
Vandring den 17 november 2010 
 

Årets vandringar avslutades vid 
Boo gård och utefter Stäkets 
stränder. Boo gård ligger vid 
Baggensfjärdens inlopp till Stäket. 
Redan 1282 omnämns gården i 
samband med ett gåvobrev från 
kung Magnus Ladulås. Under 
medeltiden tillhörde Boo Clara 
kloster i Uppsala stift men drogs 
vid reduktionen 1527 in till kronan.  

Gänget utanför Gammeludden 
 
Gustav Vasa skänkte 1545 gården till sin amiral Jakob Bagge som har 
givit namn åt Baggensfjärden. Boo gård har sedan haft många ägare bl. 
a. slottsarkitekten Nicodemus Tessin d y. Han lät återuppföra gården 
efter ryssarnas framfart 1719 då allt brändes ned. Nu bor familjen Henrik 

Ribbing i Boo Herrgård. 
Släkten är fjärde gene-
rationen  efter ägaren från 
1829 Här börjar vår vand-
ring. Vi gick först till utsikts-
tornet som är byggt på den 
plats där en väderkvarn från 
slutet av 1800-talet fanns. 
Den brann ned 1950. 1996 
byggdes utsiktstornet. Från 
toppen har man en milsvid 
utsikt dock ej när vi var där 
eftersom dimman låg tät.  
 

Vid utsiktstornet 
 
Vi fortsatte förbi några vikinga-
gravar och kom så ner till Stäket 
vid ”Knapens hål” . Här låg en 
s.k. bomspärr fram till 1682. 
Utefter stranden uppfördes ett 
antal ”Grosshandlarvillor” under 
senare delen av 1800-talet. 

 
 

Knapens hål i dimma 



Gammeludden som vi 
passerade var en gång 
krog men är i dag 
ålderdomshem. Mitt-
emot på Skogsösidan 
ligger det enda huset 
som ej brändes av 
ryssarna. Vid den tiden 
var det en krog i vilken 
den svenska staben 
hade sitt kvarter. Det 
var här som ryssarna 
vände av okänd an-
ledning - kanske för 
mycket dricka ? 
 

"Krogen" i röda huset 
 
Den mest påkostade villan är Lindängen som förmodligen beboddes av 
Tessin under tiden som Boo gård byggdes upp. Vi fortsatte vår vandring 
upp till en lämning av en befästning sannolikt från järnåldern. Här intog vi 
vår matsäck innan vi återvände till utgångspunkten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstin Törnvall 
 



Knapens hål i klart väder 
 

 
Jultallen är klädd 



 
Grosshandlar Pettersson Villa 

 

 
Lindängen 



 
Åter vid Boo gård 

 

 
Karta över vandringen 


