
 

Ulla Skansén, Claes F 
Jonsson och Barbro Maassen ska sätta Pilhamn på kartan. I år antog Ingarö Hembygdsförening och den 
nybildade Pilhamnsgruppen en vision om att skapa en mötesplats för människor, kultur och miljö kallad 
Kulturplats Pilhamn. 
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Pilhamn ska återigen  
bli ett sockencentrum 
KULTUR & NÖJE 10:58 | 25 juli 2017  
Tänk dig att ta en roddtur över Kolström, promenera från kyrkan utmed kanalen, ta reda på 
mer om din egen historia eller gamla kulturväxter. Stockholm har sitt Skansen. Nu vill 
Ingarö hembygdsförening och Pilhamnsgruppen att Pilhamn ska bli en framtida 
mötesplats – redan i augusti väntar en kultur- och naturfestival. 

Mellan den gamla vattenleden Kolströmmen och vägen till Brunn ligger Pilhamn. Första gången 
namnet nämns är i en anteckning från 1778. Samma år upptäckte James Cook Hawaii och 
dödsstraffet för trolldom avskaffades.  
 
Hit till det nybyggda prästbostället Pilhamn, som då låg vid den nuvarande prästgården, flyttade 
Ingarös förste skollärare och präst. I dag ligger Pilhamn med hembygdsmuseet i Gula huset, 
Klockaregården och Rialadan/Kulturladan längre österut. Långt ifrån alla som passerar vet att det 
är ett ideellt drivet museum och att området bedömts vara av kulturhistoriskt riksintresse av 
Riksantikvarieämbetet. 
 
Håller på att falla i glömska 
Men nu ska Pilhamn öppnas upp för allmänheten och sättas ordentligt på kartan. I början av året 
antog Ingarö hembygdsförening och den nybildade Pilhamnsgruppen en vision om att skapa en 
mötesplats för människor, kultur och miljö kallad Kulturplats Pilhamn.   
– Vi ska se till att platsen utvecklas, det ska bli ett sockencentrum, som det en gång var, säger 
Claes F Jonsson, kassör i hembygdsföreningen. 
– Namnet Pilhamn håller på att falla i glömska. Vi vill utveckla området från en stängd plats till ett 
öppet friluftsmuseum för möten över generations-  och nationsgränser, säger Barbro Maassen, 
festivalsamordnare och med i Pilhamnsgruppen. 
 
Ny kultur- och naturfestival 
Pilhamnsgruppen, som är ett löst sammansatt nätverk, har utvecklats från ett fåtal personer till ett 
stort antal lokala föreningar, kommunen, kyrkan och enskilda entreprenörer. Idéer saknas inte, 
däremot pengar. 



– Vi har väldigt långtgående planer och många människor involverade med att utveckla området, 
men i och med att vi är beroende av ideella krafter och bidrag tar vi små, små steg i taget, säger 
Ulla Skansén, vice ordförande i hembygdsföreningen. 
 
Det första synliga gemensamma projektet för Kulturplats Pilhamn blir en stor kultur- och 
naturfestival den 20 augusti, som arrangeras av ett stort antal frivilligkrafter och föreningar. 
Festivalen pågår från Ingarö kyrka i väster till Varvsholmen i norr, med ett digert program. 
 
Man planerar även att anlägga en kultur- och naturstig längs Kolström och vill flytta 
Sockenstugan, som är områdets äldsta hus, från Prästgården ner till husen som Ingarö 
hembygdsförening förvaltar i Pilhamn.  
Ett projekt som redan påbörjats är att anlägga en trädgård med gamla kulturväxter som 
finansieras av Jordbruksverket och hembygdsföreningen.  
Till sin hjälp har man kulturträdgårdsmästare Ulrika Rydh som arbetar med planering och en 
idéskiss.  
Ett annat projekt är att skapa en hamn vid Kolström, för kanoter och ekor, som ska lånas ut. Här 
ska även ett båthus finnas med skärgårdsbondens redskap och museets egna tre båtar ligga. 
 
Vill stärka Ingarös framtid 
Hembygdsföreningen har en ansökningsgrupp som sedan 2015 bland annat arbetar med 
bidragsansökningar och har därigenom kunnat förverkliga flera projekt – däribland en 
föremålsinventering som publiceras digitalt via databasen Kollektivt kulturarv.  
 
Föreningen har sökt stöd från Leader och Jordbruksverket för att förverkliga Kulturplats Pilhamn.  
Med projektet hoppas hembygdsföreningen och Pilhamnsgruppen bidra till att stärka och utveckla 
Ingaröbornas känsla och ansvar för den lokala historien, men också för Ingarös framtid och 
omställningen mot ett hållbart samhälle. 

Kommande evenemang på Pilhamn, Ingarö 
Söndag 30 juli  
Ingarödagen. Hembygdsdag och marknadsdag i Pilhamn. Hembygdsmuseet är öppet, loppis, hembakat, 
hantverk och lokala produkter från Säby. Lokalproducerat i Kulturladan. Klockan 10-15. Arrangör: Ingarö 
hembygdsförening. 
 
Skärgårdsmarknad på Brunn. Klockan 10-16. Arrangör Smaka på Värmdö. 
 
20 augusti 
Natur och kulturfestival, Pilhamnsområdet, Ingarö. Lokala musikband, guidning, biodling, äppelmustning, 
stand-up paddling, knopövning, akustisk musikjam, barnmusikal, prova på smide, permakultur och kompostering, 
snickra fladdermusholk eller insiktshotell, magiska trollskogen, spring eller gå med Inlöparna, vandring, 
sagostund, odling, häst och vagn, lek och mycket mer. Klockan 11-15. Arrangör: Ingarö hembygdsförening med 
vänföreningar på Ingarö, med stöd av Värmdö kommun. 
 
Söndag 13 augusti  
Logdans och allsång. Kulturladan i Pilhamn. Sång och dans ackompanjerade av Värmdö bälgarna under 
ledning av Kurt Tornberg. Klockan 18-20.  Arrangör: Ingarö hembygdsförening. 
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