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GLAD 
MIDSOMMAR

Lulu Carter 
Sommarprojekt 
som sysselsätter 
hela familjen

Utmana dig själv
Byt traditionen mot 
ett adrenalinfyllt
äventyr i sommar
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Stefano Catenacci, kökschef på Operakällaren: Jag har lärt mig 
att fi ra på svenskt vis; till lunch vill jag självklart att den inlagda sillen och 

nubben fi nns på bordet.Men på kvällen är det grillning som gäller. 

SÄTT GULDKANT
8

TIPS

PÅ DITT FIRANDE
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Midsommar – inte bara 
årets ljusaste dag

V
i förväntar oss 
klarblått men blir 
inte förvånade 
om det dyker upp 
några lätta moln. 
Blir det mulet och 
blåser tar vi på en 

tunn tröja, det står juni på kalen-
dern trots allt. Vi blir inte besvikna  
om det duggar lite lätt och börjar 
det regna så tar vi med humöret 
in en stund.  Som alltid med tra-
ditioner ska ingenting få komma 
i  vägen för det perfekta fi randet 
och med midsommar är hindrena 
 desto färre. Det länge beprövade 
receptet fritid, umgänge, sill, nub-
be, färsk dillpotatis, sånger, lekar, 
danspass, midsommarstång och 
skratt räcker; för vi vet att somma-
ren är här. 

Traditionen
Traditionen bygger på ett en-
kelt koncept. Eftersom många 

förkristna riter och seder handlade 
om sol, väder- och fruktsamhets-
dyrkan kan man föreställa sig vil-
ken betydelse sommarsolståndet 
måste ha haft. Genom midsom-
marfi randet bär vi med oss gamla 
seder som att maja, eller löva, 
stången, men även vår soldyrkan 
här i norden fi nns kvar och den 
kräver ingen annan övertygelse el-

ler refl ektion än att vi blir lyckliga 
av ljus och värme. Därför blir mid-
sommarhumöret så behändigt an-
passningsbart. Då vi sitter utom-
hus och refl ekterar över hur skönt 
det är att, ja, kanske bara vara där, 
utan att frysa. Det känns som att 
under den här helgen kretsar  allas 
funderingar framför allt kring 
 livets härligheter. Tidsplaneringen 
kring vare sig man ska ut på en fi s-
ketur eller om det är dags med en 
kubbmatch. Sillunchen avklaras 
och man fortsätter på samma spår 
fram till middagen. Sedan vet man 
att festens timmar är öppna, för 
inget nattmörker kommer att bry-
ta illusionen.

Getingar i glaset
Midsommaren handlar om 
säsongens växtlighet, något 

som får utlopp i blad- och bloms-
terdekorerade kransar och stänger, 
men även i härligheterna som du-
kas upp på borden. Konkurerande 
dofter från grillen. Lock som lyfts 
från ångande kastruller. Getingar i 
glasen. Färska, närodlade grönsa-
ker. En oändlighet av förrätter. 
 Valen och möjligheterna är många. 
Men precis som maten gör även 
platsen sitt för att skänka den där 
speciella midsommarkänslan; 
platser som fi nns överallt i Sverige. 
Allt man behöver göra är att hitta 
dem. I tidningen kan du hämta in-
spiration för alla av midsomma-
rens viktigaste beståndsdelar. 

Solens strålar
Så är midsommarafton här 
och man cyklar förbi bageriet 

Sylvis döttrar på Fårö; eller börjar 
precis promenera från bussen mot 
festen på Muskö; eller hoppar av 
färjan på Smådalarö; eller är vid 
någon annan svensk pärla, när 
plötsligt solens strålar, som blir så 
tydliga när de bryter genom tunna 
moln, lägger ett skimmer över den 
fuktiga marken. Som på beställ-
ning uppryms man av en harmo-
nisk känsla. En förtydligande gest 
som påminner oss att just den här 
helgen är till för att fi ra sommaren 
och njutningens enkla budskap.

“Jag är  lyckligt 
lottad som fått leva 
hela mitt liv här ute 
i skärgården. Men 
ändå slutar jag inte 
att häpnas över 
Rödlögas skönhet.”

Gösta
Söderman
Skärgårdskarl

VI REKOMMENDERAR

SIDA 22

Smak av sommaren s. 8
Bodil Andersson guidar dig till 
sommarens druvor.

Fira med tema s. 12
Tv-kocken Leila Lindholm tipsar om hur 
du kan få med alla dina gäster i midsom-
maren.

 Victor de Wendel 
Studerande

Låt firandet pågå

1
Om du har möjlighet så an-
vänd hela helgen åt att fi ra 

midsommar. Försök vara på sam-
ma plats och hålla samma anda 
tills vardagen åter tränger sig på. 

Var spontan

2
Bjud med någon som är 
främmande för midsom-

mar. Festens budskap är så lätt 
att ta till sig och dessutom får de 
skratta åt de märkliga danserna.

MINA BÄSTA TIPS
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Vi får våra läsare att lyckas!

Mediaplanets affärsidé är att leverera 
nya kunder till våra annonsörer. Genom 
intressanta artiklar med hög kvalitet 
motiverar vi våra läsare att agera.

,

UTMANINGARUTMANINGAR
MidsoMidsommarfirandet är en av våra äldsta traditioner. 
Betydelsen bakom den är enkel men kärnfull och snart 
är det dags för årets varmaste festlighet. 

Använd Drinkmixer vid festliga tillfällen!

NYHET!

För läckra recept besök 
www.saturnus.se
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Östermalms Saluhall 08-662 45 79. Söderhallarna 08-644 40 40. Täby Centrum 08-638 05 38. Vaxholm 08-541 334 66. Forum Nacka 08-718 56 00. Hötorgshallen 08-10 24 72. Dalagatan 08-300 300. melanders.se
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 Några exempel från butiken: Handskuren matjesill från Norrøna, 
Inlagd sill, Senapssill, Ört och vitlökssill, Hasses sill, Currymatjes-
sill, Tomat- och sherrymatjessill, Vodka- och limesill, Citron- och 
koriandersill, Ingefära- och blodgrapesill, Enbärsgravad strömming, 
Löjromssill, Sill från Boarpsgården på Hallandsåsen och massor 
med annat gott... 
 Midsommarafton har vi öppet kl 10-14 på Dalagatan och i 
Forum Nacka. Välkommen!

 

Du vet väl att vi också har 
ett stort utbud som är anpassat 

för grillning: Fisk och skaldjursspett, 
jätteräkor, pilgrimsmusslor, och många 

goda grillfiskar som marulk mfl.
Vi har även såser, marinader och 

andra tillbehör. 

***
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PROFIL

 Stefano 
Catenacci

Född: ■  1966 i 
Stockholm.

Yrke: ■  Köks-
chef på Opera-
källaren.

Aktuell med: ■  
Ansvarig för 
middagen på 
kronprinsessans 
bröllopsfest och 
boken Mitt goda 
Toscana: med-
elhavets läcker-
heter.  

Fråga: Hur kan en stjärnkock, som lagar maten till kronprinsessans 
bröllop, inspirera oss vanliga dödliga inför midsommar?
Svar: Med grillning, en variation av goda såser och en fräsch sommardrink.

Det är bråda tider för Operakällarens 
kökschef. När vi andra förbereder oss för 
midsommarfesten, bjuder vänner och 
familj, planerar menyer och gör oss re-
do att hälsa sommaren välkommen. Ja, 
då fi lar Stefano Catenacci på de sista 
detaljerna inför kron prinsessan Victo-
rias bröllop i Storkyrkan i Stockholm.

Lördagen den 19 juni smäller det – 
 århundradets största vigsel. Victoria 
och Daniel gifter sig. På kvällen ser-
verar Stefano Catenacci bröllopsmid-
dag på Stockholms slott. Allt måste va-
ra perfekt. Bröllopet är det största som 
Catenacci någonsin gjort. Toppen på 
hans karriär. 

– Det är en stor ära att ansvara för 
maten på bröllopsfesten. Att komma 
med i historieböckerna tycker jag är 
väldigt häftigt. Som italienare är det 
en speciell känsla. Något svenskare än 
kungahuset fi nns inte, det är toppen 
på min yrkeskarriär. Ett större uppdrag 
går inte att få.

Fira på svenskt vis
I jämförelse kommer midsommar-
fi randet tillsammans med vänner 
och familj att vara en avslappnad och 
lugn tillställning:

– Vi har precis fl yttat tillbaka till 
Stockholms innerstad men ska  fi ra 
midsommar hos vänner, på deras 
landsställe i skärgården. Jag har lärt 
mig att fi ra på svenskt vis; till lunch 
vill jag självklart att den inlagda sillen 
och nubben fi nns på bordet. Men på 
kvällen är det grillning som gäller. På 
något sätt tycker jag att det hör mid-
sommarn till.

Började på familjens restaurang
Stefano Catenacci började arbeta på 
Operakällaren 1991. Det var då hans 
höggastronomiska resa började. Att 
bli kock var en självklarhet. Redan 
som tonåring började han arbete i kö-
ket på familjens restaurang Caina på 
Folkunga gatan i Stockholm. Sedan 
dess har det inte funnits några alter-
nativ till kockyrket. Inspirationen till 
sin matlagning hämtar han från års-
tiderna.

– Jag älskar säsongsskiftena, när höst 
blir till vinter och då primörerna kom-
mer på våren. Det är min främsta inspi-
ration. Men även resor betyder mycket 
och det har blivit några turer till Asien 
genom åren, bertättar Stefano Cate-
nacci.

På Operakällaren försöker Stefano  
utifrån sin bakgrund som halv italiensk 
och halvsvensk skapa ett giftermål 

mellan just det svenska och det italien-
ska köket.

När ståhejet kring kronprinsessans 
bröllop har lagt sig ser Stefano fram 
emot att tända grillen på midsommar-
afton och njuta av stillheten i Stock-
holms skärgård:

– Fläskkött är självskrivet på min 
grill. En fl äskkarré är alltid fantastiskt 
att grilla, gärna med några goda såser 
som tillbehör. Det fi nns många såser 
att välja bland. Det behöver inte vara 
några raffi  nerade saker. Något som all-
tid fungerar är en chilidipp. Ett annat 
tips från min sida är att blanda ihop 
teriyaki, chili och ostronsås. Friterar 
du också vitlöksklyftor i olivolja får 
du med enkla medel en fi n variation 

av tillbehör till köttet, säger  Stefano 
 Catenacci.

Stefano Catenacci höjer ett varning-
ens fi nger för att marinera köttet inn-
an det grillas. Risken är stor att det bör-
jar brinna och maten blir förstörd. 

– Överlag brukar jag vara försiktig 
med att marinera innan jag lägger köt-
tet på grillen. Svep i stället in kött bitarna 
i folier tillsammans med marinaden 
 efter att du grillat på dem en stund. Det 
är mer praktiskt och smakar bättre.

