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FÖRORD
Är man som jag uppfödd på vaniljhjärtan, som mamma köpte 
i hembageriet, är det inte konstigt att man alltid letar efter  
bagerier. Dessutom påminner mig bagerier om hur pappa 
firade avklarade tandläkarbesök med inköp av wienerbröd.  
Tanken på en bok om skärgårdsbagerier föddes eftersom jag 
lever med en man, vars bästa sommarminnen från barndomen  
var när familjens segelbåt kom fram till det lilla bageriet på 
ön Harstena i Gryts skärgård. En kombination av det bästa av 
två världar är att hav doftar frihet och bröd trygghet.

När vi började leta efter skärgårdsbagerier, upptäckte vi 
att Sverige har flera skärgårdar. Vår resa startar i Bohusläns 
skärgård, fortsätter sedan via Blekinges, Tjusts och Gryts 
skärgårdar till Stockholms skärgård. 

Att hitta hemliga platser är bland det bästa jag vet –  
det är värt en lång resa när man hittar till små bagerier som 
ligger på fina öar och man känner doften av nybakade bullar.  
Alla bagerier har sin speciella personlighet. Och man kan inte 
låta bli att smaka på sol- eller seglarbullar oavsett om det regnar  
eller om man aldrig har satt sin fot på en segelbåt. Ofta är 
skärgårdsbagerier befriande enkla och charmigt opretentiösa. 

Jag hoppas att ni ska bli inspirerade att leta er fram till 
bokens bagerier och själva träffa de många roliga bagarna.  
Annars res hemma vid läslampan eller pröva att baka  
bageriernas egna recept. Läs mer om hur man bakar på  
bagerivis på nästa sida. Med hopp om en god resa och att det 
nu blir andra bullar!
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OM BAGERIRECEPT
När man bakar efter recept som en bagare på ett bageri har 
skrivit kan man behöva minska det tjugo gånger. Från ett av 
bokens bagerier kom ett recept på 700 bullar som skulle 
bakas på bland annat 24 kilo mjöl, 10 kilo russin och över 
ett kilo jäst! Vissa bagerirecept är tre rader långa, andra tre 
sidor. Det är en spännande läsning. Och det kan ibland vara 
en svår bakning.

Vi blev väldigt glada när bokens bagare ville dela med 
sig av sina recept. De har försökt anpassa recepten i storlek 
efter vanliga kök och hemmautrustning. En del av charmen  
med bagerirecept är att inte ändra på hur de är skrivna.  
Förhoppningsvis går de ändå att följa och förstå för en  
hemmabagare. 

Vi har också fått några tips från bagarna och lite vägledning  
i hur recepten är skrivna. Ett tips är att använda hushållsvåg 
vid bakning. Ingrediensernas volym och storlek kan variera 
mycket beroende på förpackning, väder och vind. Om man 
väger i stället för mäter i volym, så blir det oftare mer rätt. 
Om man vill och behöver går det att hitta omvandlingstabeller  
i kokböcker och på nätet. Ett annat tips är att mäta ägg i 
deciliter som ger en mer exakt mängd eftersom ägg varierar 
i storlek.

En del bagare vill inte lämna ut sina recept. Det kan vara  
recept som ingen annan i hela världen vet om. Förvånansvärt  
många har delat med sig av ingredienser till favoritbröd  
och bakverk. Bagarna konstaterar att det man bakar 
hemma ändå aldrig blir som det som bakas i ett bageri… 
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En härlig färdbeskrivning finns på Pangets bageris hemsida 
“..du svänger av E6:an vid skylten “Resö”. Du åker över Galtö 
och stannar först när du har havet rakt framför dig. Då är du 
framme. Panget är det vita trähuset ovanför affären.” 

Det började på 1940-talet när syskonparet Olsson startade  
Resö Pensionat i den vita villan, på ön två och en halv mil 
söder om Strömstad. I slutet på förra seklet, alltså 1900- 
talet, uppfylldes en byggnadsantikvarie/keramikers och en 
ekonoms dröm om att driva ett bageri och en krog tillsammans  
här. Stockholmarna Maria Bennmalm och Tommy Westein 
bytte Sveriges ostsida mot dess västsida.

