En julitur til Sydsverige
Vores svenske venner har inviteret. Vi skiftes til at besøge hinanden med et halvt års mellemrum, og nu er det
deres tur. Franz er godt udhvilet efter turen til Syditalien og trænger til at blive rørt igen. Fordi vi ikke er rejst så
meget i Sverige endnu beslutter vi os for at kombinere besøget hos vennerne med en tur gennem Sydsverige. Ud
over området omkring Helsingør og Malmö kender vi ikke så meget til, hvordan der ellers ser ud lige på den anden
side af Øresund. Hos vennerne skal vi være i slutningen af ugen, sammen skal vi til friluftskoncert i Sofiero parken i
Helsingborg. Gert er fan af BOA og Helen Sjöholm - glad musik i ægte svensk musiktradition, der tiltaler et bredt
publikum uden at være pop eller rock.

Vi tager Øresundsbroen i strålende
solskin, følger Øresundskysten mod
nord og stiler mod
Halmstad. Der findes en stellplads
lidt
uden
for
Halmstad på Grötvik Marina med
alle faciliteter.

Her slår vi os
ned. Det er en
dejlig plads, vores snude vender ud mod en
lille kanal med
et stykke grønt,
hvor vi kan sætte vores campingmøbler.
Kanalen munder ud i lystbådehavnen
til
højre.

På vores venstre side fører en træbro over kanalen, den skal man over, når man kommer kørende fra Halmstad.
Bagved ligger lystbådehavnens anden, mindre afdeling. Den er hugget ud i svensk grundfjeld med høje, stejle
skrænter. Her kig fra vores campingstole.

Her passer man godt på os.
Næste dag finder vi en parkeringsplads i Halmstad og besøger Friluftsmuseet Hallandsgården.

Men også Martin Luther Kirken er en seværdighed. Den er udsædvanligt udefra, idet den er beklædt med stålplader
og kan således bære titlen som Nordens eneste stålkirke. Umiddelbart ligner den udefra ikke en kirke, mere et
teknisk museum, hvis ikke det var for korset i toppen. Til gengæld overrasker interiøret med varme, beroligende
farver og virker absolut ikke stålagtigt. Akustikken siges at være formidabel.

Efter Halmstad fortsætter vi langs vandet, der nu hedder Kattegat.
Vi finder en vindomsust frokostplads og må konstatere, at
stranden ikke er noget at skrive hjem om.
Næste stop er Falkenberg, en mindre og hyggelig by ved åen
Ätran. Falkenbergs gamla stan har fint renoverede gamle træhuse
fra 1700-tallet med brostensbelagte gader, der har beholdt deres
middelalderlige forløb.
Ved åen, der pga. sin bredde mere ligner en flod, opdager vi et
muret kunstværk af den danske kunstner Per Kirkeby.

Kønt parti fra Falkenberg ved åen og en interessant murstensskulptur af den danske kunstner Per Kirkeby, som vi
egentlig mest kender som abstrakt maler. Gert viser størrelsesforholdet. Man kan gå rundt i skulpturen.

I Falkenberg finder vi ingen stellplads og søger derfor ind på en campingplads. Dem ligger der nogen stykker af, og
alle er ret tæt belagte. Vi er jo midt i feriesæsonen. Det er kun Hansagårds Camping, der har ledige pladser. På billedet kan man skimte campingpladsen som en hvid række af campingvogne. I øvrigt blev vi her vidne til en autocamper, der gik op i flammer. Årsagen kendes ikke, men det ser uhyggeligt ud. Mange tilskuere står og kigger. Vi med.

Nu er vi nået til Varberg. Ved havnen tæt på centrum er der en stellplads. Her virker utroligt hyggeligt. Desværre er
der ingen ledige pladser, på trods af den noget pebrede pris på ca. 250 kroner per nat.

Derfor kører vi ud af byen til stellplads Apelviken. Den første række ud til klitterne er selvfølgelig optaget for længst,
og som det ser ud til, så har man ikke tænkt sig at flytte sig foreløbigt. Så vi vælger rækken overfor, og det er da ok.
Stranden ligger bag klitterne, der danner et bredt bælte.

