
Lige udenfor Gøteborg ligger Styrsö, Donsö 

og Vrångö i skärgården 

Uanset om du nyder en fiske- og skaldyrstallerken på en hyggelig 

restaurant, prøver lykken med at fiske ved en badebro eller tager en 

dukkert, kan du være sikker på én ting: Havet og skærgårdslivet er en stor 

del af Gøteborg-oplevelsen. Her er nogle tips til dig, der skal besøge 

Gøteborg, og som måske har lyst til at tage på en dagstur ude blandt øerne 

lige uden for Gøteborg. 

  

Din rejse begynder ved Saltholmen 

Hvor end du er, er én ting sikkert: Vil du 

opleve Göteborgs sydlige skærgård, er 

Saltholmen porten til alt det herlige og 

vidunderlige. Find en sporvogn med 

retning mod Saltholmen for at starte 

din rejse mod en forhåbentlig 

fantastisk dag. 

Tag det første stop ved Styrsö 

Når færgen tøffer ud fra Saltholmens 

kaj i sydvestlige retning, lader du midlertidigt Gøteborg og bylivet bag dig. Du 

kommer forbi en række smukke øer ude i havet, og det er helt op til dig, hvor du 

vælger at gøre dine stop. Stopper du ved Styrsö Bratten på vej ud til Donsö og 

https://www.vasttrafik.se/en/travel-planning/Timetables/line/9011014528100000/


Vrångö, anbefaler vi, at du går en tur via naturstierne op til Stora Rös, som er 

Styrsös højeste punkt. Via charmerende passager og stræder fyldt med bådhuse 

og karakteristiske skærgårdshytter får du en uovertruffen udsigt over 

skærgården. Måske har du også en picnickurv med til virkelig at forkæle dig selv 

med noget ekstra? 

Hvis du stadig har lyst til kaffe og kage, skal du bare tage til Café Öbergska. Her 

kan du udover at spise godt bagværk eller kager også spille en omgang boule, 

kigge og dufte til krydderurterne i haven eller gøre et fund i den lille 

indretningsbutik.  

Donsö - et klassisk fiskersamfund 

Afstandene i skærgården giver mulighed for at opleve mange øer på relativt kort 

tid. Når du skal videre fra Styrsö, kan du vælge at tage færgen til Donsö eller 

Vrångö. Eller du kan gå og cykle over broen som forbinder Styrsö og Donsö. 

Vælger du Donsö som dit næste stop, kommer du til et klassisk fiskersamfund, 

der stadig i dag er præget af maleriske træhuse og saltstænkede bådhuse, og her 

er det oplagt at slentre rundt i fred og ro i de bilfri omgivelser. På øen er der flere 

forskellige udsigtspunkter, hvorfra man kan betages af skærgården i al sin pragt 

fra forskellige retninger. Vælg mellem at tage til Stora Onseberget, Myrevale eller 

til øens fyrtårn. 

Alt efter hvad klokken er, når du er på Donsö, anbefaler vi et frokost- eller 

eftermiddagskaffestop på den hyggelige Popsicle Café. Caféen ligger i Donsös 

gamle brandstation og er lige så charmerende indvendigt som udvendigt. Det 

venlige personale fremtryller næsten al slags mad: Frokost, smørrebrød, 

hjemmebagte kager, kaffe, is og lækker kaffe - den største udfordring er ikke at 

vælge, hvad du skal spise, men snarere hvad du skal vælge fra! 

Dagen kan slutte yderst på Donsös havnemole. Her ligger Isbolaget - et gammelt 

islager, der tidligere har fungeret som opbevaringsrum for is til fiskerbådene, 

men som i de senere år er omdannet til restaurant og hotel. Nyd frisk fisk og 

skaldyr, men også råvarer fra jord og gård. 

Vrångö - med en charmerende havn og mulighed for at leje kajak 

Vælger du Vrångö, foreslår vi, at du starter med en gåtur, når du står af båden. 

Du kan også, hvis du foretrækker eventyr på vandet, leje kajakker ved Kajkanten i 

Vrångö havn. På den vestlige side af Vrångö på tværs af øen, hvor færgen lægger 

til, er der en større og meget charmerende havn tæt på de oprindelige 

skærgårdsbygninger. 

https://www.obergska.se/
https://www.vasttrafik.se/en/travel-planning/Timetables/line/9011014528100000/
https://www.facebook.com/popsiclecafe
https://kajkantenvrango.se/en/


Hvis du kan lide skaldyr, kan du udnytte muligheden til at prøve de mange lækre 

delikatesser. Hos Fiskeboa kan du købe en pose friske rejer med, som du med 

fordel kan nyde enten direkte på en klippeskrænt eller på udendørsrestauranten 

Hamnkrogen Lotsen. Hvor du end vælger at sidde, garanterer vi én ting: 

havudsigt!  

Måske bliver du fristet og overnatter på Vrångö? På Kajkanten bor du i moderne 

bådhuslejligheder midt i det meget maritime miljø. Måske slutter du dagen af 

med at booke deres saunaflåde? Det virker som balsam for både krop og sjæl 

efter en dag fuld af indtryk.  

Tid til at tage hjem 

Når det er tid til at tage tilbage til fastlandet igen, så hop på den første 

bedste færge tilbage til Saltholmen. 

  

 

https://www.fiskeboa-vrango.se/en
https://kajkantenvrango.se/en/
https://www.vasttrafik.se/en/travel-planning/Timetables/line/9011014528100000/

