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Låt sommaren bli ett tillfälle där du upptäcker din när-
miljö. Följ med oss på ett äventyr i Östergötland. 

Om man har fyra dagar och en cykel får man vara 
med om mycket. Vårt äventyr började i Norrköping och 
gick mot Stegeborg för att ta färjan över Slätbaken. På 
andra sidan tornade ruinen av fästningen upp sig där Va-
sakungarna gärna bodde när det begav sig. Eftermidda-
gens mellanmål intogs i form av hembakade kakor ute på 
Trädgårdshotellets veranda och middagen njutandes av 
vildsvinsbuffé på hamnkrogen. På det pittoreska hotellet 
står nio mysiga rum till förfogande om man vill över-
natta och har du ett litet propellerplan går det alldeles 
utmärkt att landa på den välklippta gräsmattan. Men vårt 
mål var Husby säteri dit vi cyklade i skymningen.  

Det var en magiskt fin kväll när vi rullade upp på 
borggården till slottet som är byggt 1795 med exteriör 
och interiör i tidsenlig stil. Kvällen var redan sen och vi 
trötta. Då är det inte särskilt taktiskt att gå på spökjakt. 
Särskilt inte när det hade visat sig att vi skulle vara helt 
ensamma i slottet under natten. I biljardrummet sägs det 
spöka. Dit gick vi. Biljardkulor flyttar på sig och mystis-
ka ljussken har visat sig. Jag tog ett foto. Ett oförklarligt 
ljussken visade sig. Och varför lös det i rum nummer fem 
när ingen var där. Vi kröp ned under våra täcken. Låg 
längre och pratade för att få bort spökkänslorna. Somna-
de till sist. Men vaknade av småljud och månens sken. 

Dag 2: På morgonen kändes allt annorlunda. Efter en 
härlig frukostbuffé på verandan fick vi en guidning i 
slottets salar. Visst fanns det spöken här. Det rådde det 
inget tvivel om. Vi fick höra flera berättelser. Om flygan-
de brandsläckare och känslan av att fastna i geggamoja 
när man går i slottets trappa. Men det kändes helt ok i 
dagsljus, men låg biljardbollarna verkligen på samma 
ställe som kvällen innan? Kanske. Kanske inte. Vi gick 
ned i slottets vinkällare där det finns vin som är tappa-
de exklusivt för Husbys gäster. På slottet finns även en 
jaktbutik där väggarna är smyckade av afrikanska djur, 
byten som är skjutna av slottets nuvarande ägare. För 
de som vill kan man även gå kurs och ta jaktlicens här. 
Eller så åker man helt enkelt hit och njuter av god mat 
till lunch eller middag, underhållning enligt sommarens 
program eller kopplar av i den nya spaanläggningen. Om 
man inte vill utnyttja ställets konferensmöjligheter eller 
ha ett spökkalas för barn. 

Vi cyklade vidare. Att cykla över Lagnöbron och se 
havsströmmen flyta fram är magnifikt och efter några 
kilometer svängde vi vänster in till Mons camping och 
en lunch i dess Båtshus ute på Norra Finnö beläget i S:t 
Annas skärgård. Upptäckte att det var längre till Gryt än 
vi hade trott. Bara att trampa på. Innan vi åkte tillbaka 
över bron igen gjorde vi ett kort stopp vid Edgars hus. 
Det är ett gammalt hemman som använts på olika sätt 
genom åren men nu utgör en mötesplats för folk och 

företag i bygden. Anläggningen fungerar bland annat 
som turistinfo, inrymmer ett café och gårdsbutik med 
bland annat konstalster och i ladan bredvid arrangeras 
konserter, föreläsningar och bio. Vi köpte glass och fick 
en pratstund med ägaren samtidigt som vi blickade ut 
över naturreservatet.

Det var häftigt att rulla in mellan grindstolparna i form 
av två fyrar och åka förbi de stora varvsmagasinen och 
ut på kajen vid Gryts varv efter många mils cykling. Där 
ligger restaurangen och hotellet. Mitt i en skärgårdsidyll. 
Vi maxade den känslan genom att paddla lite hajskajak. 
Lade ut i medvind och fick lite tips om bra rutter. Kändes 
som det var något fel på sjökortet. Men det låg nog mest 
hos oss och lite mosiga som vi var efter en lång dags 
cykling bestämde vi oss för att endast runda en av öarna. 
Blev ändå en bra tur där vi fick ta i för att komma tillbaka 
till varvet. Nu var vi hungriga på riktigt. Att kombinera 
aktiva dagar med riktigt god mat och något glas vin är 
lyx. På Gryts varv arrangeras också många fester under 
sommaren dit alla är välkomna. En klassiker är festen på 
midsommardagen då många tar sig ut hit. 

