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Går det att cykla på Sandön ?
SCS har nyligen besökt en av Sveriges
mest isolerade platser – nämligen Gotska Sandön mitt ute i Östersjön. Detta
som en del i en längre ”sjöresa”. Kan
man cykla på Sandön? Och i så fall på
vilket sätt. Här får du veta svaret.
Text / Foto : LASSE BRYNOLF
l 1993 rapporterade en av våra medlemmar,
naturfotografen Bengt Hedberg från Sandön.
Han hade varit där och trampat på vintern i
februari. Då var han ensam turist på ön, sommartid är det numera uppåt 3 000 besökare och
Naturvårdsverket satsar på att höja kvalitet och
tillgänglighet med bättre båtförbindelser och
nyutgiven karta.
Men – kan man överhuvudtaget komma dit
med cykel? Jodå, för en billig penning (ca 150
kr) får du med hojen på båten, m/s Sandön –
som tar uppåt 100 passagerare och är modern
och snabb med cafeteria och ett mindre kök.
Men sedan är det nog slut med fördelarna.
Gotska Sandön är verkligen en ö av sand.
Växtligheten är visserligen frodig och tät, men
vegetationslagret är tunnt och skadas lätt. Hela
ön är täckt av tallskog, endast på mindre delar
kring bebyggelsen finns löv- och ängsmarker.
De större ”vägarna” på ön är av typ sandiga
skogsbilvägar och skulle nog mestadels vara
framkomliga med MTB-hoj, men du skulle med
tiden slita hårt på underlaget. Det är inte förbjudet att cykla på Sandön, men det är olämpligt
och ger inget mervärde. Sandön är till för att
upplevas till fots och det var också det vi sysslade med där under två dagar som avslutning på
vår Östersjöfärd.
Sandiga skogsbilvägar
Inne på Sandön finns alltså halvsandiga skogsbilvägar, som är någorlunda lättgångna. Sedan
finns ”stigar” lite här och var av mycket skiftande kvalitet. Nära kusterna kan dessa bestå
av ren sand och mycket jobbiga att följa. Det
kan man även säga om ”vägarna” längs kusten,
OVAN TV – Traktorer hämtade packning
och mat efter landstigning. Själva fick vi
gå sju kilometer.
OVAN TH – Stugbyn nära fyren i norr.
TV – Typisk skogsbruksväg på Sandön.
Hela ön täcks numera av tät tallskog.
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NEDAN – Ingmar Bergmans anspråkslösa gravsten på Fårö kyrkogård.
TH ÖVERST – Gotland visade sig från sin
allra soligaste sida. Här Norderport i ringmuren med Visbys stadsflagga i topp.
TH MELLAN – Den lilla kyrkogården på
Gotska Sandön med ett fåtal gravar.
TH NEDERST – Ingmar Bergmans filmateljé i Dämba på Fårö. En 50 meter lång
kalklada helt utan kännetecken.
som nästan endast är farbara med traktor. Det
finns nämligen några motorfordon på ön – ett
par rejäla traktorer och några terrängbilar, som
handhas av personalen för att hjälpa turister och
sköta skogsbruket.
Det finns inga hamnar på ön, utan man måste
nyttja olika landstigningsbåtar. Från m/s Sandön
är det gummibåt som gäller och det måste ske från
öns aktuella läsida. Detta kan i värsta fall innebära
en promenad på uppåt en mil. Vi hade otur (vädret
var bra, men vinden var nordlig) och vi fick gå
två gånger 7 km t/r S:t Annas udde på sydsidan.
Traktorerna fraktade allt bagage, men gå fick vi
göra själva och det tog 1,5 tim upp till fyrplatsen i
norr, dit all verksamhet är koncentrerad.
Landstigningen och återfärden då? Jo, den är
verkligen spektakulär, och extra chansartad särskilt om det blåser lite och det gör det ju nästan
alltid. Passagerarna hjälper till att langa bagage
både från båt till jolle och sedan från jolle till
land. Och sista biten brukar man få vada, så det
är sandaler utan strumpor som gäller, annars får
du ont i fötterna. Stranden består ofta av en klapperstenszon som är mycket svår att ta sig över.
Detta gäller även när du vandrar på stranden runt
ön. Där det är för kuperat eller där klapperstenarna ligger måste du göra en omväg inåt land.
Men där det är hårdpackad sandkust (kanske 50
till 75 %) där är det lättgånget med oändliga vyer
ut mot havet och de mäktiga bränningarna.
Lämna glassen hemma
Det kostar en bra slant att ta sig med båten t/r
Sandön och den går heller inte varje dag. Det
finns en stugby på ön som inte heller är så billig,
men även vandrarhem och tältplats. Allt beläget
uppe i norr nära fyren, som brukar visas för besökare. Gotska Sandön är annars nationalpark,
delvis från 1910, helt och hållet från 1963. Här
finns ett kapell med sommarpräst, giftermål har
blivit populära på ön. Gravsättningar är dock
ransonerade, vi hittade ett fåtal långt i söder på
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TV ÖVERST – Dynkusten på Gotska Sandön när bränningarna ligger på.
TV MELLAN – Gottbergs lada på Gotska
Sandön, en ruskig plats att besöka.
TV NEDERST – Fina vägar på den småländska landsbygden, här nära Järnforsen.
NEDAN – Robin tar en välförtjänt paus i
den vackra trähusstaden i Eksjö.
den lilla isolerade kyrkogården norr om Hamnudden. El finns för matförvaring och belysning
vid fyrplatsen, och kallt vatten, men all mat och
dryck måste du själv ha med dig från ”fastlandet” och detta kan verkligen bli problematiskt
vid en längre vistelse. Här finns ett kokhus med
köksutrustning, mikrougn och elplattor samt en
mindre frys för kylklampar. Så släpa inte med
dig några glassbomber ut till ön, båten saknar
f ö också kylmöjligheter. Och naturbehov sker
i ett mycket välutrustad torrdass. Det råder eldnings- och rökförbud och husdjur får man inte
ha med sig. Sjöfärden tar ett par timmar från
Fårösund och 3,5 tim till Nynäshamn. Resestugan i Visby sköter alla bokningar.
Ytterligare en sak att ta hänsyn till är att om
det blåser mer än 10 sekundmeter går det varken
att komma i land eller från Gotska Sandön. Så
man gör klokt i att ha med proviant i överskott,
även om den sällan behövs sommartid.
På Sandön bodde ett 100-tal personer på
1800-talet och kring Gamla Gården i söder bedrevs jordbruk, boskapsskötsel, tjärbränning
och skeppsbyggeri. Här fanns t o m en järnväg i
början på 1900-talet och militären har länge haft
en hemlig anläggning för signalspaning mitt på
ön. Denna är numera öde och turistansvariga
skulle gärna vilja göra om allt till vandrarhem,
men man har inte kunnat komma överens.
Sven Wollter – en Sandöprofil
Markvegetationen är verkligen frodig med mattor av bärris, mossor, liljekonvalj och gräs. Det
finns lämningar ända från bronsåldern och här
har bedrivits omfattande säljakt. 1864 grundstötte en rysk kanonbåt utanför Franska bukten
och de som omkom ligger här begravda tillsammans med några kanoner.
En annan ”sevärdhet” är Gottbergs lada nära
kapellet. Sjörövaren Petter Gottberg uppförde
detta stabila fårhus i början på 1800-talet. Här
lurade han först fartyg på grund, sedan ”hjälpte”
han besättningarna i land, bjöd på mat i ladan,

