
Möt vintern 
i skärgården
Mästerkockar, termosar, kristallglas, kängor, is, vatten, snö, karga klippor. 

Vinterskärgården har många ansikten.
RESA lotsar dig längs kusten och visar dig pärlorna.

SkäRgåRd
BOHUSLäNS

götEBORgS SkäRgåRd

SkäRgåRd
BLEkINgE

Jättarna tJörn, Orust 
och klassiska Marstrand är 
kändisar. Detsamma gäl-
ler kuststäderna Lysekil, 
Smögen, Grebbestad och 
Strömstad – de lever även 
på vintern. Fina, mindre 
öar att besöka vintertid är 
bilfria Käringön och Åstol i 
söder och Kosteröarna och 
Storö längre norrut. Storö 
hör till Väderöarna och där 
finns ett pensionat dit du 
bara kommer med förbo-
kad båt.

– Ett bra sätt att se skär-
gården är att följa med 

postbåten från Fjällbacka, 
som kör året runt. Skep-
paren är väldigt kunnig 
och kan guida. Bland annat 
passerar båten Dannhol-
men där Ingrid Bergman 
bodde på somrarna, säger 
Katrin Törnqvist, turistby-
råansvarig i Tanum.

söksajt för boende och mat:  
S www.bohuslan.com  
(klicka på Temasajter och Båtliv)

Väderöarna:  
S www.vaderoarna.nu

Färjetrafik:  
S www.vasttrafik.se

södra Bohusläns turistbyrå: 
& 0303-815 50

strömstads turistbyrå: 
& 0526-623 30

RESA 
Hummersafari med 
fiskare från trakten får 
du gärna hänga med på 
och dra hummertinor, 
ett riktigt slitgöra. Pri-
serna varierar mycket, 
men en riktlinje är att Smögens 
Fisketurism tar  
650 kr för en fyratimmarstur. 
S www.smogensfisketurism.com

tanums turistkontor:  
& 0525-183 80 

skärhamns turistbyrå:  
& 0304-60 10 16

SödRA dELEN
Cirka 20 öar, varav 
sex bebodda. Båtar 
(spårvagnskortet gäller!) 
går året runt från Salt-
holmen. Det är populärt 
att promenera på öarna 
bland klippor, skog och 
små sandstränder. Bilar 
är i stort sett förbjudna 
– flakmoppar gäller, 
och på Köpstadsö skott-
kärror. Vinterboende 
och restauranger finns 
bland annat på Brännö, 
Styrsö och Vrångö.

– På Styrsö finns en 
vacker utsiktsplats, Sto-
ra Rös. En klar dag kan 
man se ända till Vinga 
där Evert Taube till viss 

del växte upp, säger Li-
selotte Marcusson vid 
Göteborgs turistbyrå.

Läs Mer På: 
S www.goteborg.com

göteborgs 
turistbyrå: 
& 031-61 25 00

RESA 

  
Testa det väst-
kustinspirerade 
julbordet på 
Pensionat Skä-
ret på Styrsö. 
Det är mysigt, självklart med 
mycket fisk och skaldjur.  
Boende och julbord från 
1 295 kr. 
S www.pensionatskaret.se 
& 031-97 32 30

NORRA dELEN
aLLa tiO öarna, som 
hör till Öckerö kom-
mun, är bebodda och 
färjor går dagligen från 
Lilla Varholmen. Hönö, 

Fotö, 
Öckerö 
och 
Hälsö 
binds 
sam-
man av 
broar. 
I cent-
rum 

på Hönö är det mest liv 
med butiker och mat-
ställen, men hotell och 
vinteröppna vandrar-
hem finns på flera öar.

Folk tycker ofta att 
det är jättefint när det 
är stilla. Men lika mäk-
tigt är det när vågorna 
slår in mot klipporna 
på Hönö och det ryker 
över kanterna, säger 
Birgitta Karlsson, turist-
värdinna i Öckerö.
Läs Mer På: 
S  www.ockero.com

öckerö turistbyrå:  
& 031-96 50 80

RESA   
Prova att baka Hönökaka 
på öns hembygdsgård. För 
250 kronor per person för 
du vara med och baka när 
tillfälle bjuds.   
S www.hono.se/hembygd 
& 070-722 88 08

Stäva fram 
bland Bohus-
läns vinteröar 
med båt. 
Foto: LiSa  
NeSTorSSoN

De pittoreska stugorna på 
Brändaholm i Karlskrona 
– idylliska även vintertid. 
Foto: MaTS KocKuM

Styrsö – en  
vinterpärla.

Foto: LiSeLoTTe MarcuSSoN

Text: Janna Holmqvist
resa@aftonbladet.se
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Möt vintern 
i skärgården

StOckHOLmS

SkäRgåRd

BOttENVIkEN

OStkUStEN

VarM CHOkLad OCH vand-
rarhem snarare än lyxiga 
restauranger och fina ho-
tell. Karlskronas skärgård är 
störst, sedan kommer Karls-
hamn. Ronnebys är inte att 
räkna med vintertid. Exem-
pel på vinteröppna öar är 
Aspö och Tjurkö utanför 
Karlskrona samt Tjärö utan-
för Karlshamn.

