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INNEHÅLL

SAKER VI LÄRT OSS AV DET HÄR NUMRET

Först Åre, nu Sälen – 2021 åker vi till de svenska
skidorterna minst lika mycket för maten som för
skidåkningen. Men för maximal social distansering
beger vi oss till Bottenvikens yttersta skärgård.

3.

1.

SPORTLOVETS
STÖRSTA NÖJE

Jan Ekholm

Redaktör SvD Resor

HEMMA BÄST (JUST NU)

I förra veckan tipsade karantänrutinerade Tomas
Eriksson om hur man bäst uthärdar en hotellkarantän. Att sådana råd är ovärderliga inser vi när vi
läser om en viss Mr Pium som i förra veckan ankom
London och genast sattes i hotellkarantän nära
Heathrow. Storbritannien har visserligen endast tio
dagars karantänkrav – att jämföra med 21 dagar i
flera asiatiska länder – men Mr Pium har redan
hunnit med ett rymningsförsök och en hungerstrejk
i protest mot fångenskapen. Ett annat alternativ är
att helt enkelt vänta lite med Londonresan…

Sveriges kulinariska uppsving
fortsätter att imponera på smaklökarna. Så även på skidorterna
där det inte längre finns något
likhetstecken mellan sportlov
och mediokra måltider. Åre var
först ut med ett högklassigt
krogutbud, men även Sälen visar
en fin utveckling. Här missar
man gärna inte hummertacos
med friterade wonton på SeaFood Bar och honungsstekt skrei
med omogna jordgubbar på Frö.
Och självklart erbjuder alla restauranger takeaway för den som
föredrar att äta i stugan.
FOTO: EMMA LARSSON

2.

NYA TIDENS FEMSTJÄRNIGT

Kommer ni ihåg när alla bodde på cityhotell med
stimmiga lobbybarer och krogar? Sen kom en pandemi och trenden tvärvände. Idag är det små landsortsboenden med avlägsna lägen som vinner. Trist för
alla tomma cityhotell, men glädjande för alla modiga
entreprenörer som driver hotell på ”omöjliga”
platser. Och i en tid när avlägsenhet är den nya hotelllyxen är det få som slår Kalix Malören Lodge –
beläget på en karg ö i Bottenvikens yttersta skärgård.
Här finns varken bar eller restaurang, men den
sociala distanseringen är femstjärnig, minst.
FOTO: SVENSKA TURISTFÖRENINGEN
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Var med och få tillgång till
samtliga våra cityguider
facebook.com/perfectguide

Sundbyholms Slott, ca 1 h från Stockholm.
3-rätters middag & interaktiv
mordgåta med 2 glas vin,
logi & frukost:
13/3, 20/3, 27/3, 10/4,
16/4, 17/4, 23/4, 24/4.
fr. 2090 kr/person och natt

Nyhetsbrev från
SvD Vin & Mat

Mordsupé på
Sundbyholms Slott

www.sundbyholms-slott.se/weekendpaket

ket:
Påskpa tea &
ernoon

aft
iddag!
slottsm
016-42 84 00

info@sundbyholms-slott.se

svd.se/vin a
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3. Borkhult
Lapphem drivs
av stilsäkra
systrarna Elisabeth och Matilda Magnusson som växte
upp i Borkhult.

SvD Mat&resor söndag 28 februari 2021

15

SvD Mat&resor söndag 28 februari 2021

GUIDEN WEEKENDRESOR

8 svårfunna övernattningar
Av JAN EKHOLM Foto STF

Avskilda, naturnära och helt underbara.
SvD Mat&resor guidar till åtta unika
boenden vid vägs ände.
2. Örserumsbrunn Gestgifveri nära
Gränna passar
både för avkoppling och
aktivitet.

1.

2.

3.

4.

