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GUIDNING
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LUMMIGT LÄGE
LOVAR MYCKET
Ambitionsnivån i Debaser
Humlegårdens kök är för
hög, tycker Krogguiden
som önskar en enklare
meny.

HÄMTA ÄGGEN
SJÄLV PÅ HOTELLET
Veckans resenär Sara
Olausson minns sin bästa
upplevelse på Capri. Du får
också tips om hotellet där
man kan plocka frukostäggen själv.
sid 4

sid 11

VIN

Det började
redan på Gamla
testamentets
tid.
sid 14

SKÄRENS
SMAKER

Ta kajaken till god mat
i Sankt Annas skärgård
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FRILUFTSLIV
FÖR FINSMAKARE
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SANKT ANNA Skippa trängseln i Stockholms skärgård

under högsommaren och satsa på Sankt Anna i stället. Här
i Östergötland får paddlarna ha ytterskärgården i stort sett
för sig själva. Och den som vill ha det riktigt bekvämt kan
hänga med på gourmetpaddling.
Text och foto CENNETH SPARBY
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BUFFÉ
Cecilia Waxegård och
Anders Lindroos bjuder på
varmrökt lax,
ekologiska
grönsaker,
salsa och
tortillor
utanför
kungens stuga
på Melskär.

FÄRSK FILÉ

SJÖFÅGEL

– Smörstekta abborrfiléer med
flingsalt och peppar är min
favorit. Lätt att laga på gasolköket, säger Anders Lindroos.

Mats Södling lockar med
rosastekta gräsandsbröst på sin
krog vid bryggan på Missjö.

D

et är högsommar och strålande
sol på Mons camping – porten till
Sankt Annas skärgård i Östergötland. Nere vid den lilla sandstranden råder full aktivitet. Mer
än ett dussin smäckra kajaker
håller på att fyllas med både mat,
tält, sovsäckar och kläder. En tre dagar lång gourmetpaddling väntar. Ett arrangemang som vänder
sig till dem som behärskar grunderna i konsten att
paddla kajak, och som vill byta frystorkat mot traktens råvaror.
Anders Lindroos och Cecilia Waxegård guidar.
Under de senaste tio åren har de haft grundkurser
och paddelturer i Sankt Anna, som i norr gränsar
till Arkösund och i söder till Gryts skärgård.

Sankt Anna är vida känd för sina många naturreservat och tusentals öar, kobbar och skär. Mångfalden öppnar för ett oändligt antal kajakrutter,
som går att anpassa efter väder och vind.
Det är få öar som är bebodda vilket gör att det är
lätt att hitta egna öar och skär att koppla av på. Hela
ytterskärgården är dessutom så pass grund att endast kajaker och små båtar obehindrat kan ta sig
fram.
– Gårdagen var vädermässigt helt sanslös, utropar Anders, samtidigt som han fördelar utrustningen.
– Vi hade 29 grader på eftermiddagen och lätt
bris. På tok för varmt för att paddla. I dag ligger
temperaturen på mer behagliga 20 grader, och en
betydligt mer krävande vind blåser från nordost.

Maria och Jan Ström från Järna har lockat med
sina tonårssöner för att testa skärgårdspaddling för
första gången.
– Vi gick en grundkurs genom Friluftsfrämjandet
för ett par år sedan och hade först tänkt ge oss ut på
egen hand, berättar Maria.
Det tar knappt en timme att ta oss till den södra
änden på Kallsö, där fiskaren Anders Johansson
har sitt rökeri. Här ska vi hämta ingredienser till
dagens lunch och middag.
– Jag har hållit på med fisket i 43 år, och det var
min farfars far som började här på Kallsö en gång
i tiden. Då var det ålafiske som gällde.
Han är en av de få kvarvarande fiskare som får
fiska ål – en syssla omgärdad av skarpa restriktioner.
– Jag brukar kalla mig för den sista ”idioten”,
som fortfarande tror att det går att hålla på med
fiske, säger han, men konstaterar samtidigt att
siken, gäddan och abborren har kommit tillbaka
i mängd – trots att Östersjön inte alls mår bra.
Vi får med oss lax och räkor i rökt form, samt
några smakbitar av den alldeles nyrökta ålen.
Rakt över sundet ligger Bastö, där vi sedan njuter av
lunchen. Anders och Cecilia fixar och vi andra slappar i solen. Det känns helt rätt att njuta av lunchen
på solvarm klippa och det är lätt att bli kvar länge,
men efter en kort siesta manar Anders på. Vi har ett
par timmar till vår ”five o’clock tea” ett antal öar
bort.
Före avfärd får vi goda råd i paddelteknik.

