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Familieferie og campingferie i Värmland.
Vi har vores søn, svigerdatter og 4 børnebørn boende i Värmland, derfor kombinerer 

vi ferier i vores naboland, skiftevis med campingvognen i sønnens opkørsel og ophold på 
campingpladser.

�   �   �

Vi startede fra Aalborg ved 22 tiden, solen var på vej ned, da vi kørte mod Frederikshavn, 
halv 4 næste morgen kørte vi i land i Gøteborg og begyndte en skøn tur mod nordøst, 
mens solen efterhånden langsomt hævede sig over horisonten mod en skyfrihimmel og 
vindstille himmel.
Det var Eddie vovsen første udenlandstur og færgetur, han klarede det bare til UG.

Her ligger han på færgen og sover over hele overfarten.
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Skønt at strække sig lidt.                                     Hov, hov, kan du så komme ned.

Mors sko som apport.                                     Der er ikke kø på de svenske veje.

Så er vi nået til Kristinehamn og Kusine Lava tager imod.
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Vel ankommet til stellplads Yxgränd 4, fik vi bakket CV på plads fik lidt kaffe og 
tørnede så ind for nogle timers søvn i CV, det var ikke blevet til megen søvn i nat.

Efter vi fået sovet blev det tid til at nyde det fine varme vejr, i haven sammen med 
begge hunde og søn og svigerdatter.

Eddie oplever de skønne Värmlanske skove for 
første gang.

Og så var der små søde kaniner, Eddie brugte timer på at hygge sig med dem.
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Næste dag blev brugt til gensyn med den skønne by Kristinehamn. Her et gammelt 
pakhus forvandlet til spisesteder ved Varnarns udløb i Väneren.

Der mange skønne miljøer i den lille gamle havneby.

Byen har også en dejlig skærgård, hvor man kan opleve vidunderlig solnedgange,
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Der findes en skøn Herregårdscamping lige ned til Väneren i byens udkant, et yndet 
udflugtsmål for byen borgere, hvor der serveres vafler, is, hjembragte “bullar”efterfulgt af 
lidt minigolf.

En skøn beliggende Campingplads, men desværre med lidt for mange AC er.
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Der er også plads til ture i båd til små øer.

Og forbi byens Vartegn Piccasso statuen ved indsejlingen til Varnumvigen.
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På østsiden af Väneren findes en lille perle af campingplads ved byen Baggeryd. Vi 
har besøgt den tidligere, men der er stadig noget at opleve.

Ole og hunden nyder aftens maden.
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Der er plads til både gå ture i skov og langs søen

På cykel med hund gennem skoven bare så dejligt.
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Der blev også tid til et besøg på Skutbjergets camping. Hvor DCUs svenske 
søsterklub holder til, en lille perle af en campingplads. Nær til Karlstad der ligger ved 
Klarelvens udløb i Väneren. Med dejlige motionsspor lige udenfor, små badepladser, 
nogle med sandstrand og nogle med klipper, hvor der også kan fiskes fra.

En skøn udsigt fra standpladsen.
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På vej ud og bade med Eddie.

En tur af motionssporet med hund.

SVERIGESFERIE �11



Niecerne havde sørget for at faster Mariannes 40 års fødselsdag blev fejret og det 
med maner.

Eddie fik trænet i skønne omgivelser.
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Alt skønt får en ende, sidste dag vores skønne Värmland blev brugt til en skøn tur 
med hunde i skoven og hygge med søn og svigerdatter på verandaen. Vi havde skønne 
varme dage i hele perioden, da vi drog mod Gøteborg trak mørke skyer atter op, og vejret 
blev som det har været hele denne sommer.

Farvel til vores andet fædreland, vi bevægede os ikke så meget i ferien, men vi nød 
det både alene og sammen med børn, børnebørn, svigerbørn og venner. Det er noget 
specielt at komme på ferie et sted hvor man har boet og ungerne vokset op. Farvel og tak.

Skrevet og fotograferet af Karin Lisberg. karinlisberg@me.com
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