser, som
äger samlingen. SIDAN 7

Vindkraftsplaner 
på Arholma
På Arholma i Norrtälje kommun hoppas
en grupp öbor att blåsten ska komma
att tas tillvara genom vindkraft på ön.
Under det närmaste halvåret kommer
de att närmare titta på tänkbara platser
med öbor och sommarboende.

SIDAN 9

Böter sen parkering
skyltades om
Camilla Eriksson från Möja, liksom
flera andra skärgårdsbor, möttes av
böteslappar på bilrutan när hon kom
till Sollenkroka för att hämta sin bil
häromveckan. Anledningen var att
parkeringsbolaget Europark plötsligt
hade skyltat om och gjort betalparkering
på platsen. Rätt ska
vara rätt, hävdar p-
bolaget.  SIDAN 11

Inkaättlingar besökte lilla Koholmen

Olagliga landstingsavtal
omsätter miljoner
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”” Det var förvän-
tade nyheter av
en oengagerad
ledning.

SIDAN 7

Vävning – en
fundamental
del av varat

SIDAN 13
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Nästan 60 procent av landstingets direktupphandlingar av
tjänstekontrakt strider mot lagen om offentlig upphandling.
Värdet av de olagliga affärerna är minst 51 miljoner kronor
men troligen är beloppet betydligt högre. Skulle saken föras till

domstol riskerar landstinget att dömas till höga skadestånd.
– Det finns ingen ursäkt, säger Torbjörn Rosdahl (M),

finanslandstingsråd och ordförande för landstingsstyrelsen
som är ytterst ansvarig för upphandlingarna. SIDAN 3

Att få besöka en ö och vara helt omgiven av vatten var oer-
hört spännande för mystikern och inkaättlingen Doña
Maria. Kvinnan kommer från en avlägsen bergsby på 4 800
meters höjd i peruanska Anderna och hade under söndagen
tagit sig ända till lilla Koholmen utanför Åkersberga. Hon
anses av sitt folk vara speciellt utvald av naturen efter att ha

blivit träffad av blixten tre gånger och hon reser nu världen
över för att dela med sig av sin visdom om naturen och
människan. Och även en högt uppstående andlig kvinna
som hon blev imponerad av sitt livs första båtresa. 
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En solig dag uppe i Andernas
berg i Peru går den sjuttonå-
riga flickan Maria ensam och
vaktar djuren. Plötsligt från
ingenstans hopar sig molnen
och ett oväder bryter loss. En

blixt träffar flickan. Hon slås
till marken och träffas två
gånger till av blixten. Flickan
känner det som om otäcka
eldar far genom kroppen och
hon försöker desperat att ”fäkta

bort” dem. Men hon förstår
sedan att det är naturens sätt
att förena henne med andar-
na. 

I DAG ÄR Doña Maria 85 år
gammal men rör sig fortfa-
rande som en ung flicka.
Efter dagen då blixten slog
ner tre gånger är hon enligt
sin kultur utvald av naturen
till att kunna kommunicera
direkt med de heliga bergs-
andarna. Tillsammans med
sin yngre bror, som är medi-
cinman, blev hon inbjuden
av ledarskapsutvecklarna Mimmi
och Sören Dahlström till
deras ö för att hålla ett semi-
narium om varför relationer
är så viktiga. 

– Har de lämnat Anderna
för att världen behöver deras
kunskap kan man ju hjälpa
till och sprida den på det sätt
vi kan, säger Österskärsbon
Mimmi Dahlström. Vi som
har ett stort nätverk kan ju
nå ut till fler människor än
de skulle kunna själva. 

NÄSTAN ETT sjuttiotal in-
tresserade besökare tog sig
också till Koholmen under
söndagen för att lyssna till
Inkaättlingarnas historia. En
man reser med dem och
hjälper till att tolka deras lo-
kala dialekt för åhörarna.  

– Jag är inte intellektuell,
förklarar Don Alejandro,
men jag bär medicin och jag

hjälper den västerländska
världen att leva i enlighet
med naturen. Moder jord
håller på att bli sjuk eftersom
vi inte behandlar henne som
tidigare. Hon talar därför till
oss och visar hur hon känner
det genom till exempel hän-
delserna i Japan. 

HAN BERÄTTAR att hans
eget folk stannat gömda
undan världen i sin lilla by i
Anderna ända fram till 1992.

– Vi skulle inte komma
ner förrän glaciären började
smälta, och när den gjorde
det var det ett tecken till oss
att jordens folk nu behöver
vår hjälp. 