M
En flock får tar för
sig av gräshedarnas
växtlighet på den
lilla långsmala ön.

09

SvD Resor&Mat söndag 10 augusti 2014

INBJUDANDE ÖLIV
De släta klipphällarna gör öarna
lätta att nå med kajak. Dessutom
går det alltid att finna lä för
vinden.

– Tänk på hållningen och att det är kajaken ni ska
flytta med paddeln, inte vattnet!
Vi hakar på honom med vinden rakt emot oss,
förbi fågelskyddsområden och ett koppel av små
öar med namn som Tryssholmen. Gråholm och
Ören.
En paus för te på Styrsö ger kraft att fortsätta mot
aftonens logi, strax söder om Aspöja. En flock får
tar för sig av gräshedarnas växtlighet på den lilla
långsmala ön. Här finns även ett litet berg som ger
en panoramavy över arkipelagen.
Våra skogsgröna kupoltält smälter väl in i landskapet, och medan abborrfiléer steks i smör kollar
vi sjökorten och mumsar på förrätten; tunnbrödsrulle med pepparrotskräm och kallrökt lax.
Christer Mjömark från Hövik är mer än nöjd
med dagens etapp, drygt 14 kilometer enligt hans
GPS. Han började paddla när han väl byggt färdigt
sin första egna kajak.
– Det passade mig perfekt som nybliven pensionär. Och det här är min första riktiga skärgårdstur.
Kul också att göra den tillsammans med min
dotter.
Timmen senare tar vi för oss av lagrade ostar, kex
och vindruvor samtidigt som solnedgången färgar
klipporna neonaktigt röda och en klotrund måne
sakta tar sig upp över horisonten.
Nästa morgon är det drygt 20 grader varmt
i vattnet. Tången ser inte ut att må så bra, insvept
i geggig sörja. Östersjöns tillstånd blir ett ämne att
diskutera till kaffet.

Senare får vi syn på havsörn för första gången
under turen, och vi får pröva lite skön vågsurfing,
där ytterskärgården öppnar sig mot det öppna havet. Lunch intas på Melskär, där Anders och Cecilia
dukar upp lax, grönsaker, salsa och tortillor
på ett rustikt träbord utanför en faluröd välskött
stuga.
– Det här är kungens lilla träkoja, som han fick
när han fyllde 50 år, berättar Anders. Länsstyrelsen
förvaltar den och som besökare på ön kan man låna
den gratis. Det är bara att ringa innan och kolla att
den är ledig. Här finns såväl öppen spis som trangiakök, en enkel brits och ett litet bord.
– Perfekt för eremitliv några dagar, kommenterar Cecilia, som länge planerat att ta sig hit i november då höststormarna rasar som värst.
Vägen vidare mot Östra Örholmen och nästa övernattning leder genom ett myller av kobbar och skär,

nära flera fågelskyddsområden. Här får vi verkligen
parera för vågorna och samtidigt skåda flera havsörnar högt uppe i skyn.
Vid Östra Örholmen glider vi in med kajakerna
i en skyddad vik och finner tältplatser bland knotiga
tallar längre upp. Till den grillade lamminnerfilén
trollar Christer fram en box med zinfandel och låter
oss andra smaka.
Morgondagens paddling är dryga milen. Anders
berättar om den avslutande turen:
– Lunchen på Missjö är något alldeles extra.
Mats Södling och Angela Jonsson driver skärgårdskrog vid den egna bryggan, med sjöfågel som specialitet på menyn.
Det ska blåsa ännu mer nästa dag, men vinbärskakan till dessert ska vara väl värd att paddla för.
resor@svd.se