KALIX MALÖREN
LODGE

ÖRSERUMSBRUNN
GESTGIFVERI

BORKHULT
LAPPHEM

SILLEGÅRDEN

LÄNGST BORT

PIGG 400-ÅRING

BULLERBYN

KNARRIGT

Malören, Kalix,
svenskaturistforeningen.se/
boende/stf-kalix-maloren-lodge/

Örserum, Småland,
svenskaturistforeningen.se/
boende/stf-orserum-gestgifveri/

Åtvidaberg, Östergötland
svenskaturistforeningen.se/
boende/stf-borkhult-lapphem

Sunne,
Värmland,
sillegarden.se

■ Så långt bort du kan komma
från allt. Bokstavligen. Naturreservatet Malören är en ö i Bottenvikens yttersta skärgård, tre mil
rakt ut i havet från Kalix. Tidigare har få kunna besöka denna
särpräglade ö med flera kulturhistoriska sevärdheter, däribland
fiskeläget med anor från medeltiden. Men för tre år sedan öppnade den nyrenoverade lotsstugan
med sju dubbelrum och en svit.
Här handlar vistelsen enbart om
avkoppling och utflykter i den
karga men högst levande naturen. Samt matlagning. Lodgens
matservering är något begränsad, så hit kommer man med sin
egen mat som tillagas i gästköket
eller det nybyggda uteköket.
Transport till ön sker vintertid
med skoter från hamnen i Karlsborg, men när isen smält blir du
hämtad med båt.

■ 400 år är en respektingivande
tid. Så länge har det funnits gästgiveri här vid Örens norra
strand. På 1800-talet öppnade ett
brunnshotell och dagens Örserumsbrunn Gestgifveri passar
för både rekreation och aktivitet.
Grännas gränder ligger på bekvämt utflyktsavstånd, och vandringssugna kan ge sig ut på John
Bauerleden och Holavedsleden.
Eller kanske ännu hellre på
”Gourmandring”; en kulinarisk
vandring som går mellan Örserumsbrunn och kollegorna på
Hemma hos Hult. Under turen
utlovas småländska smaker på
ett nytt vis och framme i mål
väntar en femrätters som belöning. Men det går lika bra att
bara stanna på gästgiveriet och
flanera i brunnsparken.

■ Borkhult Lapphem har synts i
flertalet inredningsmagasin. Vi
är inte förvånade. För det är
snudd på omöjligt att inte bli
hänförd av detta lantboende i
konserverad Bullerbymiljö.
Byn Borkhult, ett par mil från
Åtvidaberg, är ett gammalt
brukssamhälle vars arbetarbostäder från 1800-talet bevarats.
Ett av trähusen, en ovanlig byggnation med två våningar och
loftgångar, fick tidigt namnet
Lapphem eftersom det lappats
ihop av byggrester. 2016 köptes
huset av systrarna Elisabeth och
Matilda Magnusson, som växte
upp i Borkhult, och där har de
förverkligat sin dröm om ett kulturhus på landet. En plats för
musik, konst och Östergötlands
godaste våfflor. Samt, inte minst,
fyra individuellt inredda lägenheter på övervåningen, där systrarnas stilsäkra loppisfynd och
arvegods skapar trivsel.

■ 1915 köpte textilkonstnären
Ida ”Fryksdalsmora” Sahlström
Sillegårdsbrunns pensionat. Här
lät hon bygga en vacker matsal i
fornnordisk stil, och helt i enlighet med sin livssyn samlade hon
människor från alla samhällsklasser vid borden. I fjol, lite
drygt 100 år senare, övertogs Sillegården av Maria Amneteg som
tänker föra traditionerna vidare
genom att skapa ett boende där
enkelt, vackert och snällt är ledorden. Trots att 2020 bjöd på
knepiga utmaningar har hon
lyckats synnerligen väl. Avkoppling, kultur och mat står i centrum, och den som vill kan boka
en kurs, lyssna på poesi eller se
en utställning. I restaurangen
serveras husmanskost med lokala råvaror och i butiken säljs
hantverk från Värmland. I de
små men charmigt knarriga
rummen sover vi gott och vaknar
upp till den glittrande Fryken.
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8. Holländska
Karin och John
lämnade Bali
för att öppnavildmarkslodge
i Ytterhogdal...

5. Korrös
restaurang är
prisad – och
har du tur får
du höra en och
annan skröna.

6. Kreativt kök
och gott om
utflyktsmål
på vackra
Vallåsens
Värdshus.

5.

6.

7.

8.