Alternativt midsommarbord
– Jag skulle gärna se att midsommar 
 fi rades med något gott att dricka och 
kanske några goda pata negraskinkor, 
svarar Stefano när jag ber honom näm-
na några alternativ som kan passa på det 
klassiska svenska midsommarbordet. 

Svaret till trots saknar familjen Cate-
naccis midsommarbord helt italien-
ska inslag. Ja, så när som på vinet då:

– På kvällen vill jag dricka vin. Jag 
är väldigt förjust i Shiraz eller Syrah-
viner. Det är egentligen samma dru-
va men från olika delar av världen. 
Även Cabernet Sauvignon fungerar 
fantastiskt till midsommar, avslutar 

stefano Catenacci.

Catenaccis recept till 
en lyckad midsommar

JAKOB KAAE

redaktionen@mediaplanet.com

GRILLA

STOCKHOLM
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Réserve de  
Bonnet Rosé
Artnr: 3181  
Alk: 13%   
Pris: 89:-

Château Bonnet  
Rouge Réserve 
Artnr: 85925  
Alk: 12,5%  
Pris: 139 kr

Château Bonnet  
Blanc
Artnr: 4151  
Alk: 12%  
Pris: 99 kr

Toscana: med-
elhavets läcker-
heter. 

teriyaki, chili och ostronsås. Friterar 
du också vitlöksklyftor i olivolja får 
du med enkla medel en fi n variation 

fi ra
kan
sva
na 
kla

S
n

s

Fråga:H

4  · MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAJ 2010

INSPIRATIONINSPIRATION



MAJ 2010  ·  5HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

SJÄLVKLART SKA DET GRILLAS
”Fläskkött är självskrivet på min grill. 
En fläskkarré är alltid fantastiskt att 
grilla, gärna med några goda såser 
som tillbehör”, säger Operakällarens 
kökschef Stefano Catenacci.
FOTO: OPERAKÄLLAREN

Castellane Brut  n/v
Strl: 75 cl    Art: 7557    
Pris: 239:-
Alk: 12% (ordinarie sortiment)

Strl: 37,5 cl    Art: 87557     
Pris: 189:- 
Alk: 12% (bs)

Strl: 150 cl   Art: 1006030    
Pris: 639:-
Alk: 12% (rs/privatimport)

Äkta bubblor förgyller festen!
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 Planera maten tidigt

1
Framför allt vad ni ska äta 
till middag. Det är lätt att 

bli lite på lyset efter lunchen och 
dansen runt midsommarstång-
en. Då blir det genast svårare att 
enas om vad som ska tillagas.

Plocka fram grillen

2
Äter ni ett klassiskt mid-
sommarbord med sill, lax 

och nubbe till lunch. Plocka då 
fram grillen till kvällen. Jag tyck-
er på något sätt att det hör mid-
sommarn till. Fläskkarré är un-
derbart att  grilla. Skulle ni få tag 
på kött från dilamm, tveka då inte 
en sekund att tillaga det på gril-
len. Servera gärna med ett urval 
av goda såser för att få en fi n vari-
ation till köttet. Testa att blanda 
teriyaki, chili och ostronsås. Det 
är gott till grillat.

Slå in köttet i folie

3
Var försiktig med att mari-
nera köttet innan du grillar 

eftersom det nästan alltid börjar 
brinna. Slå i stället in köttet i fo-
lie tillsammans med marinaden 
när det börjar bli färdigt. Det är 
ett enkelt tips som alltid blir bra.

Goda viner till middagen

4
Gärna ett Syrah eller ett 
 Cabernet Sauvignon. Vill ni 

ha ett alternativ till sillen, bunk-
ra då upp med några goda pata 
negraskinkor.

I stället för nubben

5
Som ett alternativ till nub-
ben passar min fräscha 

sommardrink. Mixa ruccola 
med ginger ale, citronsorbet 
och champagne. Servera den i 
kylda nubbeglas. Skiner solen 
fi nns det inget friskare och 
 godare. 

TIPS FRÅN 
STEFANO CATENACCI

5

Rucolino shot
Som ett alternativ eller en varia-
tion till nubben föreslår Stefano 
Catenacci en fräsch sommar-
drink som är trevlig att servera i 
kylda nubbeglas.
200g ruccolasallad.
1 fl aska Ginger ale.
1 dl citronsorbet.
1 msk citronsaft.
Lite champagne eller mousserande 
vin till att smaka av med.
1 nypa salt.
Blanda ingredienserna väl och 
servera väl kyld.

RECEPT

MAJ 2010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ·  5
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”Ett perfekt sommarprojekt 
som sysselsätter hela familjen”

 Balkongen har stått oanvänd hela  
vintern och mest använts som lag-
ringsutrymme. Terrassen eller ute-
platsen har piskats av väder och 
vind i fl era månader och ser mest 
grå och sliten ut. Det är nu du ska 
hitta entusiasmen och glöden och 
skapa ett helt nytt rym av dessa ut-
rymmen. Ditt eget lilla paradis att 
njuta av när solen skiner och luft-
en är varm.

Lulu Carter känner vi igen från 
tv-programmet Äntligen Hemma 
där hon inrett andras hem under 
fl era säsonger. Nu när sommar en 
är kommen och vårlängtan  efter 
att vistas utomhus äntligen be-
sannats är det dags att även inre-
da våra uteplatser. Utreda, som Lu-
lu Carter kallar det. Även om det 
inte kommer uppfyllas i år dröm-
mer hon om att hitta en liten tomt 
på pendlingsavstånd från Stock-
holms innerstad. Där vill hon resa 
ett litet hus.

Skapa mitt eget paradis
– Jag skulle älska att bygga en liten 
Friggebod på en klippa vid en sjö. 
Med enkla medel skulle jag skapa 
mitt eget lilla paradis, min oas för 
avkoppling och eftertanke. Efter-
som jag inte har någon balkong i 
min lägenhet i Stockholms inner-
stad längtar jag efter just en sådan 
plats. Men i nuläget får jag  vara 

nöjd med familjens picknickar i 
Humlegården.

Återanvänd gamla möbler
Sveriges mysmästare, ja, så brukar 
hon kallas. Idéerna praktiskt taget 
strömmar ur henne när jag ringer 
upp för att få inspiration till som-
marens pysselprojekt.

– Återanvänd gamla möbler, är 
det första Lulu Carter säger.

– Du kanske har någon gam-
mal stol hemma, eller en ful gam-
mal furumöbel, som du ändå tänkt 
slänga på tippen. Gör inte det. Det 
är ett perfekt sommarprojekt som 
sysselsätter hela familjen. Klä den i 
vackra stenar, snäckor eller pinnar 
som ni hittat. Nå-
gon i familjen kan-
ske springer på lite  
drivved i skogen. 
 Arbeta tillsammans 
och skapa en helt ny 
möbel. Den behö-
ver inte vara kom-
fortabel eller ens gå 
att sitta på. Den är 
ett konstverk som 
kan stå i trädgården 
 eller på uteplatsen.

Ett roligt projekt. Men har du inga 
gamla stolar som ligger och skrä-
par där hemma utan är ute  efter 
något mer bekvämt och praktiskt. 
Satsa då på möbler som du kan 
fl ytta in när kylan kommer och an-
vända hela året.

– Det du kan ha utomhus kan 
du nästan alltid ha inomhus, men 
 inte tvärtom, säger Lulu Carter och 
fortsätter:

– Ett bra tips är att använda 
möbler som både passar inne och 
ute. Numera fi nns det många ute-
möbler på marknaden som är 
tänkta att likna innemöbler. Ta 
konst rottingen till exempel, möb-
lerna är snygga, bekväma och enk-
la att lyfta in när hösten kommer. 
Och de är lika fi na inomhus.

Välj stil innan du handlar
Men innan du springer i väg 

till  aff ären för att 
handla. Tänk till 
och känn efter hur 
du vill att din bal-
kong eller uteplats 
ska se ut. Bläddra i 
tidningar och titta 
på bilder.

– Det är viktigt att bestämma sig en 
för en stil, en linje, innan du går ut 
och handlar. Bläddra i inrednings-
tidningar, låt dig inspireras, be-
stäm dig för vad du tycker om och 
hur du vill att det ska kännas när 
du är färdig. Är du inte förberedd är 
det lätt att du blir förvirrad när du 
står i aff ären och ska välja.

Svenskarna är ett folk som äls-
kar att pyssla med sina hem. Hur 
mycket engagerar vi oss inte i våra 
vardagsrum och sovrum? Poängen 
är att lägga ner samma passion och 
intresse på din uteplats.

– Det är smart att lägga fokus på 
just de ytor som du tänkt använda 
under sommaren och engagera dig 
med samma energi som du skulle 
lägga på att inreda ditt vardagsrum 
eller din soff hörna. Använd din pas-
sion och skapa ett vackert rum där 
du kommer att trivas. Din egna lilla 
sommaroas, säger Lulu Carter.

Våga vara passionerad
– Utreda brukar jag kalla det, säger 
Lulu Carter och skrattar. Men vikti-
gast av allt, när du inreder din utom-
husmiljö, är att ha roligt och att vå-
ga vara passionerad. För några år se-
dan köpte jag och min familj ett hus 
på Österlen, innan dess hade vi bott 
i Nordnorge. Plötsligt landade vi i ett 
fantastiskt litet paradis. Bara faktu-
met att jag kunde vara ute och pyss-
la gjorde mig inspirerad. Jag började 
arbeta nästan maniskt. Det var  inte 
alls svårt att hitta glöden. Det var 
fantastiskt roligt, precis som det ska 
vara, avslutar Lulu Carter .

”Satsa då på 
möbler som du 
kan fl ytta in när 
kylan kommer och 
använda hela året.”

Lulu Carter
Inredare, Äntligen Hemma

JAKOB KAAE

redaktionen@mediaplanet.com

Fråga: ■  Hur kan man skapa 
en mysig uteplats? 

Svar: ■  Inred med gammalt 
och nytt. Släng inte dina gam-
la möbler, klä om dem i stället  
och låt hela familjen vara med 
och hjälpa till.

SOMMAR-
PYSSEL

N MEDIAPLANET
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Och de är lik

Välj stil in
Men inna

FOTO: PANTHERMEDIA
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Låt dig inspireras

1
Bestäm dig för en egen 
stil, genom att titta i tid-
ningar och böcker, som 

känns rätt för just din uteoas. Låt 
dig inspireras. Kopiera idéer, lägg 
till och dra ifrån tills det blir per-
sonligt.

Inred gränslöst

2
Inred ute med samma 
passion som du inreder 
inne. Var inte rädd för 

att ta i. Var modig. Spänn upp 
 tyger och använd lyktor. Återan-
vänd gamla möbler.  En stol eller 
ett gammalt bord kan bli ett här-
ligt konstverk eller en installa-
tion i din trädgård. Klä den i 
vackra stenar, snäckor eller pin-
nar. Det behöver inte bli en fung-
erande möbel utan något per-
sonligt och konstnärligt.