FAKTA

Resa
Ta väg 210 från Söderköping mot
Sankt Anna och Norra Finnö, ca
fyra mil. Sväng ca 800 meter efter
Lagnöbron och kör efter skylten
mot Mons camping. Kajakparadiset ligger nere vid badstranden. Det går även buss från
Norrköpings resecentrum till

Lagnö, där man kan bli hämtad.
Buss går även till Tyrislöt camping,
och kajakuthyrningen där.
Paddlingen i Sankt Anna passar
både nybörjare och mer erfarna,
tack vare den stora variationen.
Gör en lugn tur inomskärs eller ta
dig an kraftfulla dyningar i ytterskärgården.
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GUIDE SANKT ANNA

Skärgårdsliv

Norrköping

Arkösund

Det finns ett par olika arrangörer av
kajakturer i området, med varierande
upplägg. Och en rad ställen att bo och äta på.

Söderköping

Text och foto CENNETH SPARBY
Mons Camping & Stugor

CAMPA I SANKT ANNA

BO PÅ VANDRARHEM

Kajakparadiset har Mons camping
som bas för nybörjarkurser, dagsturer, flerdagarsvarianter med
helpension och kajaklek för barn.
Även ren uthyrning. Sankt
Anna Skärgårds kajakuthyrning
har guidade dags- och tvådagarspaddlingar. Även helgpaket med
stugboende.
www.kajakparadiset.se
www.stannakajak.se

Sankt Annagården vid Lagnöströmmen är ett STF-vandrarhem
med logi i ett gammalt sågverk
och snickeri. Boende i dubbelrum
från 200 kr natt/pers. Även populär restaurang.
www.stannagarden.se

HYR STUGA
Mons camping har 60 platser och
ett antal stugor. En tvåbäddsstuga kostar från 300 kr/dygn. Här
finns även skärgårdskrog.
www.monvision.se

Tyrislöt Camping

Valdemarsvik

SKÄRGÅRDSMAT

HYR FISKESTUGA

Södlings på Missjö har boende och
mysig skärgårdskrog i en gammal
sjöbod, med fokus på fisk, vilt och
sjöfågel. Ca tio km paddling från
Mon eller betydligt kortare
sträcka från Tyrislöt. Boende
från ca 200 kr natt/pers.
www.sodlings.se

Kallsöfiskaren Anders Johansson
säljer både fisk och har stuguthyrning, bland annat en
fiskestuga i det yttersta
havsbandet.
www.kallsofiskarn.se

FÖLJ MED TILL MEDELHAVET
Res med Detur till Turkiet och Tunisien
På våra resmål lyser solen och värmen sprider sig i både luft, hav och pooler. Vi har även nedsatta priser på All
Inclusive under semesterperioden. Här är våra bästa erbjudanden just nu!

Alanya

IRIS

Alanya

KLEOPATRA ADA

Side

KENTIA

Side

PARK SIDE

Bodrum

JASMIN BEACH**

Bodrum

PETUNYA BEACH

Marmaris

NUR

Sousse

KAISER

Sousse

EL KANTAOUI CENTER

Monastir

DELPHIN RIBAT
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Lägenheter

Gryt

10 km

Se våra nya
vinterresor

fr 2.299:-

All Inclusive

fr 4.199:-

Lägenheter

fr 2.699:-

All Inclusive

fr 4.199:-

Lägenheter

fr 2.999:-

All Inclusive

fr 4.599:-

Lägenheter

fr 2.199:-

Frukost

fr 2.199:-

Lägenheter

fr 2.999:-

All Inclusive

fr 4.699:-

08-723 46 00 detur.se

Pris per person med del i dubbelrum/lägenhet med avresa från Arlanda. Begränsat antal platser.
Läs mer och boka på detur.se, 08-7234600 eller din lokala resebyrå. *Resor till södra Turkiet från Stockholm. **Studio.
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