Stellpladsen er måske
ikke det mest ophidsende sted, vi kunne tænke os. Lige så
snart man står på
grus mister den noget
af charmen, synes vi.
Men livet går jo videre, så der pilles kartofler og laves mad.
Vinen er medbragt
hjemmefra og må ikke
mangle. Man er vel på
ferie.

Med cykel er der ikke ret langt ind til Varberg. Det er sol og sommer, og på vej ind til byen kommer man forbi dette
velbesøgt strandområde. Som det kan ses på skiltningen er der 2 km ind til centrum.

Varberg har også en berømt fæstning, hvis ældste dele er fra 1290'erne. Den får vores besøg næste gang. I denne
her ombæring ser vi den kun på afstand plus dette flotte "badehus" fra 1925.

Sverige er lidt foran os med supermånen. Det ligner i hvert fald en sådan, mens vi er der. Ofte varsler fuldmånen jo
et vejrskift. Men vi er heldige, vejret fortsætter med stort set at forblive sommer.

Vi konsulterer Politikens "Turen går til Sydsverige" og finder frem til Stråvalla kirke fra omkring 1250-tallet. Klokkestablen (hedder det) står ved siden af. Vi er nu på vej væk fra kysten og begiver os ind i baglandet.

Kirken inden i: væggens kalkmalerier er fra ca. 1520, og træloftet blev bemalet i 1789. En spændende lille kirke midt
ude på landet, hvor man ikke formoder noget som helst.

Tjolöholm Slot, færdigbygget i 1904 som et stort skotsk-engelsk herresæde i Tudor-stil af en rigmand fra Göteborg.
Vi kigger kun på afstand. Der var ellers en del mennesker og også en plads til autocampere.

Frokostpause ved Fjärås Bräcke, en vældig 50 m høj randmorænebakke. Øst for den ligger en 18 km lang sø,
Lygnern, og mod vest breder slettelandet sig langt nede. Der findes et naturmuseum, der forklarer tilblivelsen af
området. Vi går en tur oppe på randen og tilbage igen.

Der er mere at se i nærheden. Her Äskhult, en lille landsby med 16-1700-tals gårde, der leverer et godt billede på levevilkårene førhen. Bemærk ildslukkeren! Herefter havner vi på Kinna campingplads, det eneste mulige overnatningssted i nærheden, his ikke man vil stå frit. Men vi er godt tilfredse, for her er meget kønt.

Egnen omkring Kinnan kaldes for "tøjriget" pga. de mange klædebearbejdende virksomheder her omkring. Men da vi
kun har tid til en enkel overnatning gemmer vi nærmere studier af området til en anden gang.
Campingpladsen ligger ved en sø, der tager sig rigtigt svensk ud her i skumringen.

Vi begynder at vende skuden om mod endemålet. En ny og overraskende oplevelse venter imidlertid omkring næste
hjørne: pludselig får vi øje på et skilt mod Grimeton radiostation med symbolet for UNESCO-verdenskulturarv.
Politikens bog siger ikke noget herom. Det gør google til gengæld: der er tale om et industrimindesmærke, der
"innehåller en fungerande elektromekanisk långvågssändare för telegrafi med tillhörande antenn-system från början
av 1920-talet." (citat fra Wikipedia). Gert foretager en beslutsom u-vending, og inden længe står vi på Grimetons
parkeringsplads, der også er beregnet til autocampere. Også et museum er her.

Grimetons fredede antennemaster, der synes at fortabe sig i horisonten helt over til Amerika.

Og så er vi nået frem til
vores svenske venner i
deres stuga. Deres vognpark er lige blevet udvidet
med en Porsche, om end
en ældre model. Men
alligevel - de kan, de svenskere. Bilerne i Sverige er
noget billigere end hjemme i Danmark.
Vi holder ude foran huset
og bruger Franz som gæstehytte.

Så mangler vi bare koncerten i Helsingborg, inden vi for alvor påbegynder hjemturen til Roskilde. Der er ca. 3 timers
kørsel fra Bjäre halvøen. Denne gang tager vi færgen Helsingborg-Helsingør.
Turen er slut, vi har oplevet en del, der giver lyst til at udforske mere af Sverige. Vores efterårstur til september
skal dog gå sydpå igen. Men vi nøjes med et sted, lidt tættere på Danmark. Det bliver Benelux-landene og lidt af
Nordfrankrig. Så må Sverige vente lidt endnu.