34

Nya CYKELtidningen 3–4/2008

NEDAN – I Målilla träffade vi ett gäng tjejer som provade på dressin-cykling.
TH ÖVERST – Den jättelika katedralen i
Källunge, en av Gotlands 91 stenkyrkor.
TH MELLAN – Den engelska kolerakyrkogården på Ryssnäset på södra Fårö.
TH NEDERST – Vacker trädallé vid Kråkshults kyrka nära Mariannelund.
låste sedan in dem och sköt ihjäl alla från skotthålen i väggen och plundrade sedan fartygen. En
riktigt trevlig person personifierad av Sven Wollter i en ruggig TV-serie för ett antal år sedan.
Gotska Sandön är verkligen en fin naturupplevelse och det finns åtskilligt trevligare platser
att besöka än Gottbergs lada. Att vandra runt
hela ön längs kusten tar en hel dag minst (uppåt
tre mil) och är ganska jobbigt. Djurlivet är sparsamt på ön – harar är det enda storviltet och sälar kan ibland ses från Säludden i öster.
Ett innehållsrikt äventyr
Och vår övriga äventyrsresa då? Jo, den var inte
så mycket sämre den heller. Startade med tåg
från huvudstaden ner till Nässjö. Eksjö var en
trevlig bekantskap och de vackra centrala delarna visades av en mycket kunnig guide. Albert Engström träffade vi i Hult och Nils Dacke
i Virserum. Vi följde här Sverigeleden en lång
bit ända ner till Oskarshamn längs vindlande
byvägar genom charmiga småsamhällen.
Väl över i Visby hälsade vår vän och medarrangör Torgny (turistchef) välkommen. Han
hade bl a hyrt in en guide för visning av världsarvet per cykel. Men denne hade tydligen misstolkat uppdraget något och trodde att vi ville
cykla så mycket som möjligt, så det var knappt
att gruppen hängde med. På kvällen blev det i
alla fall lugnt med supergod supé på Traume
stugby i regi av en gotländsk idrottsförening.
Efter några regnskurar i början av färden på
fastlandet blev vädret bara bättre och bättre.
Turisterna trängdes dock ännu ej kring Visby.
Inte heller på Fårö eller Gotska Sandön verkade det fullbokat. En hel dag tillbringade vi
på Fårö med besök i Dämba hos Ingmar Bergman och vid hans grav vid Fårö kyrka samt hos
Olof Palme (minnesmärke vid Sudersand). Cyklisterna fortsatte sedan till Nynäshamn efter
Sandöbesöket och följebilen tog sig hem över
Visby. På söndag eftermiddag när färden var
över började det ösregna.		    q
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