Både inne och ute

3  Köp utemöbler som du 
kan bära in när kylan 
återvänder. Tänk på att 

det du kan ha utomhus kan du 
oftast ha inomhus, men inte 
tvärtom. Bara på några år har 
trädgårdsmöbler som liknar ute-
möbler börjat dyka upp på mark-
naden. Det är både praktiskt och 
ekonomiskt att investera i till 
exempel en soff a i konstrotting.

Balkongen är lika viktigt

4  Lägg samma energi på 
din uteplats som på ditt 
vardagsrum eller sov-

rum. Vi svenskar älskar att pyss-
la i hemmet men sommaren är 
kort och vi glömmer ofta våra 
uteplatser. Tänk dig i stället bal-
kongen eller terrassen som ett 
extra rum som du kan använda 
enbart för avkoppling och njut-
ning och inred det därefter.

4
LULU CARTER TIPSAR 
OM HUR DU KAN SKAPA 
ETT EGET PARADIS
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Jesses såser, glazer och röror. Producerade av naturliga råvaror i Roslagen.

Så gott som hemlagad.

Jesses Deli AB, Tel 0176 - 208 400, www.jessesdeli.com
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Kundtjänst 031-744 11 11

3 hörndelar - 2 mittdelar - bord/pall inkl.dyna 76x76 cm
Gruppen finns även med grå
konstrotting med samma pris.
Ni kan även välja bord 56x113 cm.
Ord.pris är 14.995:-

shop.brasommarmobler.se

Handla online, möbler direkt till dörren!
Frakt söder om Uppsala  max 995:-/grupp, varorna skickas samma dag som du beställer.

Handla av ett säkert bolag, vi firar 15-års jubileum i år. Kvalité till rätt pris!
Olympia

åter i lager!
Kanonpris

10.995:-

På bilden ser ni Forum från Brafab.
3 Hörndelar - 3 Mittdelar - Bord
Komplett med dynor   20.665:-
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... koka, steka, baka, rosta, mosa,  
gratinera, stuva, fritera, råsteka...

...endast fantasin sätter gränser...

Svensk Potatis

Information och recept om potatis på www.merpotatis.nu

INSPIRATION  KONST  BOTANIK  HISTORIA
 Möt 1700-talet i Linnéträdgården och på Linnés Hammarby.  

Hitta kunskap och inspiration i Botaniska trädgården. 
Fika hos Café Victoria, Smultron och Sara-Lisa.

www.botan.uu.se

Linnéträdgården  Linnés Hammarby

Uppsala Botaniska Trädgård

Öppettider juni-augusti: Linnéträdgården & Linnés Hammarby tis-sön 11-17
Botaniska trädgårdens tropiska växthus & konstutställningar tis-fre 11-17, lör-sön 11-16

 Syrah/Shiraz
Druvans ursprung är mytom-
spunnet. Det har sagts att den 

fi ck sitt namn från den persiska 
staden Shiraz, men även att den 
nådde området kring den franska 
fl oden Rhône via Sicilien med ur-
sprung i Egypten. Nu har DNA-tes-
ter dock visat att Syrah-druvan har 
sina rötter i Frankrike.

I Sydafrika, Australien och i Chile 
går druvan under namnet Shiraz.

– Tänk att du grillar en kött-
bit som du marinerat i en sötak-
tig  glace. Syrah-druvan är lite lika-
dan i sin smak och karaktär. Är den 
 ekfatslagrad har den en lite rostad 
ton och en viss sötma. Jag skulle re-
kommendera en Shiraz från Aus-
tralien eftersom den är mer lättill-
gänglig för gemene man,  berättar 
Bodil Andersson och hoppas man 
tänker till lite extra när man ska 
välja vin till sommarens middagar.

– Utgå från maten när du väljer 
vin. Planera vad du ska äta, tänk 
till, känn efter. Vissa viner funge-
rar inte till viss mat. Tumregeln är 
att välja ett lättare vin till lättare 
mat, och tvärtom. 

Sauvignon Blanc
En vinkännare har beskrivit 
smaken som ”kattpiss på 

krusbärsbuske”. Men låt er inte 
skrämmas av denna druva som 
odlas i de fl esta vinregioner och 
bara slås i popularitet av Char-
donnay. Denna gröna druva har 
sitt ursprung i Loiredalen och 
Bordeauxregionen i sydvästra 
Frankrike. Numera produceras 
viner på Sauvignon Blanc i hela 
världen, både i varmt och kallt 
klimat.

– Vi vill gärna äta frisk, lätt och 
fräsch mat under de varma måna-
derna och då passar en druva som 
Sauvignon Blanc perfekt. Den har 
en grön och frisk karaktär av näss-
lor och krusbär. Den är fräsch och 
väldigt somrig, säger Bodil Anders-
son.

– Druvan skiljer sig i karaktär 
beroende på vilken del av värld-
en den kommer ifrån. I ett varm-
are klimat; som i Australien, USA 
 eller Nya Zeeland, har den en 
fruktigare, nästan tropisk smak. 
I kallare regioner, som i Loire-
dalen blir vinerna stramare och 
syrligare.

Riesling
Denna druva har sitt ursprung 
i Rehnregionen i södra Tysk-

land och tillhör de vita vinernas 
toppskikt tillsammans med Char-
donnay och Sauvignon Blanc. Bodil 
Andersson tycker att man ska välja 
en fl aska från ett varmare klimat då 
den tropiska blommigheten passar 
bättre till sommaren.

– Folk tänker direkt på ett halv-
torrt vin från Mosel i Tyskland då 
de hör ordet Riesling. Men jag tän-
ker snarare på ett krispigt, blom-
migt och torrt vin. Väljer man en 
fl aska från USA, Australien eller 
Chile blir vinet fylligare och feta-
re. Det har en nästan tropisk ka-
raktär, är blommigare och har en 
fi n syrlighet, berättar Bodil An-
dersson där hon sitter i skuggan, 
tillbakalutad i en soff a på Långbro 
Värdshus uteservering i Fruängen, 
Stockholm.

Ett gott vin kommer inte till sin 
rätt utan god mat. Grilla gös eller 
abborre. Ackompanjera fi skarna 
med en färskpotatissallad på rä-
disor och sockerärtor. Rieslingen 
kommer enligt Bodil Andersson 
att komplettera smakerna galant.

Pinot Noir
En frisk vind sveper in över 
Långbro Värdshus uteserve-

ring och Bodil Andersson funderar 
över en röd druva som passar till 
sommar och det förhoppningsvis 
fi na vädret. 

– Jag skulle kunna tänka mig en 
Pinot Noir, gärna en amerikansk, 
till en grillad fl äskkarré med färsk-
potatissallad, säger hon och förkla-
rar varför:

– Det är en mjuk och lätt druva 
för att vara röd. Pinot Noir är bärig 
i smaken och har en karaktär av 
jordgubb och hallon. Man kan väl-
ja ett ekfatslagrat vin från varmare 
breddgrader, som är mer åt kolahål-
let och lite inställsammare. Eller en 
fl aska från, till exempel, Bourgogne 
som är stramare i smaken. 

Bodil Andersson upptäckte sin 
passion för vin då hon arbeta-
de i servisen på Café Opera. Res-
taurangens fantastiska vinkälla-
re kittlade och hon kände att vin, 
det var hon tvungen att lära sig 
mer om. På senare år har intresset 
sträckt sig till att även inkludera 
snaps. Nu kan hon titulera sig som 
världens enda snapssommelier.

Druvguiden till 
sommarens viner

Bjärehalvön är Nordeuropas  ■
mest koncentrerade potatisdi-
strikt. Fram till midsommar pro-
duceras här närmare två tred-
jedelar av Sverige färskpotatis. 
Branschorganisationen Svensk 
Potatis ordförande Lars Elofson 
tipsar om fyra goda sorter pota-
tis och hur du tillagar dem.

Solist

1
– Detta är den mest poplära 
sötpotatisen vi har i Sveri-

ge. Den är gul i fruktköttet och 
har en smörig och mandelaktig 
smak. Den passar att äta till det 
mesta – sill, grillat eller helt en-
kelt i ”dopp i kopp”.

Rocket

2
– Även denna färskpotatis 
hör till de mer populära. 

Den är rund och följer på pricken 
traditionen om hur en potatis 
ska se ut. Gillar man vit potatis 
är detta en riktig klassiker.

Arrow

3
– En ny färskpotatis som 
bara funnits på marknaden 

i tre år. Den har en vit karaktär 
men är mer långsmal till for-
men. Den är mycket uppskattad.

Magda

4
Är även den en ny bekant-
skap. Den gör i år sin debut 

på den svenska marknaden.
– Den påminner i smaken om 

Solist och är gul-vit i fruktköttet.
När man står i butiken för att 

köpa sin potatis är det viktigt 
att den inte har stått mer än två 
dagar på hyllan. Tillaga alltid de 
små potatisarna först och vid 
nästa tillfälle de större. Lägg all-
tid färskpotatisen i kokande vat-
ten och känn med sticka för att 
se om de är klara.

SORTERS FÄRSKPOTATIS
TILL MIDSOMMAR

4
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Bodil Andersson
Restaurangchef 
på Långbro Värds-
hus i Stockholm. 
2009 valdes hon 
till årets sommelier 
på Restaurang-
galan.

 ”Fräsch och väldigt 
somrig.”

”Det har en nästan 
tropisk karaktär.”

”En mjuk och lätt 
druva för att vara röd.”

”Jag skulle rekom-
mendera en Shiraz 
från Australien.”



Varannan förare som omkommer i 
singelolyckor i tra�ken är alkoholpåverkad.

grythyttan hjortron 2009
art. nr. 12095

pris: 156:-
12 % vol.

Finns på systembolaget

grythyttan jakt 2009
art. nr.32900
pris: 98:-
14 % vol.

Finns på systembolaget

Se fler produkter från svenska vildmarken
på www.grythyttanvin.se.

NATURLIG
HÖGTID

VÅRT 
GRILLTIPS

Fem svenska hårdingar
Boken Svenska Ostar är skapad i samarbete mellan Ostfrämjandet, 
kocken Katja Palmdahl och fotografen Tomas Yeh. 

Grevé, Herrgård, Präst, Svecia och Hushållsost är fem av  Sveriges 
mest älskade hårdostar, och när Katja Palmdahl tar sig an denna 
ost kvintett blir det smakfullt och nyskapande. Hushållsost i kom-
bination med mörk choklad blir en riktigt � n pralin, och receptet 
med svensk pesto på lagrad Präst är en överraskning. 
Boken innehåller 31 recept, dryckesförslag, tips och fakta.

Svenska Ostar kan köpas i bokhandel eller beställas direkt 
av  Ostfrämjandet, 140 kr inklusive moms och frakt.

www.ostframjandet.se

Ostfrämjandet är en del av 

 organisationen Svensk Mjölk.
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*Göteborgs-Posten 2010, Aftonbladet Mat ��Vin 2008, Allt om Mat 2006
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Grilla i sommar med 
smak från Argentina

UTAN TÄNDVÄSKA
Använd eltändare eller 
ett stearinbaserat tänd-
papper, då slipper man 
den dåliga smaken.
FOTO: ALEX MAK

På den argentinska pampasslät-
ten är grillning inte bara kultur. 
Asadon (grilla på spanska) är en 
livsnödvändig del av  livet. På sön-
dagarna samlas familj och vänner 
tidigt. Grillmästaren sätter igång 
grillen samtidigt som de andra gör 
en enkel sallad och tar fram de in-
hemska, smakrika,  såserna. Um-
gänget är minst lika viktigt som 
matlagningen.

