
En utflykt till yttersta delarna av 
Sankt Anna skärgård i slutet 

av augusti 2021
Almanackan visar den 24 augusti och det är en strålande dag med sol och måttlig ostlig vind. Vid tiotiden på
förmiddagen tar jag Johan Thyberg min lilla aluminiumbåt med en 20 hk utombordare och ger mig från hemön
Skedholmen av söderut. Tanken är att gå ner mot Kallsö-udden, den yttre delen av Sankt Anna skärgård med ett
stort antal öar och skär tillhörande hemmanen på Kallsö cirka 5-6 sjömil längre in åt väster. Här tänker jag sedan gå
ut mot de södra delarna av det sälskyddsområde som ingår i Sankt Anna naturreservat. Det är förbjudet att
beträda detta område året runt men även från gränsen brukar man under gynnsamma betingelser (svag vind)
kunna se rikligt med säl som krupit upp på de bådar (låga klippskär) som finns här.

Som komplement till följande beskrivning visas bilder som tagits på denna speciella dag med min iPhone men även
en del äldre bilder tagna med en Canon-kamera för att illustrera vissa objekt under resans gång.



Efter att ha lagt ut från hemmahamnen på västra sidan av Skedholmen går jag ut åt öster genom det smala men
djupa sundet mot Grytsholmen i norr (Figur 1). Det bär sedan av ner mellan Gibbnäsudden på Arkö och Södra
Lunda (naturreservat). Efter cirka en halv sjömil ser man till höger tre karakteristiska sjömärken: först den 20
meter höga Arkö båk med anor från slutet av 1700-talet som står på Österängsberget innanför Hönsholmen och
mellanliggande vik; därefter Viskärs fyr, uppförd 1894 och i drift fram till 1932 (numera byggnadsminnesförklarad);
och till sist den gamla lotsutkiken på Viskär, ursprungligen uppförd i mitten av 1800-talet och i funktion fram till
slutet av 1870-talet då lotsverksamheten på Arkö flyttade från den gamla byn till Mjölnarnäsudden på den
sydvästra delen av ön (Figur 3).

Jag passerar sedan på östra sidan av Brändö och går ner väster om Örskären och därefter mellan Lindskären och
Bergön. Den senare ön var under det kalla kriget militär och här byggdes i mitten av 1960-talet bergrum och
kanonvärn riktade ut mot havet. Dessa slutade dock att användas i början av 2000-talet och ön är numera
privatägd. Idéer finns om att utnyttja den för turism och fritidsboende men dessa är ännu på planeringsstadiet.

Den fortsatta färden söderut går mellan Lånjö i väster och Birkskär följt av Bockskär i öster (Figur 2). Högst upp på
berget i nedre delen av Lånjö/Marö (cirka 20 meter högt) ses ett stort kummel – Marö kupa – med anor
åtminstone från 1600-talet (Figur 4). I mitten av 1900-talet raserades kumlet delvis men återuppbyggdes av
boende på Aspöja i samarbete med Sankt Anna Hembygdsförening.



Figur 1. Från Skedholmen till Bergön. Figur 2. Från Bergön till St Stångklabben. 



Figur 3. Vid passage i farleden utanför Arkö i riktning söderut ser man till höger i tur och ordning:
Arkö båk (ursprungligen uppförd 1795 i form av en stång med en upp och nervänd tunna); Viskärs
fyr (i funktion 1894-1932); och Viskärs gamla lotsutkik (uppförd i mitten av 1800-talet)



Efter att ha passerat Marö södra udde girar jag något åt sydväst ner mot Birkö och sedan vidare mot Stora
Äppelsätter, vidare öster om Stora Stångklabben och därefter väster om Gastskären och Filiputtöarna för att
slutligen gira åt öster och gå mot det smala sundet mellan Melskär och ön söder därom (Figur 2).

Vid passagen av detta sund ser man en bit upp på Melskär en liten bod av den typ som skärgårdsborna förr
utnyttjade vid fiske och jakt ute vid de yttersta skären (Figur 4). Ön och dess bod tillhörde ursprungligen
fiskehemmanet Lammskär cirka 1,5 sjömil in åt väster men ingår idag i Sankt Anna naturreservat med Natur-
vårdsverket som ägare.