Eftersom alla sedan länge sa Panget om det gamla pen-
sionatet fick det heta det även som bageri, kafé och krog.  
I bottenvåningen ligger bageriet, och på övervåningen finns  
restaurangen med altan som har havsutsikt över nationalparken  
Kosterfjorden. För varje år som Maria och Tommy har haft 
Panget har de velat utveckla sin verksamhet. På höstarna har 
man startat chokladpralinskurser och man kan boka in sig på 
hummerfiske med kokning av fångsten på bryggan. 

Lagom till advent serveras en vinterbuffé som är ett lite 
annorlunda julbord med bohuslänska smaker och råvaror 
från producenter i närheten. Maria har nyligen flyttat sin  
keramikverkstad till husets källare. Lite här och där i bageriet 
syns spår av hennes keramik, som roliga skyltar och koppar  
till försäljning.

PANGETS BAGERI
A: Oljeskär 7, Resö T: 0525-250 22 

Hemsida: www.panget.se Öppet: sommartid dagligen 8-17 
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I bageriet med tillhörande kafé finns bröd och bakverk 
för alla smaker. Blåbärsfyllda butterkakor och hallongrottor 
trängs med alla möjliga sorters bröd. På så kallade Konst-
muffins syns snirkliga dekorationer. Det går att beställa  
stora brytbröd och tårtor till fest. Hur god låter inte Choklad- 
älskarens drömtårta, som är en tårta med mörk chokladbotten  
och ljus och vit chokladmousse. 

I trädgården går det att sitta och fika i grönmålade sitt-
grupper eller ligga mer utsträckt i vilstolar. Allt i ett doftmoln 
från de omgivande växterna, bland andra lavendel och rosor, 
som blandas med kak-, bull- och bröddofter.
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35-40 st

Dag 1: 
200 g grovt rågmjöl
400 g kokande vatten
50 g klippt råg

Skållning: häll kokande vatten över rågmjöl och klippt råg. 
Låt stå över natten.

Dag 2:
800 g vetemjöl 
50 g jäst
15 g salt
25 g socker
100 g smör
325 g vatten

Nästa dag smält smör och värm med vatten till ljummet, rör ut 
jästen i vätskan. Blanda ihop till deg med övriga ingredienser.

Müsli:
100 gr hasselnötter
100 gr solrosfrön
100 gr pumpakärnor
125 gr russin

Tillsätt müsliblandningen och låt degen jäsa i 30 min.
Baka ut till småfrallor och lägg på plåt. Sätt ugnen på 200 grader. 
Låt jäsa till dubbel storlek i cirka 20 min.
Grädda i cirka 10 minuter.

Pangets müslifrallor
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När ett bageri och kafé ligger i en brant backe är det lätt hänt 
att alla börjar kalla det för “bageriet i backen”. Därför var det 
lika bra att Sjögrens bageri fick heta Sjögrens i backen.

Nuvarande ägartrio består av Gary Kellett samt bagar- 
dottern Kicki Sjögren med make Klas Johansson. Kicki Sjögren  
är ett bagarbarn som har minnen av att sova på sockersäcken  
och att sitta i barnstol vid bakbordet! Trion driver även  
Restaurang Källaren i Tanumshede, och stoltserar med över 
50 års yrkeserfarenhet tillsammans vid bakbord och spisar.

Här bakas nu enligt gamla recept, som Charlie Sjögrens 
(Kickis pappa) sirapslimpa. Nya recept, som det populära 
valnöts- och aprikosbrödet som passar bra till starka ostar, 
har kommit till. I en tjock bok har man alla beställningar till 
bröllopstårtor. Man lockar även med stor frukostbuffé bland 
kristallkronor och bakverk. Sommartid har Sjögrens bröd- 
butik öppet, snett mitt emot Sjögrens i backen. 

En lite udda kombination måste berättas. På den tiden 
bageriet hette Elgs, började man med bokutlåning i lokalen 
när Grebbestads biblioteksfilial lades ned. Under ett par år 
kunde man alltså låna böcker och köpa med sig passande 
bröd samtidigt, vilket låter som en strålande idé!