Köttets kvalitet är viktigast
Ricardo Aponte driver sedan tre år 
tillbaka den argentinska grillrestau-
rangen 406 Estocolmo i Stockholm. 
Ricardo berättar att det med enkla 
medel går att grilla på argentinsk vis 
hemma i trädgården eller på cam-
pingsemestern. Filosofi n är enkel: 
köttet måste vara av hög kvalitet.

– I Argentina äter vi det grillade 
köttet oftast tillsammans med en 
enkel sallad. Det ska stå i centrum 
och dominera smakupplevelsen. 
Mitt bästa tips är att lägga några 
kronor extra på en köttbit av högre 
kvalitet.

Ricardo Aponte rekommenderar 
införskaff ning av några fi na Black 
Angusbiff ar. De är möra, mjuka i 

sin konsistens och smakar fantas-
tiskt. Perfekta till kolgrillen. Försök 
att hitta bitar som är lika tjocka.

Att grilla är att njuta
Det centrala i en argentinsk grill-
middag är inte bara maten. Den 

sköter sig själv. Det är minst lika 
viktigt att tillbringa en stund till-
sammans med familj och vänner 
och dela både glädje och sorg. 

–  Njutningen är hela poängen 
med en asado. Den är en parentes 
i tillvaron, då tiden stannar upp 

en stund, säger Ricardo Aponte 
skrattandes och fortsätter: 

– Njutningen blir ännu större  
tillsammans med ett gott, rött 
vin. Gärna  Cabernet Sauvignon 
innan maten, för att mjuka upp 
smaklökarna.

Enkelheten
Vill du grilla som på Pampas är led-
ordet enkelhet. Glöm marinader-
na, det är de små detaljerna som är 
viktiga:

– Tänd aldrig grillen med tänd-
väska. Det är strängt förbjudet. An-
vänd i stället en eltändare eller ett 
stearinbaserat tändpapper. Då slip-
per du den dåliga smaken.

Det börjar glöda i ögonen på Ri-
cardo Aponte när vi kommer in på 
själva grillingen:

– Grillgallret ska sitta på plats 
redan från början. När kolen glö-
der i en varm röd ton, testa att 
hålla handen en bit ovanför gall-
ret, klarar du tio sekunder ut-
an att bränna dig är det dags att 
lägga på köttet. Strö över  lite 
havvsalt.  När det börjar sippra 
upp vätska  på ovansidan vänder 
du kött biten. När köttet börjar 
bli färdigt, sänk då gallret närma-
re glöden för att få en fi n, krispig 
yta. Servera köttet med en fl aska 
Malbec, en fräsch grönsallad och 
de argentinska dippsåserna Salsa 
Criolla och Chimichurri. Och glöm 
inte att applådera grillmästaren 
när maten är uppäten, avslutar 
Ricardo Aponte.

”Mitt bästa tips 
är att lägga några 
kronor extra på en 
köttbit av högre 
kvalitet.”

Ricardo Aponte
Restaurangägare, 406 Estocolmo.

Fråga: ■  Inga andra värderar 
grillningen högre än argentinarna. 
Men hur blir man en  argentinsk 
grillmästare i trädgården eller på 
husvagnssemestern?

Svar: ■  Hemligheten är att 
 använda råvaror av hög kvalitet 
och att njuta av processen.

 JAKOB KAAE

redaktionen@mediaplanet.com

SÅ LYCKAS DU

STOCKHOLM

Salsa Criolla (6-8 portioner)
1 Röd, 1 gul och 1 grön paprika.
1 gul lök.
2 dl rödvinsvinäger.
2 dl olivolja, extra virgin.
2-3 krydmått oregano (torkad).
2 tomater.
Tärna paprikan, löken och toma-
terna i små fyrkanter. Blanda med 
olivoljan, vinägern och oreganon. 
Rör om och smaka av med pep-
par och salt. Gillar du het mat, 
hacka då ner en chilifrukt.

RECEPT PÅ DIPSÅSER

Chimichurri (6-8 portioner)
2 dl rödvinsvinäger.
2 dl olivolja, extra virgin.
2-3 klyftor pressad vitlök.
3-4 lagerblad.
2 dl varmt vatten.
Rör ihop ingredienserna och 
låt såsen svalna. Servera i en 
skål vid sidan om eller häll 
några skedar över köttet då 
det fortfarande ligger på gril-
len, precis innan du serverar 
det.

Västerbotten- och cheddarost 
är redan självklara inslag på 
det svenska midsommarbordet. 
 Ulla Kerstin Nilsson Blom på 
Ostfrämjandet tipsar gärna om 
tre andra lagrade svenska hård-
ostar.

Grevé är perfekt att inleda 
midsommarmiddagen med. Den 
sätter igång smaklökarna och re-
tar aptiten. Denna relativt unga 
svenska ost uppstod så sent som 
på 1960-talet. Med sin fasta kon-
sistens och sin lite söta, nötakti-
ga smak är den perfekt att serve-
ra uppskuren i tärningar för gäs-
terna att plocka.

– Men den passar precis lika 
bra som dessertost. Ställ fram 
en stor bit Grevé på bordet. Lägg 
en kniv bredvid och låt gäster-
na skära själv. Servera med nöt-
ter och något mjukt, fruktigt 
spanskt vin, säger Ulla Kerstin 
Nilsson Blom.

Prästost har vi ätit i Sverige  
 sedan 1700-talet. Det är en hård-
ost som är så krämig att den 
smälter i munnen. Med sin 
spännande blandning av sötma, 
sälta och syrlighet utgör den ett 
perfekt komplement till snap-
sen och sillen. Osten har en så 
kraftig och fi n smak att den kla-
rar av det.

– Den har små kristaller i sig 
vilket gör att den känns fräsch 
att tugga på. Servera den gärna 
med krispigt knäckebröd eller 
en kavring skuren i tunna skivor. 
Det är en spröd ost som ska skä-
ras med kniv i större bitar,  säger 
Ulla Kerstin Nilsson Blom.

Som ett komplement till Präst-
osten passar den klassiska Herr-
gården perfekt. Den är mildare i 
smaken, enkel att hyvla och pas-
sar till vilken sill som helst.

– Den har en nötig, knäck-
aktig karaktär som påminner 
om gräddkola. Till Herrgården 
ska det drickas mörk öl, gärna en 
julöl som glömts kvar i skaff eri-
et. Även tysk veteöl är något som 
jag gärna rekommenderar till 
samtliga av dessa tre ostar.

OSTAR

Tre klassiska 
ostar till 
midsommar
Välj en svensk klassiker 
när du bjuder vänner och 
familj på midsommar-
middag. Präst, Grevé och 
Herrgård passar till såväl 
nubben och sillen som till 
desserten.

JAKOB KAAE

redaktionen@mediaplanet.com
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Finns i samtliga butiker
33 cl burk 5,9% | pris 12,90 kr | art.nr 1387

n ung riddare hade funnit en ung skön dam, en vacker 
demoiselle, som han önskade gifta sig med. Han klädde på 

sig sin mest smyckade rustning och red för att träffa den sköna 
och deklarera sina heta känslor för henne. Dessvärre förblev den 
sköna likgiltig inför riddarens åtrå och giftermålsanbud.

I sin desperation vände sig den unge riddaren till en smådjävul som 
var välkänd för sina magiska krafter och illdåd i liknande situationer. 
Denne smådjävul gav vår hjältemodige riddare ett anbud: ”I utbyte 
mot din själ, unge riddare, ska jag ge dig ett recept på en magisk 
dryck, Jenlain, som får dig att vinna din tilltänktas hjärta.”

egenden om riddaren, smådjävulen och Jenlain
Riddaren godtog anbudet, drack av smådjävulens magiska brygd 
och gav sig iväg för att möta den sköna ännu en gång. Brygden 
verkade omedelbart och med full effekt. De unga älskande gifte 
sig och levde lyckliga ända till den dag då det var dags för riddaren 
att överlämna sin själ till smådjävulen.

I ett inspirerat ögonblick fick riddaren då idén att bjuda smådjävulen på 
lite av Jenlain, den magiska drycken. Stämningen blev genast glad och 
vänlig och slutligen glömde smådjävulen totalt syftet med sitt besök. 
Han hade i stället fått en trevlig stund i gott sällskap och vår riddare 
kunde hädanefter leva i frid och lycka tillsammans med sin älskade.

JENLAIN BLONDE - ett nytt fruktigt öl med inslag av ljust bröd, aprikos, honung, citrus och örter | www.rowiwines.se

Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor.
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www.bornicon-salming.se

www.singhabeer.com

Alkohol kan skada din hälsa.

Råvaror: Helmaltsöl
Alkoholhalt: 5,0 % volym
Artikelnummer på 
Systembolaget: 1428-03
Pris inkl moms: 15:30
Volym: 330 ml

– Jag firar gärna midsommar med 
en stor fest i många vänners säll-
skap. Oftast brukar festen börja 
 tidigt med en sillunch och pågå 
till sen kväll eller dagen efter. För 
att undvika att det blir långdraget 
brukar vi alla hjälpas åt med mat-
lagningen och dukningen, berät-
tar Leila Lindholm, tv-kock och 
författare till fl era kokböcker.

Planering är viktigt
– Planeringen inför midsommar-
helgen är oerhört viktigt och en 
god framförhållning är att rekom-
mendera. Jag vet om att dagen inn-
an är det som mest folk ute och 
handlar, ändå så står jag oftast där 
i sista stund år efter år, säger Leila  
skrattandes. Tidsbrist är en fak-
tor att ta hänsyn till. Många har 
ett krävande jobb och en familj att 
kombinera, därför kan det vara en 
god idé om man har en stor mid-
sommarfest med många inbjudna 
att delegera ut uppgifter och inköp.  
Det bidrar till att gästerna känner 

att de är mer delaktiga i festen och 
att gemenskapen stärks. 

Bevara traditionerna
Något som Leila känner starkt för 
är traditioner, som hon anser är 
väldigt viktigt att bibehålla. 

– Låt gärna barnen vara delakti-
ga i fi randet så att de får fi na min-
nen. Midsommarfi randet är ett 
sorts kulturarv som bör föras vida-
re, poängterar Leila. Något annat 
som hon tycker är av betydelse är 
maten. 

– Vid fi randet av högtider är 
mat en oerhört viktig för min del. 
 Lunchen vill jag gärna ska bestå 
utav hemgjorda sillar, färskpotatis, 
jordgubbstårta, öl och snaps. Till 
kvällen är det grillning som gäller. 
Mat och dryck är viktigt, men  lika 
så dukningen. Satsa gärna på en 
trevlig dukning och anpassa den 
efter var ni befi nner er, säger Leila 
Lindholm.

