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TOG IDÉ FRÅN AFRIKA. Paret Kristina Bondes och Torkild Berglunds Island Lodge är inspirerat av safari på savannen. De 18 kvadratmeter stora tälten räknas som byggnader.
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Tältsafari i lyxtappning

Island Lodge driver glamorös camping på torpedö i skärgården
Drömmen om att lämna
kontorsjobbet för att driva eget
ute i det fria blev sann för
Torkild Berglund och Kristina
Bonde.
Efter två års slit och släp
öppnar de nu en tältlodge
i Stockholms skärgård.
Den kuperade ön Bergholmen i Stockholms inlopp ser vid första anblicken ut
att vara helt öde. Tall, björk, asp och ek
skapar ett kompakt insynsskydd längs
den västra sidan. Genom lövverket
skymtar ett par kupolformade tält.
”Ska smälta in i naturen”
”Vi ville att det skulle smälta in i naturen
och hittade tält i en sandfärgad kulör som
smälter in samtidigt som det inte blir för
varmt”, säger Torkild Berglund som tillsammans med sin sambo Kristina Bonde
precis startat tältlodgen Island Lodge
i Stockholms skärgård.
För ungefär fem år sedan började idén
om en lyxcamping i skärgården att gro

hos dem. Kristina Bonde bodde under sin
uppväxt flera år i Botswana och tanken
har varit att skapa en lodge, likt dem
safaribesökare möts av när de ger sig ut
på savannen.
”Att campa i Afrika innebär inte att
man ligger i ett litet tält med tältduken
i ansiktet. Det är stora tält och man sitter
och äter vid riktiga bord och stolar”, säger
Kristina Bonde som arbetar som inredningsarkitekt.
Byråkratisk process
För knappt två år sedan fick de ett arrendeavtal för den en kilometer långa ön
Bergholmen som tidigare har använts
som min- och torpedförråd av marinen.
Att få klart hotellanläggningen har sedan
dess visat sig vara en ordentlig utmaning
– inte minst på grund av långsamma
myndigheter.
”Varje tält räknas som en byggnad så
vi har sökt dispens från strandskyddet
för elva byggnader. Det tog nästan ett och
ett halvt år och man har verkligen haft en
klump i magen i bland”, säger Torkild
Berglund.
För att förverkliga den egna tältlodgen
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Island Lodge
QVad: Safariinsprirerad
tältlodge.
QAntal rum:
Sju tält med två
bäddar i varje.
QVar: Stockholms skärgård.
QÖppnade:
Juni 2012.
QÄgare: Torkild
Berglund och
Kristina Bonde.

VÄLUTRUSTAT. Tältlodgen har bekvämligheter som riktiga sängar, stolar och bord samt badmöjligheter.

slutade Torkild Berglund på sitt jobb som
internationellt försäljningsansvarig på
SAS. Det nya jobbet som hotellentreprenör har inneburit en helt annan arbetsmiljö.
”Vi har burit allt material för hand
längs stigarna här. Vi ville inte köra eftersom det skulle lämna märken. Vi har
släpat och åkt hit för att jobba till och med
i snöstorm”, säger Torkild Berglund.
”Vi fick bryta loss de frusna tamparna
och skotta båten för att komma ut”, säger
Kristina Bonde.
Konferensrum i berget
Resultatet av de två årens arbete är skärgårdens första tältlodge med 14 bäddar
i sju stycken 18 kvadratmeter stora kupoltält. Dessutom finns utomhusdusch, badtunna, matplats och det kanske mest
oväntade inslaget av allt – konferensrummet.
När man tar sig från rotvältorna och
de små stigarna på Bergholmens sydvästra sida till den nordöstra delen förändras ön dramatiskt. Här liknar ön ett
övergivet industriområde där en cementerad kaj ligger framför de stora metall-

dörrar som leder in i marinens gamla
bergrum.
I ett av bergrummen har Torkild Berglund och Kristina Bonde inrett ett konferensrum med vita väggar, filmduk och
kök.
”Många konferensanläggningar har
väldigt fina allmänna ytor men själva
konferensrummet är ett tråkigt rum med
lysrör. Vi ville skapa en mer kreativ miljö”,
säger Torkild Berglund.
Lockar långväga gäster
Planen är att tältlodgen ska locka företag
för dagskonferenser och främst utländska gäster för övernattningar. Bara en
grupp åt gången har möjlighet att boka
ön och priset börjar på 3 300 kronor per
person.
”Det kommer en grupp från Abu Dhabi
som flyger in enbart för det här. Det här
lockar en typ av gäster som vill ha naturupplevelsen men där det inte fungerar
med våningssängar och utedass”, säger
Torkild Berglund.
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PLATS FÖR HEMLIGT MÖTE? Torpeden i konferensrummet påminner om militärtiden.