SJÖGRENS
I BACKEN

A: Nedre Långgatan 34, Grebbestad T: 0525-140 40 H: www.kallaren.se 
Öppet: mån-fre 8-18, lör 8-16, sön 9-16
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Alla barn som kommer till Andréns Bageri får en bulle.  
Bageriet ligger på Sturkö, sydost om Karlskrona i Blekinges 
skärgård. Om man inte kommer med båt, är bilvägen ut från 
Karlskrona till Sturkö ungefär tre mil. Bageriet finns i ett rött 
trähus på Kyrkvägen, mitt på den östra sidan av ön. Ingången 
ligger på kortsidan av huset och syns inte från vägen. Men 
en skylt vid vägen, och en skylt i ett av husets fönster, talar 
om att man hittat rätt. Det är öppet sommartid på vardagar  
mellan klockan 7-12. Under övriga året är det öppet på  
lördagar och runt helgdagar. Det gäller, med andra ord, att 
komma fram i tid på förmiddagen. Vissa dagar har det varit 
många bröd- och bullsugna här och det är nästan tomt på 
plåtarna vid stängningsdags.

Andréns Bageri är ett familjeföretag med lång historia.  
Nuvarande ägaren och bagaren Maria Andrén tog över bageriet  
efter sin svärfar Harald Andrén år 1995. Harald Andrén tog i 
sin tur över efter sin far Nils, som i sin tur tog över efter sin 
far Anton som startade bageriet år 1893. 

Även om Maria har sina egna recept, bakas det fortfarande  
även efter Antons gamla recept. En sak som alltid måste  
finnas är blekingska rågskorpor. Det är enkla skorpor som 
ursprungligen bakades på rågmjöl, men nu för tiden på vete-
mjöl. Men namnet rågskorpor hänger kvar trots bytet av mjöl.  
Skorporna ska antingen ätas färska och mjuka eller delade och 
skorptorkade. Enligt familjen Andrén ska de ätas med smör 
och en god stark ost, som till exempel västerbottensost.

ANDRÉNS BAGERI
A: Kyrkvägen 22, Sturkö T: 0455-420 07 H: www.andrensbageri.se 

Öppet: sommartid tis-fre 7-12, övriga året lör 7-12   
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En äldre man stiger in i bageriet och ska hämta en beställd 
vetekrans. Det är inte vilken vetekrans som helst, utan en så 
kallad Namnsdagskrans. Enligt gammal tradition här firas 
namnsdagar med en vetekrans som är minst dubbelt så stor 
som en vanlig. Den täcker nästan en hel plåt. Det är lätt att 
tänka sig ett trädgårdsbord med fladdrande duk stå dukat för 
namnsdagskaffe med kransen tronande mitt på bordet.

Den lilla bageributiken är charmigt och enkelt inredd.  
Mjölsäckar ligger staplade efter en vägg och ställningarna på 
hjul med plåtar, så kallade stick, står på rad med dagens 
bröd. Över kassaapparaten hänger ett gammalt foto inramat, 
som visar hur hamnen framför bageriet såg ut i början av 
1900-talet. På fotot syns fraktekor som transporterade varor 
ut till öarna innan bron hit byggdes. Man nästan väntar sig att 
få se ett par storkar på bilden, för det sägs att namnet Sturkö 
lär betyda ön med de många storkarna. 

Förresten, barn borde få en gratis bulle på alla bagerier.
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Mördeg:
150 g smör el margarin
1,5 dl florsocker
2 äggulor
4 dl vetemjöl

Fyllning:
30 g smör
1 dl strösocker
1 dl sötmandel
2 ägg
mandelspån
+ en god vaniljkräm

Smör och florsocker rörs smidigt, tillsätt gulorna och till sist 
vetemjölet. Låt degen vila kallt.

Kavla ut och klä små formar. 

Till fyllningen skållas och mals mandeln. Socker och smör rörs 
poröst. Tillsätt mandel och äggen. 

Fyll de klädda formarna med en  klick av vaniljkrämen och över 
den lite av fyllningen, strö över mandelspån.

Grädda i 200 grader ca 20 minuter.