Midsommarfirande med tema
För tre år sedan anordnade Leila  
och hennes sambo en midsom-

marfest med temat High Chapa-
rall. Dagen började med en lång sil-
lunch. På eftermiddagen så  hade 
de en matlagningstävling med 
Texas Barbeque-tema där gästerna 
blev uppdelade i tre grupper med 
varsitt ansvarsområde. Den första 
gruppen hade som uppgift att de-
korera festen och att ta hand om 
baren under kvällen. Grupp num-
mer två tog hand om middagen 
och då temat var vilda västern fi ck 
de grilla revbensspjäll, majskolvar 
och hamburgare. Grupp nummer 
tre fi ck slutligen ta ansvar för sal-
lader och desserter. 

– Det var en otroligt lyckad mid-
sommarfest. Gästerna lade ned he-
la sin själ i detta och festen pågick 
ända fram till klockan fem morgo-
nen därpå, berättar Leila.  

En kombination detta år
Förra året hade Leila precis fått 
barn och kände att det inte fanns 
tid att ordna en stor fest.  Men det-
ta år är det annorlunda då det fi nns 
ännu en anledning att fi ra. 

– I år så sammanfaller min 35 års-
dag med midsommar så jag har 
planer på en kombinerad födelse-
dagsfest och midsommarfi rande. 
Vi får hoppas på en lika stor succé 
som sist, avslutar Leila Lindholm.

EN LYCKAD MIDSOMMARFEST
1. ”Satsa gärna på en trevlig dukning 
och anpassa den efter var ni befinner er”, 
säger Leila Lindholm.
2. Grilla på kvällen är både gott och enkelt.
3. Bjud dina gäster på jordgubbar, hallon, 
boysen och blåbär som passar perfekt till 
midsommarens friska smak.
FOTO: DANIEL OHLSSON / LEILA PÅ LANDET / TV4

Leila 
Lindholm
Tv-kock och 
författare till fl era 
kokböcker.

Fråga: ■  Är det möjligt att 
 organisera ett midsommar-
fi rande där alla deltagare 
 känner sig delaktiga?

Svar: ■  Med en välorganise-
rad fest är det svårt att miss-
lyckas. Se bara till att gästerna 
har något att göra både innan 
och under festen.

BJUD IN TILL 
TEMAFEST

N MEDIAPLANET
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 ANNIKA GAVRIC 

redaktionen@mediaplanet.comFOTO: LEILA BAKAR / TV4
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FÅ MED ALLA 
DINA GÄSTER 
I MIDSOMMAR
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FRÅGOR & SVAR

Vad skulle du kunna ge för  ■
råd till dem som inte vill fira mid-
sommar på ett traditionellt sätt?
– Många städer runtom i Sverige 
har fantastiska parker som man 
kan utnyttja till att ordna ett trev-
ligt knytkalas för likasinnade. Ett 
annat alternativ är att besöka olika 
evenemang som anordnas, som till 
exempel konserter. Dem som vill 
komma undan från allt som har 
med midsommar att göra kan all-
tid åka utomlands.  Men även där 
så kan man stöta på svenskar som 
gärna vill fi ra midsommar, även 
om de befi nner sig i ett annat land. 
Sen kan man alltid välja om man 
vill vara en del av det eller inte.

Har du några tips på en  ■
lyckad och annorlunda mid-
sommar? 
– Ett tips är att föra in lite utländ-
ska traditioner och ändra lite på 
midsommarmenyn. Om det blir 
dåligt väder, vilket inte är ovan-
ligt så kan man fi ra midsommar 
inom hus. Det gäller att anpassa sig 
och göra det bästa av de förutsätt-
ningar man har.  Ett annat tips är 

att sansa sig när det kommer till 
alkoholen. Drick gärna om du vill, 
men portionera ut det under da-
gen och kvällen. Det trevliga med 
midsommar är väl ändå att kom-
ma ihåg den.

Har du själv firat midsommar  ■
på ett icke traditionellt sätt?
– Hitintills har det varit ett ganska 
så traditionellt midsommarfi ran-
de för min del. Det har antingen 
varit i goda vänners sällskap eller 
med familjen. Och med traditio-
nellt menar jag långbord, lekar och 
dans runt midsommarstången.

Berätta om ett roligt mid- ■
sommarminne?
– Det fi nns många minnen att väl-
ja mellan men ett som står ut är 
det året då jag fi rade midsommar 
hos en vän på hans lantställe. Där 
fi ck jag tillfälle att verkligen kän-
na mig som ett barn på nytt. Det 
var lekar, fotbollsspelande och en 
hel del dans runt midsommar-
stången.

Vad har du för planer på  ■
midsommar?
– Jag har två alternativ detta år. 
 Antingen ett traditionellt fi ran-
de i Sverige eller en resa till Ibiza 
 eller New York. Men även om det 
blir det senare alternativet är det 
 inget som säger att midsommar 
inte kommer att fi ras. 

Daniel 
Da Silva 
Dansare i 
tv-programmet 
Let’s Dance och 
vd för eventbyrån 
Extravaganza. 

FOTO: 
MARTIN BJÖRINGE

 ANNIKA GAVRIC 

redaktionen@mediaplanet.com
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Sveriges mesta 
midsommar!
Midsommarfirande 
i dagarna tre 
25–27 juni 2010

Framförhållning

1
Planera festen i god tid. 
Ett midsommarfi rande 
brukar oftast pågå en 

hel helg. Planera in aktiviteter. 
Se till att alla inköp har gjorts, att 
gästerna har sovplatser och att 
maten räcker till.

Delegera

2
Låt dina gäster få ta del 
av uppgifterna och in-
köpen annars kommer 

det att ta alltför lång tid samt 
kan bli kostsamt. Hjälps åt med 
matlagning och dukning. 

Maten

3
Satsa gärna på hemlagad 
mat och se till att den 
räcker. Lägg ned lite tid 

på dukningen och anpassa den 
efter var ni befi nner er. Glöm  inte 
frukosten dagen därpå.

Temafest med tävlingar

4
Ha gärna ett tema på fes-
ten och anordna täv-
lingar. Till en början kan 

vissa gäster tycka att det är be-
svärligt men det skapar en sam-
manhållning samt att det blir 
mycket enklare att lära känna 
nya människor. 

Traditionsenligt firande

5
Försök att inte blanda in 
några utländska seder 
utan värna om traditio-

nerna. Låt barnen vara delaktiga 
så att de kan föra traditionen vi-
dare.

5
2

3
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LEILA LINDHOLM TIPS 
TILL EN BRA FEST

Fira en 
annorlunda annorlunda 
midsommarmidsommar
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FJÄLLSEMESTER FÖR ALLA
1. ”Jag tycker fjällsemestern har mycket att 
erbjuda för alla, vare  sig du är proffsvandrare 
eller barnfamilj”, säger Erika Willners.
2. Klättring, för dig som vill utmana styrka och 
rädsla för höjd.
3. Tävla med naturen som motståndare i 
forsbaddling.
FOTO: SHUTTERSTOCK

För många är semestern redan 
planerad långt innan de första 
varma sommarnätterna anlän-
der. För en del betyder ledighe-
ten lugn och ro på sommartor-
pet på Österlen eller i Väster-
vik. För andra väntar soldränkta 
sandstränder i Turkiet medan en 
tredje  semesterfi rare kanske väl-
jer friden och lugnet på hemma-

plan. Men så fi nns det också de 
som varken väljer stranden  eller 
det typiska Sommar – Sverige. 

Bortglömd svensk pärla
Norra Sverige är en, i fl era fall, bort-
glömd svensk pärla som gömmer 
en uppsjö alternativ för den som 
vill ersätta sollapande strandliv 
med en dos adrenalin, för den som 
helt enkelt vill bryta mönstret. 

– Jag tycker fj ällsemestern har 
mycket att erbjuda för alla, va-
re sig du är proff svandrare el-
ler barnfamilj. Med barn kan du 
kombinera forspaddling, cykling, 
vandring och linbana och du kan 

bo på  familjehotell med äventyrs-
bad.  Eller så packar du ryggsäcken 
full, går på långvandring och täl-
tar i två veckor i Sarek, säger Erika 
Willners,  redaktör för friluftstid-
ningen Utemagasinet. 

Utmaningar i naturen
Sveriges norra delar erbjuder 
 friluftsliv och natur av allra  bästa 
slag. Vandring, kajakpaddling 
och forsränning är bara några 
 alternativ som du kan spende-
ra  semestern på och många väl-
jer helt enkelt att rensa hjärna 
och kropp med utmaningar i 
 naturen.

– Du måste ha hyff sad grundkon-
dition men om du är osäker så 
fi nns det färdiga paket att  köpa 
och folk som kan hjälpa dig att 
välja rätt. Det är trevligt med fri-
luftsliv och din kropp mår bra. Du 
behöver inte bära speciellt myck-
et under vandringarna och många 
av boendena i områdena har full-
ständiga rättigheter. Du kan till 
och med ta ett glas ekologiskt vin 
och bara njuta av stillheten med 
dina bästa tjejkompisar, avslutar 
Erika Willners. 

Byt traditionell midsommar 
mot en adrenalinfylld upplevelse

ANDREAS BJÖRKMAN

redaktionen@mediaplanet.com

Fråga: ■  Vad kan du göra om 
du vill bryta semestertrenden?

Svar: ■  Åk norrut, utmana dig 
själv och få adrenalin, avkopp-
ling och upplevelser på samma 
gång. 

UTMANA 
DIG SJÄLV

N MEDIAPLANET
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Utmana dig själv

1
Det är lite läskigt att väl-
ja något du inte är van 
vid. Du kommer att kän-

na att du har vågat utmana dig 
själv. Du har prövat på något nytt 
och du har lyckats. 

Naturupplevelse

2
Du kommer att få fan-
tastiska naturupplevel-
ser, med svensk natur 

och allemansrätten. Att uppleva 
den friheten är unik och helt 
fantastisk. 

Billigt att resa

3
Det är faktiskt ganska 
billigt att resa till norra 
Sverige. Du behöver inte 

bekymra dig över dyr eller svag 
valuta och du kan komma över 
tåg, fl yg och boende billigt. Du 
får mycket för pengarna helt 
 enkelt. 

Må bra

4
Du kommer att må top-
pen. Du gör precis det 
som kroppen är gjord 

för, du mår bra och du är glad. 

Bra träning

5
Du kan äta hur mycket 
du vill utan att lägga på 
dig. Du vandrar ett par 

mil varje dag och äter ekologisk 
och närproducerad mat, från 
hjortar som vandrar i närheten 
till hjortronen som plockats på 
mossen intill. 

