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I en tid där klimatångesten 
är påtaglig och sommar-
stressen gör sig påmind har 
aktiviteter som ”hemester” 
och ”plogga” blivit en del av 
mångas vardag. På Vårdnäs 
stiftsgård finns nu möjlighe-
ten att göra det allra senas-
te: ”glampa” – camping, men 
lite mer glamoröst. 

Vid vanligt tältande ligger oron 
för våta tältdukar och blöt pack-
ning på lut när regnet vräker ned. 
Inte så vid glampingen på Vård-
näs. Ordet är en sammanslagning 
av camping och glamour, och för-
enar det allra bästa med natur-
upplevelsen som tältning ger med 
den komfort och lyx en övernatt-
ning på hotell innebär. 

I ETT vackert inrett vindskydd i 
tallskogen vid Stora Rängen, där 
kuddar och filtar pryder golvet 

och vita gardiner följer med vin-
dens viskningar, är vi skyddade 
från de kalla regndropparna. 

Det finns många anledningar 
till att resvanorna ändras. Tun-
na plånböcker, oro över klima-
tet, varma somrar och stressen 
över att ha en ”perfekt” sommar 
full av äventyr påverkar hur vi se-
mestrar. 

Vagabond rapporterar att ut-
landsresandet minskade under 
2018, för första gången på ett de-
cennium. Var fjärde tillfrågad 
kommer att semestra mer i Sve-
rige. SJ återlanserar ett tågluf-
farkort under sommaren för att 
möta den ökade efterfrågan på 
tågresor i Sverige.

JONAS RIDDERSTRÖM, stiftsgårds-
chef på Vårdnäs berättar hur 
satsningen ligger i tiden.

– Visst är det härligt att resa 
bort – men resans längd har väl-

digt lite att göra med storleken på 
upplevelsen, inte minst nu när vi 
gör fler medvetna val också när 
det gäller hur vi reser. Äventyret 
kan lika gärna finnas runt hör-
net och skapas med ganska små 
medel. Tänk efter själv vilka min-

nen från sommaren som dina 
barn berättar om. Det nya met-
spöet och natten i tält, eller char-
terveckan på Mallorca? 

– Med glamping och kanske en 
kajak- eller cykeltur är du själv 
med och gör ditt äventyr eller 
din upplevelse, tillsammans med 
din familj, partner eller vänner-
na. Det tror jag ger också hållbara 
minnen, avslutar Jonas.                    

REDAN VID ankomsten infinner sig 
lugnet. Här har naturens över-
dåd förenats med alla tänkba-
ra bekvämligheter. Liggunder-
laget och sovsäcken rullas ut på 
vindskyddets golv, som till skill-
nad från marken nedanför är helt 
fri från myror, kottar och gre-
nar som riskerar att störa nattens 
skönhetssömn. 

Luften doftar gott från regnet 
som nyss fallit. Färgglada kuddar 
som inbjuder till vila, småfåg-

larnas orkester och solstrålarnas 
dans genom skogen.

Jag drar mig till minnes vilka 
naturupplevelser jag hade un-
der mina första år i Östergötland, 
som student vid universitetet. 
Det var det mest vardagliga: grå-
sparvarna som slogs om pommes 
frites i Folkparken och solupp-
gången som snabbt svepte förbi 
när jag morgontrött pendlade in 
till stan. 

JAG TÄNKTE att upplevelsen av 
vacker natur bara fanns på dyra 
fjällresor och avlägsna resmål 
som krävde lång förberedelse. 
Men glampingen visar något an-
nat: Tänk vilka möjligheter till 
fantastisk natur och avkoppling 
som finns runt hörnet, alldeles i 
närheten. Dessutom utan att be-
höva kompromissa med komfor-
ten.

DANIEL LÖNNBÄCK

●● Vindskydd med lite mer 
glamour. Årets nyhet är en 
lite lyxigare natt i ett av våra 
vindskydd, med massor av 
kuddar, mattor, gardiner, 
myggnät, ljusslingor, högtalare 
och ladduttag till mobilen. Ni 
får ett campingkit och inreder 
vindskyddet tillsammans. Tag 
med egen sovsäck och liggun-
derlag. Hotellfrukost och mor-
gontoalett i Sjöbastun ingår i 
priset! 

●● Läs mer på vardnas.se

FAKTA 

Camping Deluxe

En liten oas med 
kuddar och fil-
tar, mitt i en tall-
skog vid sjön Stora 
Rängen. 
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»Tänk 
vilka möj-
ligheter till 
fantastisk 
natur och 
avkoppling 
som finns 
runt hörnet, 
alldeles i 
närheten. 
Dessutom 
utan att 
behöva 
kompro-
missa med 
komforten.

”GLAMPING” PÅ VÅRDNÄS

Klimatsmart semester i vindskydd
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LINKÖPINGS STIFT
Stiftsgården Vårdnäs har många uppgifter. Den är både en plats för andlig fördjupning, mötesplats, restaur-
ang, hotell, konfirmationsgård och en möjlighet att komma ut i naturen. Så har den också fått flera priser.  
Det senaste erbjudandet är ”glamping” – vi skickade dit vår medarbetare Daniel Lönnbäck med flickvän  
för att pröva, och de blev inte besvikna. 
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