Andréns vaniljmazariner
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En färgglad och handmålad skylt visar vägen till bageriet på ön  
Harstena i Östergötlands skärgård, eller närmare bestämt i 
Gryts nordöstra skärgård. Om man inte kommer med egen båt 
kan man sommartid åka med någon av de dagliga turerna från 
Fyrudden eller Tyrislöt. För att komma till bageriet från turbåten,  
går man söderut och passerar Harstena by. Här kan man se 
hur en gammal skärgårdsby såg ut förr, där de rödmålade 
husen ligger samlade runt byslätten. 

Antagligen fanns det något slags bageri här mycket tidigt.  
Det berättas att det bakades i husen och under perioder  
öppnade någon bageri i sitt hus. Nu bakas det varje dag hela 
sommaren. Frivilliga bagare får anmäla sig för en period och 
de sköter sen det lilla bageriet, som ligger i undervåningen till 
den så kallade Bagarstugan. I Bagarstugan kan man hyra in 
sig och vakna varje morgon till doften av nybakat bröd. 

Tina Olsson och Jan Nielsen har haft hand om bageriet en 
period i flera somrar. De är egentligen massörer och simlärare,  
men kan inte låta bli att jobba lite extra på sina semestrar.  
De berättar att alla bagarna här till viss del bakar samma 
saker, som till exempel Harstenalimpa, källarfranska och 
kanelbullar. Sedan tar alla bagarna med sig lite egna recept 
också. Tina och Jan har tagit med sig ett recept inspirerat 
från danska små pajer. De bakar mördegspajer fyllda med  
antingen hallon-, jordgubbs- eller blåbärssylt.

HARSTENA BAGERI
A: skyltat från Harstena hamn Hemsida: www.harstena.se 

Öppet: sommartid från midsommar dagligen 8-21



86

På morgnarna kommer en strid ström med båtägare som 
är frukostsugna. Även bofasta och sommargäster har för vana 
att gå till bageriet. Många tar med sig en egen korg som de 
lägger rykande varma frallor i. 

Eftersom Harstena är en bilfri ö, släntrar en del mycket 
unga kunder hit på egen hand. De har med sig pengar i en 
påse och får hjälp med betalningen. Under vissa perioder 
på dagarna är inte bageriet bemannat. Då finns en burk att  
betala i, och påsar att själv förse sig med. På Harstena ska 
man alltid kunna få färskt bröd!
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Pajdeg till ca. 12 st 
i pajform (muffinsform)
 
400 g vetemjöl special
200 g mjukt smör eller margarin
100 g florsocker
1 ägg
 
Blanda allt till en deg som sedan får vila lite i kyl.
Kavla ut degen till ett tunt täcke (ca 3mm) och skär ut i lagom 
bitar som trycks ut i formarna.
Tryck ut lock med något mått som är lite större än formen, 2,5 
dl mått brukar stämma.
 
Fyllning:
Vaniljkräm, färdig ca 5 dl mjölk eller varför inte göra egen.
Fyll formen till hälften med vaniljkräm.
 
Syltsmak efter behag, hallon- blåbär- eller jordgubbsylt, 
ca 1 msk per form.
 
Lägg på locket och tryck till med en gaffel runt kanterna och 
ställ in dem i kylen ca 1 tim.
 
Stick några hål i locket och ställ in dem i ugnen på ca 225 
grader i ca 15- 20 min.
När de får en gyllenbrun nyans och sylten börjar rinna ut är de 
färdiga, låt svalna innan ni äter.

Harstenas hallonpaj
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Lekfullt är ordet som dyker upp i huvudet när man ser ägarna 
till Dalarö Bageri – Christina Holmberg och Josefina Törngren 
– stå mitt emot varandra och kavla på varsin deg vid det stora 
bakbordet. Mitt på Dalarös huvudgata, Odinsvägen, har det 
legat ett bageri sedan i början av 1900-talet. Det tidigare  
bageriet brann ned till grunden två dagar före julafton år 
2001. Sedan tog det ett par år innan det nya bageriet blev 
klart och kunde öppna i november år 2004. Det var då  
Christina Holmberg tog över bageriet. Hon lärde sig att baka 
genom att tjuvkika på bagaren som då jobbade där. Christina  
driver bageriet tillsammans med Josefina Törngren, en  
gammal barndomsvän från Dalarö.