Dag 3: På morgonen cyklade vi vidare för att hinna med 
postbåten från Fyrudden. Blev dessutom en avstickare 
till Eköns camping och naturreservat. Där kan man för-
utom att bo och bada från klipporna hyra kajaker hos 
Ostkustenkajak för spännande äventyr. Sova på öar i 
hängande tält och utöva naturskön yoga. Framme vid 
Fyrudden gick vi in på lanthandeln och köpte några rökta 
flundror för att ha till lunch. På kajen gick vi på postbåten 
och surrade fast våra cyklar där bak längs relingen. Den 
båten åker runt till öar i Gryts skärgård för att dela ut post 
och lådor med mat som folk beställt. Jättespännande att 
få följa med. Vid Harstena gjorde båten en paus och vi 
med den. Här vandrande man runt i omgivningar så fina 
att man nästan blev tårögd. Husen. Vattnet. Klipporna. 
Dammen med de röda näckrosorna. På ön finns även res-
taurang, fiskrökeri, ett skolmuseum, bageri och glassbar. 

Postbåten tog oss vidare till Gräsmarö där vi blev 
avsläppta. Kaptenen lämnade av posten inne i den lilla 
boden och vi blev kvar efter att rutten gick tillbaka till 
Fyrudden. Nu hade vi 45 minuter fram till skärgårdslin-
jen skulle trafikera ön på sin väg mot Arkösund. Ön har 
några bofasta invånare och ligger i den yttre, karga delen 
av skärgården, men trots detta bedrivs en del jordbruk 
plus att vi träffade på många kor. Både på Harstena och 
Gräsmarö kan man hyra en sommarstuga. 

Nu hade vi kommit till den del av äventyret då vi stöt-
te på problem. Skärgårdslinjen ville inte ta med våra cyk-
lar. Vi lyckades till slut övertyga kaptenen om att vi inte 
hade mat och utrustning för att klara en strandsättning på 
ön. Ska man båtluffa görs det med fördel utan cykel blev 
lärdomen av detta. 

Det är härligt att glida in i en sommarhamn, gå i land 

och höra måsarna skrika och seglen på båtarna fladdra. 
Vi gick upp till Arkösunds hotell där vi skulle bo. Snöra-
de på oss löpardojjorna och gav oss ut på ett motionsspår 
och joggade sedan vidare längs bryggturen som tog oss 
ut på badholmarna där vi hittade en perfekt plats för lite 
rörlighets- och styrkeövningar. Nu var vi hungriga. Igen. 
Vilken tur för oss att hotellet är känt för sina gastrono-
miska läckerheter väl värda ett besök. Som en utflykt 
privat eller i samband med konferens. Solen som var på 
väg ned speglade sig i våra vinglas och ännu en härlig 
dag var på väg mot sitt slut. Här anordnas flera konsert-
kvällar under sommaren med lokala band. Även uppe 
på det närliggande Kvarnberget erbjuds ett spännande 
program. 

Dag 4: Vi hade en etapp kvar. Vägen hem. Den visade 
sig vara längre än planerat. Vi susade fram längs lin- och 
spannmålsfält där blåklint hade sprängt in sig som blå 
pölar. Efter 50 kilometer stannade vi i Å. Förutom den 
nuvarande kyrkan finns en kyrkoruin några kilometer 
bort. Där sägs en man ligga begraven som enligt infor-
mationsskylten blev 147 år och 2 månader. Kanske inte 
helt sannolikt, men en väldigt fin plats att ligga begraven 
på. Vi åt några ägg. Ja jag kan erkänna att jag tar med 
mig extra ägg från hotellens frukostbufféer. Så är det. Vi 
cyklade vidare lite till och skildes sedan åt i Söderkö-
ping. Fyra dagar. Fantastiska upplevelser. Hemma hos 
oss. Dessa ställen tillhör oss. Dig och mig. Ligger där 
och väntar på att bli utforskade. Detta är vårt Östergöt-
land. Se till att utnyttja dessa rikedomar vi har i form av 
natur, kultur och upplevelser. 

Här finns länkar så att du på bästa sätt 
kan planera ditt eget äventyr hemma i 
vårt Östergötland 
• http://www.mauritzberg.se/
• http://www.stegeborg.se/
• http://husbysateri.se/
• https://www.grytsvarv.se/
• http://ostkustenkajak.se/
• http://www.grasmaro.se/
• http://www.harstena.se/
• https://www.skargardslinjen.com/
• https://www.ostgotatrafiken.se/reseinfo/be-

stallningstrafik/skargardstrafik/
• http://www.arkosundshotell.se/
• http://www.kulturarvostergotland.se/
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