– Karlskronas östra skär-
gård ser ut som på farmors 
mors tid, med flakmoppar 
och fiskeläger. Till Stenshamn 
och Utlängan kan man åka på 
privat sälsafari, båtarna går 
varje dag. Har man bara ki-

kare är chansen stor att man 
får se sälar, säger Malin Hag-
berg-Andersson, informatör 
vid Karlskronas turistbyrå.

Läs Mer På:
S www.skargarden.net
S www.karlskrona.se/turism
S www.karlshamn.se/turism

RESA  
Om det är öppet vatten – hyr 
kajaker i Karlskrona och paddla 
ut till Sturkö Åboar på Flakskär 
– fyra små timmerstugor utan 
rinnande vatten men med foto-
genlampa, järnkamin och enkla 
sängar. en natt och två dubbelka-
jaker kostar runt 1 000 kr. 
S  www.karlskrona.se/turism

sträCkan nyköPing– 
OskarsHaMn kan delas 
i tre: Sörmlands, Östergöt-
lands och norra Smålands 
skärgård. Öarna är lugna 
vintertid, men längs kusten 
är mycket öppet. Stugor till 
uthyrning finns på en del 
öar, men inga reguljära båt-
turer går, utan resorna måste bo-
kas. En rolig aktivitet är att följa 
med postbåtarna bland öarna ut-
anför Valdemarsvik.

– Långfärdsskridskor är po-
pulärt i januari, om det är bra 
is. Men det finns inga organise-
rade turer, säger Jenny Sund-
qvist, turistinformatör i Nykö-
ping.

nyköpings turistbyrå: 
S www.visistnykoping.se
& 0155-24 82 00

östsvenska turistrådet: 
S www.ostsvenskaturistradet.se
& 011-15 51 20

tjusts skärgård och Västerviks  
turistbyrå: 
S www.tjustskargard.com
&  0490-889 00 

RESA   
Paddla i tjusts skärgård. På idö ut-
anför Västervik finns möjligheter till ka-
jakpaddling och örn- och sälsafari, pris 
350 kr/person (minst tio deltagare).
S www.idoskargardsliv.com
& 0490-285 80

FraMFör aLLt 
åtta av de tiotusen-
tals öarna håller i gång vin-
tertid: Grinda, Finnhamn, Sandhamn, 
Möja, Utö, Landsort, Vaxholm och Näss-
lingen. Hit går båtar hela veckorna med 
priser mellan 140 och 240 kr t/r.

–Även om det är oväder är skärgår-
den fantastisk. Det är mysigt att stanna 
över natten, på Nässlingen finns ett 
hemtrevligt boende med god standard, 
säger Hulya Baysal på Visit Skärgården.

Läs Mer På: 
S www.visitskargarden.se
Visit skärgården: & 08-100 222

RESA   
 Bo i ett gammalt lotstorn på Landsort, laga 
middag och ät med havet och halva Södertörn 
bakom ett panoramafönster. Del i dubbelrum 
790 kr.
& 08-520 341 11
S www.landsort.nu

skeLLeFteå tiLL HaParanda. 
Skellefteås skärgård är inte ut-
byggd alls och i Piteås finns inga 
restauranger och bara några få 
övernattningsstugor. Där är det 
populärt är att åka skidor, skrid-
skor eller sparka runt ön Fårö. I 
Kalix finns skoter- och skidleder 
samt plogade vintervägar på isen. 
Utanför Haparanda finns ön Sand-
skär med stugor och bastu. 

Luleås skärgård sjuder av liv 
även på vintern. Här finns isvägar 

samt matställen och boende på 
öarna. Utanför Brändöskär tro-
nar packisen i vallar stora som fy-
ravåningshus.

– De ljusa vinternätterna är 
härliga. Lyckas du pricka in en 
skidtur då månen, stjärnorna och 
norrsken lyser samtidigt är det 
bingo, säger Göran Wallin, av-

delningschef för skärgård- och 
friluftsliv vid fritidsförvaltningen 
på Luleå kommun.

Läs Mer På:
S www.bottenviken.se

RESA   
åk på skotersafari och pimpla utan-
för Kalix. Du skräddarsyr dina egna turer. 
Fyratimmarstur med skoter 1 500 kr, 
med kälke cirka 600 kr. Från februari och 
framåt går det fint att pimpla.
S www.lapplandskusten.se
& 0923-670 226

Häradsskärs fyr visar vägen vid Östgötakusten.Foto: ÖSTSVeNSKa TuriSTrÅDeT

Luleås skärgårds-isar passar fint 
för pimpelfiske.
Foto: GÖraN WaLLiN

På Finnhamn 
finner du 

vintermys så 
in i vassen.

Foto: BJÖrN LiNDaHL

En tur med hundspann är 
ett idealiskt sätt att uppleva 
Bottenvikens vintervidder. 

Foto: GÖraN WaLLiN
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