SKÄL TILL VARFÖR DU 
SKA VÄLJA FRILUFTSLIV 

5

ANDREAS BJÖRKMAN

redaktionen@mediaplanet.com
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FOTO: SHUTTERSTOCK
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PATRIK SPATHON
Ålder: 22 år.
Bor: Stockholm.
Yrke: Gränssnittsutvecklare.
Aktiv: Tävlar för Nyköping och 
landslaget.
FOTO: FREDIK WAHLÉN

Kanotslalom 
Här ska du ta dig ner för en fors genom 
portar, på så kort tid som möjligt. En hel 

bana tar vanligtvis 90 sekunder. Bästa slalom-
banan i Sverige fi nns i Lissfors, Dala-Floda. 

Freestyle 
Här ligger du i en våg och gör så många 
trick som möjligt på en viss tid. Bästa 

vattnet för Freestyle fi nns från Dalarna och 
vidare norrut.

Friluftspaddling & havspaddling 
Det här är en version som har blivit allt 
mer populärt. Det är en bra tränings-

form och ger ofta en fantastisk naturupp-
levelse. Går bra att utöva över hela landet. 

PADDLING

Det ultimata
vågspelet

SOMMARÄVENTYR

INSPIRATION
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– Många ser det som ett utmärkt 
tillfälle att göra det de aldrig hin-
ner med annars. Läsa böcker, sola, 
fi ska, cykla och vandra, berättar 
Lars Isacson, vd på Sveriges Cam-
ping och Stugföretagares Riks-
organisation, SCR. 

Camping och barn anses av 
många semesterfi rare vara en 
oerhört bra kombination. Barn 
har en tendens att på ett snabbt 
och okomplicerat sätt hitta nya 
lekkamrater. Om barnen trivs 
underlättar det för föräldrar-
na att ge sig ut på egna äventyr, 
som till exempel cykling och fi s-
ke.  Många campingplatser har 
ett stort utbud av aktiviteter för 
barn, det kan vara allt från pool-
områden, barnvänliga badplat-
ser till minigolfb anor. Flera cam-
pingplatser erbjuder även barn-
passning. 

Har mycket att erbjuda
– På en campingplats är det näs-
tan en omöjlighet att barnen går 
omkring sysslolösa. Oavsett vad 

campingen har att erbjuda så hit-
tar dem alltid på något att göra. På 
en camping kan barnen leka fritt 
samtidigt som föräldrarna njuter 
av semestern.

Något att tänka på inför en cam-
pingsemester med vänner är att 
välja ett område som erbjuder ett 
fl ertal aktiviteter. 

– Inriktningen på campingplat-

sen väljer man utifrån sällskapet 
man reser med. Ju fl er aktivite-
ter man har att välja mellan, de-
sto större är chansen att  allas vil-
jor blir tillfredsställda, tipsar Lars 
Isacson.

Ett alternativ är Kneippbyn på 
Gotland. Ön har många kulturel-
la inslag, restauranger, cykelleder 
och erbjuder fl era roliga aktiviteter 
för både vuxna och barn. I Smögen 
fi nns det många aktiviteter i an-
slutning till campingområden så-
som fi sketurer, sol och bad, restau-
ranger och diskotek.  Många yngre 
människor som vill bort från lug-
net föredrar att åka till Öland. Där 
fi nns det ett rikt nattliv och många 
campinganläggningar samarbetar 
med varandra och anordnar fester.

Vad bör man tänka på inför  ■
en campingsemester?
– Det kan vara klokt att boka tidigt 
och att vara ute i god tid då det  ofta 
är väldigt fullt på de olika cam-
pingplatserna. De fl esta campare 
väljer destination först och där-
efter campingområde i närheten, 
vilket är att rekommendera. Kolla 
på Sverigekartan och bestäm vad 

det är ni vill se och vad det 
är ni vill göra. Ta hjälp 
av internet och prata 

med vänner som kan dela 
med sig av sina erfarenhe-

ter. Något annat att tänka 
på är boendet där valen är 

många och varierande. Att 
hyra stuga är enkelt men tänk 
på att kolla upp kvaliteten 
innan ni bokar.

”Det är nästan en omöjlighet 
att barnen går omkring sysslolösa”

BRA KOMBINATION. Camping är ett bra sett för barnen att lära känna nya kompi-
sar och det finns ett stort utbud av aktiviteter. Om barnen trivs är det också lättare 
för föräldrarna att ge sig ut på egna äventyrer.  FOTO: SCR

 ANNIKA GAVRIC

redaktionen@mediaplanet.com

Fråga: ■  Är campingsemes-
trar lika kaotiska som de är i 
 fi lmens värld?

Svar: ■  En camping semester 
är oftast ett enkelt  och okom-
plicerat sätt att spendera sin 
ledighet på. Minimera kraven 
och njut av semestern.

NJUT AV 
SEMESTERN

N MEDIAPLANET
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Prenumerera på
Sveriges största trädgårdstidning som ger dig massor av idéer, 
inspiration och praktiska råd. Utkommer med 15 nr/år.

59:-Prova 3 nr av
Allt om Trädgård

för endast

Svara inom 8 dagar!!!
-

BLI PRENUMERANT 
REDAN IDAG PÅ: 

www.alltomtradgard.se/midsommar

eller

SMS:a Din beställning Skriv AOT 

(mellanslag) 10063000  (mellanslag) 

förnamn (mellanslag) efternamn 

(mellanslag) adress (mellanslag) 

postnummer (mellanslag) ort. 

Exempel: AOT 10063000 Maria Svensson 

Stortorget 10 12345 Hemorten. 

Skicka till: 72130. 

Ev. trafi kavgift tillkommer.

TIPS

För fiskeintresserade

1
Fiskare gör bäst i att ta sig till 
de norra delarna av landet 

där fi sket är väldigt utbrett. Även 
Västkusten, Hallands och Bohus-
läns kust har camping områden 
som erbjuder fi ske till sina gäster.

Cykelsemester

2
Vill man spendera semestern 
på cykel har man ett fl ertal 

alternativ. Sverige har ett oändligt 
antal cykelvägar att välja  mellan, 
ha som utgångspunkt vad det är 
du vill se och uppleva och bestäm 
semesterort utefter det. 

Naturskönt

3
Dans, bad, restauranger och 
natursköna promenadleder 

är några av de aktiviteter som 
Stockholms skärgård har att 
 erbjuda. Öland är ett alternativ 
för de som redan har upplevt 
Stockholms skärgård och vill se 
liknande miljöer.

Ha kul med barnen

4
Kneippbyn på Got-
land är en resort som 

satsar på att barnen ska ha 
roligt. Sommarland, vat-
tenland och en Pippi-tea-
ter är bara ett urval av alla 
de aktiviteter som fi nns. 
För de som inte vill eller 
kan åka till Gotland er-
bjuder både Västervik 
och Gustavsvik äventyrsbad 
för de minsta i familjen. 

Lars Isacson
Vd på Sveriges 
Camping och 
Stugföretagares 
Riksorganisation, 
SCR. 

Extremsport är samlings-
namnet för många aktivite-
ter som kräver lite mer än 
vanligt av utövaren. För cam-
pare som gärna vill utmana 
sig själva finns det ett flertal 
alternativ att välja mellan. 

Åre ett mecka 

 I Åre satsar de på aktiviteter 
året om. De senaste åren har 

byn förvandlats till norra Europas 
cykelmecka. Ett nät av leder har 
byggts upp på Åreskutan som är 
helt anpassat för downhill cyk-
ling, det vill säga alpin cykling. 
Här har man även skapat Europas 
största Zipline park, som är en typ 
av linbana som går 60 meter upp i 
luften, är fl era hundra meter lång 
och kommer upp i hastigheter 
som 70 kilometer i timmen. 

Testa forsränning
Vill man testa rafting, fors-
ränning i en stor gummi-

båt, kan man antingen göra det i 
Åre eller Dalarna. Valet av älv 
 eller fors beror på vilken nivå du 
vill att det ska vara på. I vissa fall 
kan denna sport utövas tillsam-
mans med familjen.

Kitesurfing är en korsning 
mellan drakfl ygning, windsur-
fi ng, wakeboarding, snowboar-
ding och skärmfl ygning.  Oftast 
utövas denna sport på vatten 
men går lika bra på is. Denna 
sport kan utövas på Torö, Stock-
holms skärgård och i Skåne, 
Lomma. Även vindsurfi ng utö-
vas av många både i Lomma och 
på Torö men även i Varberg. 

Då svårighetsgraden på fl era 
av dessa sporter kan anpassas 
 efter sällskapet så är det hög tid 
att utmana sig själv denna som-
mar. Testa något nytt och få ett 
minne för livet.

 SPORTER UTÖVER 
DET VANLIGA  

NYHETERNYHETER
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Livskvalitet på skäret

BO I ETT PARADIS
Närheten till havet, naturen och 
lugnet är ofta skälet att stads-
bor väljer att flytta till en ö. 
FOTO: STEFAN VON BOTHMER 

Många tror kanske inte att det är 
realistiskt att bo permanent på en 
ö i skärgården i dag. 

För de fast boende har de senaste 
årens ökning inom besöksnäring-
en inneburit ännu ett steg mot 
en levande skärgård. För visst går 
det att leva och bo året runt,  ofta 
genom en kombination av för-
sörjningstillfällen, främst inom 
 turism.

 – Ett stort problem är att hus och 
mark säljs till kapitalstarka som-
margäster, och det omöjliggör för 
nya entreprenörer att fl ytta ut, 
 säger Helena von Bothmer, sedan 
15 år bosatt på Sydkoster. 

Drömmen blev sann
Det är 15 år sedan Helena och 
 Stefan von Bothmer bröt upp från 
storstadslivet i Uppsala för att 
starta  café och handelsträdgård 
ute i skärgården.  De köpte en bit 
mark på Sveriges västligaste be-
bodda ö, Sydkoster. 

– Vi köpte i tid, innan priserna 
steg i höjden. Säljaren var också 

mån om att vi skulle bo och verka 
på ön, berättar Helena.

Det som då bara var vass och 
sälg är i dag, bokstavligt talat, en 
blomstrande rörelse med ekologisk 
odling. En del av skörden serveras i 
restaurangen, annat blir konserver 

som säljs till besökare och öbor. På 
sommaren odlar man även blom-
mor. Stefan är biolog och utomhus-
pedagog och har huvudansvar 
för restaurangen medan Helena, 
 agronom och permakulturdesig-
ner, ansvarar för trädgården. Bild-

en av strandtomt och havsutsikt 
tycker Helena är en myt. 

– Bara sommargäster har råd 
att köpa såna ställen. Vi har ingen 
havsutsikt men havet är ändå all-
tid närvarande. När höststormar-
na rasar känns det tryggt att ha lite 
skog omkring sig. 

Vad är det bästa med  ■
tillvaron  på ön?
– Friheten; att kunna gå direkt 
ut, närheten till elementen; 
havet, vädrets växlingar och na-
turen, att vi kan äta vår egen, gift-
fria mat. Allt det här känns fort-
farande lyxigt fast vi bott här så 
länge.

För att försörja sig på skäret 
måste man vara lite av en all-
konstnär. På senare tid har man 
börjat ta emot långtidssjukskrivna 
som kommer för att hämta kraft 
och  inspiration i den livgivande 
 miljön. 