Sedan dess reser folkets

shamaner och andra lära
runt jorden för att sprida sin
kunskap och sin kärlek till
naturen och till varandra.
Don Alejandro manar speci-
ellt oss här i Europa att börja
leva tillsammans som systrar
och bröder. 

– Inget mer jag, jag, jag,
säger han innerligt. 

HAN TRYCKER också på att
det är viktigt att vi ibland
försöker tona ner vår tän-
kande natur. 

– Jag respekterar hur ni
lever här i väst och ert sätt att
alltid tänka. Men kom också
ihåg själen och hjärtat, det är
viktigt. 

För att visa sin vördnad

för moder jord brukar hans
folk offra socker, quinoa och
annat från naturen. Även här
på Koholmen förbereder de
en så kallad mandala, en of-
fergåva, i form av ett hjärta.
Med metodiska fingrar plac-
erar de under en lång tystnad
ut olika sötsaker på ett ut-
vecklat pappersark. Blad för
blad, korn för korn. När offer-
gåvan är förberedd sjunger
och ber Don Alejandro till
moder jord att förlåta oss
och höra våra böner. Stäm-
ningen är andaktsfull och för
en stund glömmer man helt
Koholmen och väntar sig i
stället nästan att få höra An-
dernas lamadjur lunka utan-
för tältet. 

Mimmi och Sören Dahl-
ström på Koholmen, som
håller i kurser i bland annat
ledarskapsutveckling på ön,
är oerhört nöjda och stolta
över sitt fina besök. 

– ATT TA HAND om våra re-
lationer är precis vad vi syss-
lar med här på ön, säger
Mimmi Dahlström. Om vi
kan få en arbetsgrupp att åter
fungera tillsammans igen är
det lite samma budskap som
Don Alejandros och Doña
Marias, fast på ett väster-
ländskt vis. 

Att hon och maken Sören
över huvud taget kom i kon-
takt med Inkaättlingarna var
genom deras gemensamma

vän Monika Bloomberg,
Vaxholm. Det är nämligen
hemma hos henne som
Maria och Alejandro bor
varje gång de är i Sverige på
besök. Monika Bloomberg
är själv utbildad i energime-
dicin och kom i sin tur i kon-
takt med dem under sina
studier utomlands. Hon har
fortsatt att engagera sig i
deras traditioner och deras
filosofi även om hon till var-
dags jobbar på dagis. 

– De är som del av famil-
jen nu, säger hon, de sprider
en sådan glädje.  

OCH ÄVEN Don Alejandro
och Doña Maria verkar nöjda
med sin skärgårdsupplevelse.

När det är dags för dem att
gå ner till båten och lämna
ön är de både uppspelta och
allvarliga på samma gång.
Men innan de ger sig av hälsar
de speciellt till Skärgårdens
läsare att vara tacksamma för
närheten till vattnet. 

– Respektera vattnet, det
betyder nystart och rörelse,
säger Don Alejandro. 

Och därefter hoppar han
i båten och påbörjar sitt livs
andra båtresa. 

Inkaindianer spred visdom i skärgården
Skärgården fick ta del av uråldrig visdom när Don
Alejandro och Doña Maria, ättlingar till Inkafolket,
besökte kursgården Äventyrens ö i Åkersberga.
Peruanerna reser världen över för att sprida bud-
skapet att vi människor måste återknyta bandet
med vår jord. Men det största intrycket på india-
nerna själva verkar ändå båtupplevelsen mellan
Skeppsdals brygga och lilla Koholmen ha gjort.
– Vi har fått åka båt för första gången, säger

Don Alejandro, där vi bor uppe i bergen finns inga
öar. Det var en mycket snabb båt också, mycket
snabb!

LINDA HEDRÉN TEXT OCH FOTO
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Bergsfolket Doña Maria och Don Alejandro från Peru är mycket fascinerade över att vara på en ö. Det är första gången trots många resor världen över.

För medicinmannen Don Alejandro är båtupplevelsen något mycket
speciellt, och nog har han respekt för vattnet. 

Mimmi Dahlström är ägare till Äventyrens ö och var jätteglad över att ha fått ta del av Doña Marias visdom på sin ö. 

En inkaättling på nyfiket besök i skärgården. Doña Maria har blivit
träffad av blixten tre gånger och ses därför som en av de högsta
mystikerna i Anderna.

Efter att ha förberett sin offergåva till moder jord och bett en bön
gräver Don Alejandro ner den ute på Koholmen och häller vin över
marken för att skydda den.  

Rätt vad det är halar Don Alejandro förvånande nog upp en system-
kamera och fotar spjuveraktigt Skärgårdens fotograf. 
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