Turberetning fra Misterhult 2016

Den 17. – 21. august 2016 gik turen til naturreservatet Misterhult på Sveriges østkyst. Humøret var højt
blandt de otte deltagere, hvoraf halvdelen var med på deres jomfrurejse i området. Solen skinnede, og vi så
frem til at komme på vandet og opleve den smukke og spændende skærgård.
Først blev vi dog verbalt overfaldet af en svensk dame, der skulle opkræve den afgift, vi skulle betale for at
bruge havnens ponton til at sætte kajakker i fra. Ikke meget gæstfrihed der (men derimod hos Elisabeth,
meget mere om det senere).

Vi roede ud til Skedø - en øde ø i nærheden af Klintemåla – byen hvor vi havde søsat de nu tungt lastede
kajakker. Her gik vi straks i gang med at fejre Michelles fødselsdag med lidt tapas, Agua de Valencia og Ingas
lækre karry-mørbrad-gryde.
Om natten blæste det gevaldigt op, en heftig regn satte ind, og vi kunne konstatere, at telte fra
Spejdersport ikke nødvendigvis er tætte. Vejrudsigten (og Lone Voldborg) fortalte, at det dårlige vejr ville
fortsætte i 24 timer, og turlederen traf den tunge, men kloge beslutning, at vi skulle have en overliggerdag
på øen.

To presenninger skaffede lidt læ, og vi holdt varmen med en gåtur hele øen rundt og med Mortens thaigryde. Hjemmefra havde han tørret hakket oksekød og over 10 forskellige slags grøntsager. Vi fulgte
nysgerrigt med i processen, der forvandlede de mange små gnallinger til et varmende og velsmagende
måltid. Herefter fulgte Susannes lækre æblekage.

Næste morgen kunne vi heldigvis lette anker, mens en gråsæl agerede afskedskomite. Sikke en flot tur
mellem træklædte klipper. Med en afstikker til et gammelt fiskersamfund nåede vi næsten helt ud til
kanten af skærgården, hvor Østersøen strakte sig, så langt øjet rakte. Men da vi havde en frokostaftale på
Orø, roede vi ivrigt videre nordpå.
Vi skulle besøge Elisabeth, der havde forberedt en fantastisk fiskesuppe, i år med gedde, aborre, laks og
muslinger. Den smagte så godt, at Jesper spiste fem portioner, mens han til gengæld afstod fra den
smålandske ostkaka, som Elisabeths datter med de 15.000 høns havde lavet.
Mens vi sad i Elisabeths lysthus i haven, brød regnen atter ud. Det lod vi os nu ikke gå på af. Faktisk var
taget ved at løfte sig over alle de sjove (og sjofle?) historier, der blev fortalt. Lidt sømandsviser blev det
også til.

Elisabeth tilbød, at vi kunne blive og overnatte, men da det klarede op, nøjedes vi med at bese hendes
mange fine, røde huse, værksteder og det charmerende das lavet af ålekasser og roede ud til Eknø, hvor vi
slog teltene op og (forgæves) prøvede at tørre noget af vores våde tøj.

Heller ikke et øje var tørt, da Jesper hev en pande frem og lavede en kæmpe portion pandekagedej. I
modsætning til Rasmus Klumps mor fik han dog ikke lavet nogen stor stabel kager. Hver gang en ny var klar,
var en af os der som en mis. Det blev mørkt, inden trangiaen blev slukket, og vi gik meget mætte i seng.

Vi vågnede op til den smukkeste udsigt med sol på og nød at spise morgenmad og stille og roligt pakke til
turens næste etape. Gennem variereret terræn gik det glat afsted, ingen vind og fint vand. Og ikke mindre
end otte havørne blev spottet.
Frokostrestauranten sprang vi over – det var vist lidt overvældende pludselig at se mennesker, både,
vandscootere osv. samlet på et sted. I stedet lavede vi vores egen frokostrestaurant på en høj klippe. Vi
studerede nøje hinandens udvalg af lækkerier: hjortespegepølse, tunsalat fra Føtex, Bella Donna-ost osv.
Måske kan man lære noget til næste gang, vi skal afsted.

Med fyldte maver besteg vi et lille bjerg. Det gik tjept, måske fordi Michelle sagde, at der var småkager på
toppen – og det var der  Og en formidabel udsigt over skærgården.
I mellemtiden havde Jesper fanget en gedde, som vi fik til forret om aftenen – meget lækkert!

Vi fortsatte frem mod den sidste lejrplads på nogle kæmpeklipper i en bugt mellem to øer. Frem fra
Thomas’ kajak dukkede en flaske gin – og minsandten om det samme ikke skete fra Michaels. Det blev en
festlig aften, kan jeg godt afsløre, men deltaljerne har vi glemt. Vi nød Michaels lækre risotto med
peberfrugt, løg, chorizo-pølse og tomat.

Trods den megen regn i de foregående dage lykkedes det at få godt gang i et bål, og Michelle bød på
velsmagende snobrød med kanelsmør og citronglasur.

Efter en rolig nat måtte vi (desværre) vende snuden hjemad med gode oplevelser, godt kammeratskab og
et par myggestik eller tre i bagagen. Den lange køretur blev dog peppet op af en kop god svensk kaffe og
ved at vi delte alt det slik, der ikke var blevet spist på turen.
Tak til Thomas for en skøn tur.