Eftersom bageriet är ett typiskt sommarbageri (öppet även 
runt jul- och påskhelger), kom man på att utöka verksamheten  
med en året-runt-öppen filial inne i Stockholms centrum.  
År 2010 hittade man den perfekta bagerilokalen i Strind-
bergshuset på Drottninggatan, nära korsningen med Tegnér-
gatan. Brödet som säljs i stadsfilialen är äkta skärgårdsbröd 
som levereras hit från Dalarö – en tröst för storstadsbor med 
skärgårdsbagerilängtan.

Dalarö Bageri bakar med egen surdeg och då blir det till 
exempel Dalaröknubbe, som är ett ljust surdegsbröd på råg 
med kummin, fänkål och anis. I de snygga trähyllorna lockar 
även stora levainbröd och mörka kavringsbröd med lin- och 
solrosfrön.

DALARÖ BAGERI
A:Odinsvägen 15, Dalarö / Drottninggatan 85, Sthlm  

T: Dalarö; 08-501 511 66 / Sthlm; 08-22 11 66 H: www.dalarobageri.se 
Ö: Dalarö; fre 9-17, lör-sön 9-16 / Sthlm; mån-fre 7-18, lör 8-16, sön 9-16
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På kakfat i ljuva pastellfärger suktas man av olika klassiska  
kakor som siraps- och chokladsnittar, hallongrottor och 
mazariner. Extra stolta är bageriet över sina kanel- eller  
kardemummabullar, som bagarna själva aldrig tröttnar på. 
Man lär ha hittat det mest oemotståndliga bullreceptet. 

Dalarö finns omnämnt redan på 1200-talet. Förr i tiden 
kallades Dalarö för porten till Stockholms södra skärgård 
men författaren August Strindberg, som bodde här en tid, 
kallade Dalarö för “porten till paradiset”.
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Fyllning: 

170 g rumstempererat smör
335 g mandelmassa
170 g (ca 3 st) ägg

Pajdeg (mördeg):

150 g kallt smör
4 dl vetemjöl
0.5 dl florsocker
1 st ekologiskt ägg
0.5 msk kallt vatten

Blanda ut mandelmassa med ägg sakta i blandaren. Klicka sist 
i det rumstempurerade smöret bit för bit så att den hela tiden 
går ihop.

Gör mördegen och klä en liten tårtfolieform, ca 15 cm i  
diameter, med mördeg.

Lägg mazarinfyllningen i en spritspåse och spritsa i mördegs-
formarna till 2/3. Grädda på 200 grader i ca 15 minuter tills 
de fått en gyllenbrun färg. Vänd dem upp och ner och låt de 
svalna.

Garnera med färska jordgubbar och ät med vispad vaniljkräm 
eller vaniljglass.

Dalarös jordgubbsmazarintårta
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TACK!
Bokens alla bagare och bagerier – utan er och era recept  
ingen bok.

Calle –  kollega och oäkta man, som är den som gjort att  
boken hittat in i alla olika datorprogram så att den till slut 
kunde bli en fysisk bok. Älskling! Snygging!

Castor och Hector – söner, som följt med på två somrars  
skärgårdsresor och provsmakat många underbara bröd och 
bakverk. Ni är roliga, modiga och tålmodiga! Hunden Sockan 
har också hjälp till med att städa upp smulor. Sötnos!

Familj, släkt och vänner – som kommit med goda råd, tips och 
synpunkter. Ni är finast och festligast!

Ett par tips:
Läs mer om mobilguiden till bokens bagerier och om våra andra 
mobilguider på www.oddapp.se, där det även går att boka mina 
föredrag och fotoutställningar.
Och boken Skärgårdsbagerier passar perfekt att kombinera 
med mina tidigare böcker: Kloster – vistelser i stilla rum,  
Utposter – svenska fyrplatser med logi, Vandrarhem vid  
vatten (medförfattare Gunilla Welander). Dessa tre böcker är 
utgivna på Bokförlaget Arena.

Till sist ett ordspråk lånat från Pangets Bageri:
Människan lever inte av bröd allena. 
Man måste få en kaka också då och då.
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