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Sommerferien i år skal gå til Sverige på familiebesøg, samt genopfriske kendskabet til den skønne 
svenske natur. Vi har ligget forsæsonen på campingen i Svinkløv, derfor besluttede vi, at hente 
vognen der og tage via Varberg til Värmland. Forår og sommereren havde været præget af  megen 
blæst, men der havde også været varme dage, da vi startede mod Sverige var vejret dejligt og så 
varmt at vi sad ude på hele overfarten det var skønt, Max klarede sig fint i bilen. Det var første gang 
vi skulle have hund med på campingferie, så det blev spændende, at se hvordan han synes om dette, 
har var jo glad for at camperer i Danmark, men det var jo på steder han kendte. 

Vi kom i land i Varberg. Det gik fint at komme i land og ud af  byen, ved Kungsbakke holdt vi ind på 
en rasteplads så Max kunne få tisset lidt. Derefter overnattende vi på den benzinstation hvor vi 
vidste der var tilgang til el og hvor vi kunne få morgenbrød næste morgen, det fungerede fint og vi 
fik sovet godt. Næste morgen gik det mod campingen i Baggeryd, med et tissestop ved Mariestad. 

Vi ankom til campingen ved 14.00 tiden, efter lidt besvær med at finde vejen og det var en dårlig 
grusvej det sidste stykke. 

Der var ikke mange på campingen, den svenske industrisommerferie var jo slut. Vi fandt en god 
parcel og fik sat op og den traditionelle øl som afslutning. 



På næste side ses nogle billeder fra den skønne naturplads og lidt fra Vänern hvor vi fiskede,solede, 
badede og havde besøg af  børnebørnene. Max nød livet der, især da Lava også kom på besøg. 
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Baggeryd camping og badpladserne omkring den. Max synes dette var lykken. 
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Efter 3 dage begyndte torden og trække op, vi synes at der var langt til alt når der skulle handles, 
desuden var der kommet mange bremser, som vi jo tidl. havde oplevet ved Vänern som meget 
generende da vi boede der. Så vi tog op til Bergslagskanalen og Lungsundet og Camping Lunget. 


Vi ankom til Lungnet ved 15.00 tiden og fik en dejlig plads lige ned til søen. 
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Her ses billeder fra den naturskønne campingplads vi havde fundet og gæstehavnen. 

Stedet var også konferencecenter og skulle være et udsøgt madsted, desværre var restauranten 
ferielukket. Vi cyklede en hel del og tog ture langs begslagskanalen. 



SIDE !5SOMMERFERIEN 2007



Billeder fra turene langs Bergslandskanalen. 

Max nød de svenske skove, især når Lava kom på besøg. Vi nød også skovene. 
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Hunde der nyder skoven og hinandens selskab, svenske skove med stenbumlinger og lav. 

Der blev også til en tur til brugsmiliøet i Phillipstad. 

                       

 
















Her ses brugsmiljøet med masovn.                                    Her ses sluserne ved kanalen. 
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Der blev også tid til besøg i Kristinehamn hvor vi fejrede dobbeltfødselsdag og hyggede os med 

familien. 
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Familiebesøg i Kristinehamn, med fejring af dobbeltfødselsdag. Mormor Solweig og 

svigerinde Pernilla havde fødselsdag samme dag og det blev fejret. 

Denne ferie er ved at slutte. Vi tog de sidste billeder fra Lungsundet, den smukke stavkirke, broen 
over Bergslagskanalen og en smuk solnedgang ved søen. 

 











 


Næste morgen kobler vi CVen på, vejret ser ud til at det bliver torden, så vi begiver sydover mod 
Varberg, skolen er begyndt, så familien er på arbejde, det bliver ikke til holdt i Kristinehamn. 
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Turen gennem Sverige, bliver til en ganske skøn tur, der kommer et par regnbyger i Värmland, men 
jo længere sydpå vi kommer jo lysere bliver vejret. 

Da vi nærmer os Varberg skinner solen fra en skyfri himmel. 

Der ligger en overnatningsplads lige ved motorvejen, der tager vi ind for natten, vi skal være ved 
færgen kl 7.00, næste morgen. 


Vi hyggede os, fik mad uden for vognen og fik gået en dejlig aftentur med Max ud mod 

skærgården Nord for Varberg. 

Vejret så ud til regn, ferien er slut, vi er på vej tilbage fra en dejlig ferie i Norden. 


Skrevet og fotograferet af  Karin og Ole Lisberg. 

karinlisberg@me.com 
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