KORRÖ
HOTELL

VALLÅSENS
VÄRDSHUS

SKARVRUETS
HÖGFJÄLLSHOTELL

YTTERHOGDAL
VILDMARKSLODGE

UTVANDRARNA

LAS VEGAS

FJÄLLKLASSIKER

LJUSNANS LUGN

Linneryd, Kronoberg,
svenskaturistforeningen.se/
boende/stf-korro-hotell/

Våxtorp, Halland,
svenskaturistforeningen.se/
boende/stf-vallasens-vandrarhem/

Tänndalen, Härjedalen, svenskaturistforeningen.se/boende/stf-tanndalenskarvruet-vandrarhem/

Ytterhogdal, Härjedalen,
svenskaturistforeningen.se/boende/
stf-ytterhogdal-vildmarks-lodge/

■ Det finns många skrönor om
Korrö hantverksby. Som när
bryggarmästaren Uebel styrde
över bygden och hällde malt rakt
ner i Ronnebyån, för att sedan
hämta vattnet nerströms och tappa det på ölflaskor som såldes på
bykrogen. Dagens Korrööl görs lyckligtvis med något mer
sofistikerade metoder. Annars
har inte mycket hänt i hantverksbyn från 1700-talet, strax söder
om Växjö. Det är som en egen
liten värld med välbevarade trähus, mitt i ett bördigt naturreservat. Utställningar och kurser i
hantverkstekniker lockar många
dagsbesökare, liksom den prisade
restaurangen. Men varför skynda
vidare när det finns ett förträffligt
boende i byn med 22 rum i fyra
1800-talsbyggnader, vissa så orörda att de användes i filmatiseringen av ”Utvandrarna”.

■ Falurödcharmiga Vallåsen,
beläget vid Hallandsåsens norra
slutning, byggdes en gång i tiden
som jaktstuga. Idag är det ett
familjeägt boende som vill vända
upp och ner på begreppen hotell,
vandrarhem och hostel. Resultatet är ett personligt ställe där naturmaterial och hantverk möter
designklassiker, inbäddat i en
trädgård med orangeri. Cyklister,
vandrare och andra livsnjutare
har gott om museer, vandringsleder och golfbanor att välja mellan. En utflykt till Båstad kanske.
Eller varför inte slå till på ett
bröllop? Värdshusets påhitt med
löpande band-bröllop à la Las
Vegas, fast mitt ute i skogen,
gjorde stor succé i somras och
återkommer i år. Men vad du än
hittar på, se till att vara tillbaka
för middag. Restaurangens kökschef Moa Källén har med rätta
prisats för sin kreativitet.

■ En klassiker som aldrig går ur
tiden. Skarvruets Högfjällshotell,
invigt på 1940-talet, är ett av fjällvärldens klassiska boenden, tronande 850 meter över havet och
med skidspårsystemet Nordic
Ski Center runt knuten. Likväl är
det lite av en doldis.
– Jag vill ha den där fjällstugeandan här. Att vi fixar sovplatser
även när folk kommer mitt i natten och att kaffepannan alltid
står på, säger Petra Krusell som
driver hotellet tillsammans med
sin mamma och bror. Och nog är
det fjällstugeanda i de rustikt inredda utrymmena där det aldrig
kan bli för många kandelabrar
och ljuskronor. Den öppna spisen är den givna samlingspunkten. Här har oräkneliga gäster
suttit och vilat efter skidturen.
Nu på vårvintern passar längdåkning särskilt bra.

■ Från Bali är steget inte långt
till Ytterhogdal. Åtminstone inte
för det holländska paret Karin
Zeeman och John Veldhuis som
efter ett år inom hotellnäringen
på den indonesiska ön bestämde
sig för att dra norrut. De hamnade i lilla Ytterhogdal där de 2019
öppnade Ytterhogdal Vildmarkslodge längs Ljusnans strand.
– Vad vi har tagit med oss från
Bali är att servicen måste vara i
toppklass, säger Karin Zeeman,
och följaktligen stoltserar lodgen
med toppbetyg på alla bokningssajter. De sex stugorna är hela 150
kvadratmeter stora och består av
tre sovrum och kök med utsikt
över Ljusnan. Vintervistelsen
ägnas åt hundsläde, ridning och
skidturer, medan sommaren lockar med bad vid lodgens strand,
fiske och cykling. Den obligatoriska bastun är givetvis alltid öppen.