Boden har under årens lopp delvis byggts ut och ändrat karaktär men inför vår nuvarande kungs 50-årsdag (1996)
renoverades den och återställdes i nära nog ursprungligt skick av Svea artilleriregemente. Detta kom att utgöra
en del av försvarsmaktens 50-årsgåva till Karl XVI Gustav och boden har därför också kommit att kallas Kungens
bod. Inne i den finns en öppen spis, en enkel säng, ett bord vid fönstret samt två stolar.

Boden administreras idag av Länsstyrelsen i Östergötland och genom att ringa dit går det att boka den för över-
nattning (man får då reda på var nyckeln till dörren ligger), vilket inte minst kajakpaddlare brukar utnyttja.



Figur 4. Vänstra bilden visar Marö kupa och de två högra bilderna Kungens bod på Melskär och utsikten österut därifrån. 



Från Melskär går min färd vidare österut norr om Stora Stångklabben efter vilken jag girar mot söder
och fortsätter ner väster om Äskskär och Ådklabb (Figur 5). Vi har nu kommit in i den utskärgård som
kallas Kallsö-udden och tillhör hemmanen på Kallsö längre in i Sankt Anna skärgård.

Jag går sedan ned mellan Flatskär i väster och Hamnskär i öster för att lite längre ner vika av mot
öster och gå ut i riktning mot Örarna i sydvästra hörnet av sälskyddsområdet. På den ovannämnda
ön Flatskär hade Kallsöborna förr tre bodar som användes vid fiske och jakt. I samband med en
säljakt våren 1820 brann bodarna dock ned och därefter blev man ända fram till sekelskiftet
1800/1900 tvungen att övernatta i sina båtar vid arbete här ute omkring. Då kom emellertid tre
familjer att på var sin ö som man tilldelats vid det laga skiftet 1866 uppföra nya bodar: familjen
Österman på Östra Aspskäret, familjen Bergström på Långa Skäret och familjen Johansson på Stora
Gråskär (Figur 5).

På väg över öppet vatten ut mot Örarna blåser det en frisk bris med lätt sjögång och när jag kommer
fram ses inte heller några sälar till på bådarna. Det är främst vid lugnt väder efter en tid med
hårdare vind som sälarna går upp på låga skär för att vila sig. Så förhoppningen att få se och kunna
fotografera säl denna dag gick om intet.

Här visas därför istället ett par bilder från tidigare sälsafaris längst ut i skärgården (Figur 6).



Figur 5. Stora Stångklabben till Örarna i sydvästra delen av Sankt Anna säl-
skyddsområde. Namnen på ett antal av de skär som ingår i sälskyddsområdet är
understrukna med rött.



Figur 6. Gråsäl fotograferade i maj 2018 längst ut i Sankt Anna skärgård (övre bilden) och i närheten av
Källskärsrev ute i havet nordost om Arkö (nedre bilden). 



Efter besöket ute vid Örarna går jag åter in mot Kallsö-udden och uppsöker en av mina favoritöar
där, Stora Gråskär (Figur 5). För att komma in till hamnen får man leta sig in söderifrån mellan
grunden och gå upp i det smala sundet mot Lilla Gråskär i öster. Bryggan ligger där skyddad för alla
vindar bakom en mindre bergsklack och man upptäcker den inte förrän man är ett drygt tiotal meter
ifrån den. Några tiotal meter upp från bryggan ligger den gamla fiske- och jaktbod som restes här
runt sekelskiftet 1800/1900 (Figur 7). Den som gjorde detta var fiskaren Anders Johan Johansson
som flyttat från Misterhult i Smålands skärgård till Kallsö där han så småningom kom att äga två
hemman. Boden flyttades till Gråskär från Misterhult och dess exakta ålder är inte känd.

Boden ligger utsatt för väder och vind men detta innebär också att man från den har en hänförande
utsikt både ut mot de yttersta skären och öppet hav liksom inåt mot den myriad av öar som finns i
denna del av Sankt Anna skärgård (Figur 8.)

Efter att ha promenerat runt på ön sätter jag mig ned nere vid bryggan och äter medhavd matsäck.
Efter en dag med fina skärgårdsupplevelser blir det sedan dags att starta båten och navigera hemåt.

Vänliga hälsningar
Johan Thyberg



Figur 7. Bryggan på Stora Gråskär
ligger skyddat i det smala sundet
mot Lilla Gråskär. Några tiotal meter
ovanför bryggan ligger den gamla
fiske- och jaktboden.



Figur 8. Vy från södra delen av Stora Gråskär ner mot sydost (övre bilden) och in mot väster (nedre bilden).