Helena  arbetar gärna mer med 
rehabilitering av människor inte 
minst för att hon själv mår så bra 
på ön.

– Jag tror knappast jag skulle 
kunna ha ett så här bra liv någon 
annanstans, avslutar Helena von 
Bothmer.

”Allt det här känns 
fortfarande lyxigt 
fast vi bott här så 
länge.”

Helena von Bothmer
Utfl yttad stadsbo sedan 15 år. 

Fråga: ■  Hur är det att bo och 
leva på en ö i skärgården?

Svar: ■  Bilfritt, båtburet och 
stressfritt. 

KRISTIN RYDBERG

redaktionen@mediaplanet.com

HUR JAG LYCKAS

SYDKOSTER

HITTA DITT DRÖMBOENDE

För den ■  som vill fl ytta ut till 
skärgården fi nns det många 
 vägar att gå. Många av de  stora 
byggbolagen har byggprojekt 
på gång längs västkusten.  
Surfa runt och kika vad de 
olika  företagen erbjuder just nu. 
Ett annat alternativ är att 
anlita en mäklare som arbetar 
i region en du är intresserad av, 
de har bra kontakter och kan 
hålla ögonen öppna efter ditt 
drömhus. Man kan också leta 

upp en tomt som är till salu och 
sedan köpa ett nyckelfärdigt 
hus att placera på tomten alter-
nativt rita sitt eget efter sina 
egna tankar och  önskemål. 

!
Här kan du  
hitta bostäder:

www.hemnet.se
www.bovision.se
www.blocket.se
www.kustnara.se

Att man dessutom kan ta sig 
ut till många öar på ett vanligt 
100-kort gör att man inte heller 
behöver en stor budget. Väl ute 
på öarna fi nns det gott om möj-
ligheter att hitta trevliga café-
er och restauranger där en god 
lunch eller middag kan avnju-
tas. Eller varför inte ta med sig en 
picknickkorg och sätta sig på en 
av alla vackra klippor och njuta 
tillsammans med nära och kära.

Utmärkt för korta resor
Man behöver inte boka hela se-
mestern utan en helg kan va-
ra gott nog. På öarna fi nns det 
många möjligheter att  hitta 
 boende för en billig penning. Var-
för inte förlänga dagsut fl ykten 
med en övernattning på något 
av de mysiga pensionaten? På 
de fl esta öar fi nns möjlighet att 
hitta ett prisvärt boende under 
tusenlappen, i många fall långt 
under, även under hög säsong.  

- Vi bokade rum på ett litet 
pensionat en natt och åkte ut för 
att få lite miljöombyte, det för-
gyllde vår helg. Det bästa var den 
otroliga utsikten som väntade så 
fort vi lämnade hamnen, säger 
Jenny Johansson som unnade 
sig en helg på Brännö.  

Vad ska man göra? ■
För den som bara vill koppla av 
kan en härlig promenad vara 
nog men om man vill aktivera 
sig erbjuds det ofta en mängd 
aktiviteter både på land och till 
sjöss. Det viktigaste är fortfaran-
de att man tar sig ut och njuter 
av denna fantastiska pärla.

VÄSTKUSTEN

Unna dig en 
weekend
Västkustens skärgård är 
lättillgänglig som få. Från 
Göteborg Centrum går 
det spårvagn raka vägen 
ut i arkipelagen, sedan tar 
man enkelt färjan vidare 
ut på havet.

MARCUS JANSSON

redaktionen@mediaplanet.com

FOTO: ISTOCKPHOTO

FÖRVERKLIGA 
DIN DRÖM 

FRÅN MEDIAPLANE
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TIPS

!
För mer info om öarna och 
bokningar av boende:

www.vastsverige.se
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25 MINUTER FRÅN CITY! SPELAS TORS-LÖRD, 1 JUL-14 AUG. BILJ: TICNET.SE, 077-170 70 70, SJ 0771-75 75 75, SJ RESEBUTIK. SJ.SE/UPPLEVELSER. HOTELLPAKET: SCANDICHOTELS.SE. MER INFO: 3SAGAS.SE

SANNA
EKMAN

ANDREAS
KARLSSON

JOHAN
WAHLSTRÖM

RICHARD
ULFSÄTER

HENRIK
HJELT

CHRISTINE 
MELTZER

GUSTAF
HAMMARSTEN

ROLIGAST 
I SOMMAR!

PREMIÄR 1 JULI,
BOKA NU!

NJUT MER!
BOKA MAT OCH 

BÅTRESAN
VIA TICNET.SE

Hälften av alla som drunknar
har alkohol i blodet.
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Öka säkerheten kring ditt 
sommarställe och din båt 

SE UPP FÖR TJUVEN
Genom exempelvis  gemensam 
grannverk samhet minskar man 
risken att båten och stugan blir 
 tjuvens nya ögonstenar.
FOTO: ISTOCKPHOTO

Alla som någon gång blivit utsatta 
för en stöld vet hur obehagligt det 
är och hur kränkt man känner sig. 
En som vet hur det känns är Britt 
Phalén som hade inbrott i sin som-
marstuga för några år sedan.

– Det var väldigt obehagligt, be-
rättar Britt. När jag och min man 
kom ut till landet i början av april, 
stod verandadörren öppen och vi 
såg genast att någon varit där. Ing-
et var förstört, men lådor och dör-
rar stod öppna.  Konstigt nog hade 
tjuvarna inte stulit vare sig tv el-
ler CD-spelare men däremot min 
mans munspel, vin, kikare och en 
kamera. Att sakerna var borta spe-
lade mindre roll, det värsta var att 
någon objuden person rotat bland 
våra tillhörigheter. 

Tack och lov var vårt försäk-
ringsbolag väldigt förstående och 
vi fi ck ut ersättning för det trasi-
ga låset och de stulna sakerna utan 
problem. Däremot dröjde det länge 
innan jag kände mig trygg igen.

Välj rätt lås till sommarstugan
Inbrott i sommarstugor sker året 
runt men mest på våren då vi bör-

jar rusta stugorna för sommaren. 
Ett eff ektivt sätt att förhindra in-
brott är att komma överens med 
grannarna om att hjälpas åt att 
hålla ett öga på varandras stugor. 
Ofta väljer inbrottstjuven bara lät-
ta objekt, gärna lite avsides. Tänk 
på att välja ett lås som går i bak-
lås och som inte går att få upp och 
installera ett polislås utöver ditt 

vanliga lås, det ger det eff ektivaste 
skyddet. Installera fönsterluckor 
eller jalusier för fönstren.

Skydda din båt och motor 
– Det största problemet är stölder 
av saker från båt, säger Rino Carls-
son, gruppchef vid Sjöpolisen. Det 
fi nns egentligen inga lås och larm 
som avskräcker tjuvarna. De är så 

skickliga och vet exakt vad de ska 
ta. Vad vi kan se är att båtklubbar i 
allmänhet klarar sig bättre än om 
du har din båt på en privat tomt, ef-
tersom fl er personer rör sig på en 
båtklubb och man turas om att sit-
ta vakt. De stulna motorerna för-
svinner och hittas i princip aldrig 
men däremot hittar vi mellan 75-
80 procent av alla stulna båtar. Ty-
värr är de fl esta rätt illa tilltygade. 

Så förhindrar du stöld
Polisen har tagit fram en check-
lista med tips på saker du kan  göra 
för att förhindra stöld. Du kan 
 exempelvis märka båten med bå-
tens eget skrovnummer på dolda 
ställen. Med dolt ställe menas in-
ne i stuvfack, under tofter, inne i 
styrpulpet och i motorrummet. 
Skrovnumret hittar du i origi-
nal på båtens akterspegel på styr-
bords sida.  Äldre båtar har skrov-
numret på en skylt i motorbrun-
nen, vid aktern inne i båten eller 
vid styrplatsen. Märk motorn med 
motorns identifikationsnum-
mer. Märk äldre båtar som saknar 
skrovnummer med en egen siff er- 
eller bokstavskombination. 

”Ofta väljer 
 inbrottstjuven 
bara lätta objekt, 
gärna lite avsides.”

Rino Carlsson
Gruppchef vid Sjöpolisen.
FOTO: PETER ZELL, SJÖPOLISNYTT

CHARLOTTE PHALÉN

redaktionen@mediaplanet.com

Fråga: ■  Hur skyddar jag mig 
från inbrott och stölder i båt 
och sommarstuga?

Svar: ■  Bästa sättet är att för-
söka ta hjälp av andra båt- och 
sommarstugeägare.

SKYDDA DINA 
ÄGODELAR

RÅN MEDIAPLANET
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TIPS FÖR ÖKAD SÄKERHET

Kom överens ■  med dina 
 grannar om att hålla ett öga på 
din båt eller sommarstuga.

Låt om möjligt ■  din båt ligga i 
en bevakad hamn.

Lås utombordsmotorn ■  med 
ett klass 3-lås.

Försäkra dig ■  om att du och 
ditt försäkringsbolag har till-
räckligt detaljerade identifi ka-
tionsuppgifter om din båt och 

utombordsmotor. Kännetecken 
som skrapor och skavanker ska 
alltid tas med.

Installera inbrottslarm ■   i 
 stugan eller båten. Då larmet 
går, sänder det en signal till 
 bestämda telefonnummer. 

Förvara inte ■  värdeföremål i 
stugan. Begärliga byten är ex-
empelvis: Elektronik, värdeföre-
mål, alkohol och vapen. 

!
Hitta hela checklistan på:
www.polisen.se

Upptäck 
Norges kust i 
sommar
Norge är ett av svenskar-
nas populäraste resmål, 
inte minst för naturen. 

Till sagolikt vackra Bergen tar 
du dig inte minst för att åka 
Hurtigruten – en av världens 
mest legendariska båtkryss-
ningar. Med sina höga berg och 
norska fj ordar, kullerstensga-
tor och ett blomstrande kultur-
liv lockar Bergen fl er turister än 
någonsin. 

I hamnstaden Trondheim rin-
ner Nidelva genom staden och 
de många låga fi na trähusen ger 
Trondheim en unik småstads-
karaktär. I det gamla varvsom-
rådet, Solsiden, ligger mängder 
av caféer, barer och restaurang-
er. Strax utanför fi nns det stora 
friluftsområdet Gråkallen. Här 
är utsikten över staden, havet, 
fj orden och älven magnifi k.

Kust- och djuphavsfiske
Vattnen utanför hela den 
 norska kusten lämpar sig bå-
de för kust- och djuphavsfi ske. 
Torsk, makrill och gråsej fång-
ar du längs nästan hela kusten, 
 inlandet har bra gäddvatten 
och det fi nns många utmärkta 
fl oder för laxfi ske. 

Vackra fjordar
På Norges västkust ligger stor-
slagna Sognefjorden som 
sträck er sig från Atlanten till 
hjärtat av den norska fjäll-
världen. Under en dag kan man 
hinna med både en klassisk 
 glaciärvandring, en tur upp på 
en fj älltopp och avsluta dagen 
med ett bad i fj orden. 

Namnet Nærøyfjord här-
stammar från den fornnordis-
ka giden ”Njord”, gud, sjöman-
nen och havet. Fjorden med 
sina omgivningar står med 
på UNESCO:s Världsarvslista. 
Den mäktiga fjorden upple-
ver du bäst från båt, kajak el-
ler till fots. Blir du törstig kan 
du dricka kristallklart vatten 
från vattenfallen längs med 
fjorden. 

FOTO: ISTOCKPHOTO
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Soluppgång över Ålandshav 
– sämre kan man ha det

A
ntagligen blir 
årets midsom-
marfi rande precis  
som det brukar. 
Jag hoppas att det 
blir som vanligt, 
med sillunch till-

sammans med grannskapet och 
dans på bryggan till kvällen. Det 
enda jag oroar mig över är vädret. 
Nyckeln till ett lyckat midsom-
marfi rande är solen och värmen. 
Då lyfter sig folks läppar till ett 
stort leende och alla världens pro-
blem försvinner för en stund.

Jag föddes 1944 på Söderöra, 
 öster om Blidö och granne med 
Saltkråkan. Min far gick bort tidigt 
men min gamla mamma är fort-
farande vid liv. Hon har hunnit bli 
96 år gammal och bor på undervå-
ningen. Själv lever jag på överrvå-
ningen. Jag har levt som en ung-
karl  hela mitt liv och gjort som jag 
velat. I min ungdom var jag några 
år på sjön och arbetade sedan på 
varvet på Blidö. Numera ägnar jag 
mig mest åt fi ske och jakt.

Skärgårdens pärla
När min gamla mamma var ung, 
på 1920- och 1930-talet, samlades 
invånarna på öarna här i norra 
skärgården och fi rade midsommar 
tillsammans på Rödlöga. De friade 
till varandra och dansade på klip-
porna. Detta var innan ångbåtar-
nas tid och dansen fl yttades ut på 
bryggan.

Till Rödlöga kan man fortfaran-
de åka med Waxholmsbolaget för 
att fi ra midsommar. På öns hög-

sta punkt ligger dansbanan. Jag är 
lyckligt lottad som fått leva hela 
mitt liv här ute i skärgården. Men 
ändå slutar jag inte att häpnas över 
Rödlögas skönhet. Det är en av de 
mest underbara platserna på jord-
en. Där fi nns allt, sandstränder 
och berg. Numera fi nns där till och 
med en aff är och ett litet café. Det 
tar bara tre timmar med båten från 
Strandvägen. Waxholmsbolagets 
båtar går dagligen under somma-
ren.

Min midsommar
På midsommarafton kanske jag 
svänger förbi och dansar runt 
stången en stund. Det är egentli-
gen mest för barnen men jag bru-
kar gå dit ändå. Det är roligt att 
höra den härliga musiken, sjunga 
sångerna, se alla glada människor 
och höra skratten.

Under sommaren är vi, om jag 
inte missminner mig, samman-
lagt 190 hushåll här på Söderöra. 
På kvällen dansar vi på bryggan till 
dragspel och gitarr. Det bjuds all-
tid på levande musik och musiker-
na slutar inte spela fören framåt 
elvatiden på kvällen. Därefter drar 
ungdomarna upp volymen och 
sommarnatten fylls av disco och 
 dunka-dunka. Något sådant ork ar 
jag inte med. Då drar jag mig till-
baka i sällskap av mina vänner och 
grillar. Om natten är fi n tar vi se-
dan båten ut till min lilla fi skebod 
på ön Röder, eller Norrskärgård 
som den också heter. Boden har jag 
ärvt av min far.

Nu sällskapar jag med en kvin-

na från Blidö men när jag var ung 
och dansade på klipporna på Röd-
löga hände det att jag träff ade nå-
gon fi n fl icka från stan. Redan då, 
när jag var i 25 års åldern, var det 
fullt av sommargäster i skärgår-
den. Vi åkte ut till min fi skebod och 
på morgonen såg vi solen gå upp 
över Ålandshav och den norra yt-
terskärgården tillsammans. Säm-
re kan man ha det. De ljusa nätter-
na är till för att avnjutas. Vi kunde 
spendera fl era dagar där ute.

Fiska aldrig i nordlig vind
Jag ägnar mig mycket åt fi ske och 
var fj ortonde dag, om vädret tillå-
ter, lägger jag ut mina nät och hop-
pas på en ståtlig fångst. Framför 
allt är det sik och abborre som fast-
nar i nätet. På morgonen, dagen 
därpå, drar jag upp dem.

Jag fi skar bara för hemmabruk. 
Nu när vi har frys i huset behöver 
jag bara gå ut med båten varannan 
vecka. Men aldrig då det blåser från 
norr. Av någon anledning, som jag 
aldrig förstått mig på, nappar inte 
fi sken då. Det är bättre att ge sig ut 
i ostlig vind.

När semesterfi skarna kommer 
är de framför allt intresserade av 
att få fast de stora gäddorna på  sina 
krokar. Det är den absolut mest 
 populära fi sken och efter midsom-
mar har de växt sig stora och safti-
ga. Men varken jag eller min gamla 
mamma är speciellt förtjusta i just 
gädda. Hon har tröttnat på att pilla 
ut benen ur köttet. I stället skäm-
mer jag bort henne på abborrfi lé. 
Nu passar inget annat.

“På kvällen 
 dansar vi på 
bryggan till drag-
spel och gitarr. 
Det bjuds alltid 
på levande 
musik.”

Gösta Söderman
Skärgårdskarl.

SKÄRGÅRD

KUNGSPORTSAKUTEN GÖTEBORG

ÖPPET VARDAGAR 08-22

LÖRDAG, SÖNDAG OCH HELGDAG 10-16

KUNGSPORTSAVENYN 10, GÖTEBORG

TELEFON: 031 339 99 70

KVARTERSKLINIKEN TANUM

ÖPPET VARDAGAR 08-12 SAMT 13 -16.30 

AFFÄRSVÄGEN 3,  TANUMSHEDE 

(BREDVID SPARBANKEN)

TELEFON: 0525 640 40 

www. kvarterskliniken.se

Ett fästingbett kan räcka. Är du vaccinerad mot TBE?

Hos oss är det DROP-IN under hela sommaren! 

www.fasting.nu Baxter Medical AB | www.baxter.se
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E FSME-IMMUN Vuxen (Junior) injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, 

0,5 ml innehåller 2,4 μg inaktiverat TBE-virus (0,25 ml innehåller 1,2 μg).

För ytterligare information se www.fass.se.
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En del av Kungsportsläkargruppen

Alkohol kan skada din hälsa.
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PERSONLIG INSIKTPERSONLIG INSIKT
SöderöraSöderöra i Stockholms norra skärgård blev rikskänt på sextiotalet då många scener i tv-serien 
Saltkråkan Saltkråkan spelades in där. Här föddes också skärgårdkarln Gösta Söderman för 66 år sedan. 
Att fira midsommarafton inne i stan är för honom helt otänkbart. I stället ska det 
vara sillunch med grannarna, dans på bryggan och soluppgång över Ålandshav.
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Medvind och brännvin

1
Att ha vinden i ryggen är en 
förutsättning för en njut-

bar resa ut till skärgården. Den 
stressade storstadsmänniskan 
kan också behöva sig en liten 
styrketår på färden. Då kommer 
brännvinet väl till pass.

Boende på öarna

2
På många av öarna fi nns 
det boende att hyra. Vand-

rarhem eller enkla stugor. Ofta 
går det att fråga de permanent 
boende ifall de kan tänka sig att 
hyra ut sin fi skebod till exempel. 
Det kan hända att det inte fi nns 
el eller rinnande vatten i stugan. 
Det är enkelt boende men inte 
heller så dyrt.

Tälta nära sanitärer

3
För den som är sugen på att 
tälta är det smart att välja 

en plats med närhet till sanitä-
rer – mulltoa, rinnande vatten och 
tvättmöjligheter.

Mat finns att köpa

4
Aff ären på Rödlöga har ett 
stort sortiment. Det är ingen 

skillnad mot att handla på Öster-
malm. Det är ett väldigt bekvämt 
alternativ för den som inte vill ta 
med sig all mat på båten. Samtidigt 
fi nns det många som tycker att det 
är roligt att leva lite primitivare 
när de är på besök i skärgården.

Fiske

5
Låt fi skespöna vila ifall vin-
den ligger på från norr. Av 

någon anledning nappar inte 
fi sken då. Det krävs inget till-
stånd att fiska i skärgården. 
Glöm inte att stressa av när du 
ger dig ut på fi sketur. Njut av 
vädret och naturen.

GÖSTA SÖDERMANS 
TIPS FÖR EN HELG I 
SKÄRGÅRDEN



Upplev sommaren på Utö!
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Välkommen till oss!
En tur i skärgården kräver inga förberedelser. 

Skärgårdens handelsbodar har allt du behöver. 
Livsmedel, färsk fisk, nybakat bröd, skärgårdsslöjd 
och ofta lokalt odlade grönsaker. Många av oss har

bensin och gasol, är ombud för apotek och systembolag
och hyr även ut cyklar, kanoter eller rum. 

Ring oss gärna för sortiment och beställningar. 
Läs mer på www.skärgårdshandlarna.com

En bra affär!

Vi stöder Skärgårdshandlarna!

Magasin
Skärgård.
www.magasinskargard.se visitskargarden.sewww.oppethav.se

www.skärgårdshandlarna.com

1. Arholma Handel 0176-560 12
2. Ö-Butiken Tjockö 0176-431 80
3. Fejans Rökeri 0176-430 23
4. Rödlögaboden 0176-870 60
5. Husarö Handel 08-542 450 90 
6. Ingmarsö Livs 08-542 460 20
7. Finnhamns Sommarbutik 08-542 462 07
8. Svartsö Lanthandel 08-542 473 25
9. Coop Långvik Möja 08-571 612 00
10. Grinda Lanthandel 08-542 494 91
11. Lådnamacken Livs 08-542 473 21
12. Coop Berg Möja 08-571 612 00
13. Norra Stavsudda Handel 08-571 650 78 
14. Harö Livs 08-571 571 91
15.  Westerbergs Livs Sandhamn 08-571 530 19
16. Alicias Lanthandel Runmarö 08-571 527 00
17. Guns Livs Nämdö 08-571 560 17
18. Kymendö Service 08-501 542 65
19. O. Sjöbergs Skärgårdshandel Ornö 08-501 560 14
20. Utö Livs 08-501 570 05
21. Rånö Butiken 08-501 571 22
22. Nåttarö Handelsbod 08-520 400 15

• Bensin 

och gasol

• AGA gasol

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1

3

4

5

76

8

11

9

1210

13

14

16

15

17

18

19

20

21

22

2



SMS:A

FÄNKÅL

TILL 720 80 OCH 

FÅ INKÖPSLISTA 

DIREKT 

I MOBILEN.

NORMAL SMS-TAXA ENLIGT 

DIN OPERATÖR

Grilla Norsk Lax, jätteenkelt.
www.norskfisk.se
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