Midtsommertur til Sverige – 20. til 25. juni 2011
Vi kom hjem fra vores store forårstur i slutningen af maj uden at være ”mætte” af camping endnu. Så efter
at haven osv. havde fået sig den nødvendige opdatering kunne vi glæde os til at skulle af sted igen. Denne
gang dog i lidt mere beskedent omfang, nemlig en for lang tid siden aftalt 4-dages tur til MidtsommerSverige, sammen med Gerts bror Jan og hans kone Dorrit. De er ikke campister, men for at kunne få en
fælles tur ud af det havde de lejet en campinghytte på samme campingplads, som vi så også skulle ligge på.
Svigerinde Dorrit stod for planlægningen, og hun syntes det var mere morsomt at fordele de fire planlagte
dage på to forskellige pladser, i stedet for kun at være på én, for at se lidt mere af Sverige og komme lidt
videre omkring. Det kunne vi som omrejsende campister jo kun være enige i. Og så var vi ellers spændte på
at opleve live, hvordan sådan noget hytte-camping fungerer i praksis, med Camping fritids artikel herom i
baghovedet.
Undervejs i planlægningen havde Dorrit så også fundet ud af, at højsæsonen i Sverige starter noget tidligere
end i Danmark eller sydpå, og derfor altså også er ekstra dyr. Det skyldes svenskernes særlige forhold til
midsommar, som – iflg. vores svenske venner – er en højtid på linje med julen. Som ikke fejres på Sct. Hans,
men altid førstkommende fredag efter årets længste dag, som i øvrigt er halv fridag. Det bør man huske, for
byerne lukker og slukker erfaringsmæssigt senest kl. 14.
Nå. Af sted gik det den 20. juni, denne gang i gråvejr men ikke mindre forventningsfulde end sidst, da vi
skulle på langfart. Følelsen af frihed og uafhængighed og forventningens glæde er hver gang ubeskrivelig,
lige meget hvor længe man skal være væk. Vi havde aftalt at mødes på Bolmsö Camping nord-vest for
Ljungby, fordi vi kommer fra hver vores sted på Sjælland.

Vi passerer Øresundsbroen.
Desværre lægger vejret ikke just op
til ret megen sommer.
Det holdt så stik. Da vi ankom på
Bolmsö Camping småregnede det,
men heldigvis havde vi som noget af
det sidste pakket vores gummistøvler ned i bagagen. Regnfrakke
er altid standard.

Et par ord om denne campingplads: Den er ikke særlig stor og ligger på vestsiden af øen Bolms-ö (altså:
Bolmsö)!) i søen Bolmen, der er Sveriges største syd for Vänern, direkte ned til vandet og ved siden af et
lille bitte færgeleje, hvor man kan komme gratis over til fastlandet. Øens østside er landfast via en lille bro.
Pladsen er så afgjort en naturplads med områder med højt græs og ellers høje træer og udsigt ud over
søen. I solskinsvejr sikkert meget idyllisk. Men så smukt naturen omkring pladsen end er, så beskedne er

imidlertid de sanitære faciliteter. Enkelt, grænsende til det primitive. Heller ikke serviceforholdene er noget
at skrive hjem om. Receptionen (med et lille bitte vareudsalg, der mest består af souvenir-artikler) har
åbent 2 timer om dagen – 1 om morgen, 1 sidst på eftermiddagen. Den tilknyttede restaurant havde lukket.
Så man befinder sig, nærmest bogstaveligt, lidt på herrens mark, og det er bare ærgerligt, hvis du har glemt
at købe din brusebadspolet i forvejen, eller skal tage brusebad uplanlagt. Og så er pladsen meget dyr i
forhold til faciliteterne – skr. 230 pr. nat inkl. el. Der er heller ingen supermarked i nærheden.
Da vi ankom om eftermiddagen var receptionen således lukket, men et opslag opfordrede til bare at finde
sig en plads selv og checke ind senere. Det gjorde vi så. Helt fint for os.

Pladsen, vi valgte, var lidt tilbagetrukket og med en god fornemmele af ”natur” omkring.

Det var vores udsigt. Man kan
skimte søen i baggrunden. Alle
pladserne ved vandet var selvfølgelig optaget hhv. dem, der
var tilbage, meget små. De
andre campister var for det
meste autocampere, og overvejende og mærkelig nok
næsten udelukkende tyskere.
Jeg tror det skyldes, at pladsen
figurerer i den tyske ADACcampingguide med rosende
omtale.
Vi var de eneste danskere.

Hytten, som Jan og Dorrit havde
lejet, lignede i princippet denne her.
Den ser hyggeligt nok ud udefra, men
er for mørk, småt og simpel i sin indretning. Især hvis vejret kræver, at
man opholder sig inden døre, kan
man nemt føle sig spærret inde i en
mørk æske.
Dette billede er et klip fra pladsens
hjemmeside.

Vi står ved søens bred og tager
første bestik af omgivelserne. Det
blæser, og det er koldt, men himlen
er ved at være skyfri.
I øvrigt vil man i godt vejr kunne fint
bade fra denne bred, der tilhører
campingpladsen.

Fra udflugter i omegnen:
Et parti med forvredne egetræer på
den såkaldte ”Spökebakke” lige uden
for den lille flække Bolmsö. Vi tog
dertil med cyklerne og forcerede det
sidste stykke til fods. Her er skovbunden stærkt bulet: resterne af i alt
32 gravhøje.

Noget af søen Bolmen med
ægte svensk stemning af
uspoleret natur og ingen
mennesker.

Finnvedsstenen – en flot
runesten fra middelalderen
midt i den svenske skov.
Den var dog noget svært at
finde frem til.

Hvad skuer vores øje:
Sørme traner i det fjerne!

På raske fjed hen til
et andet sted med
gravhøje, forbi en
bakke, overgroet
med (afblomstrede)
lilje-konvaller.

Vi venter på den lille kabelfærge, der skal bringe os
tilbage til Bolmsö og campingpladsen.

Her er den. Læg mærke til
styrekablet.

Campingpladsen set fra
færgedækket. Jo, beliggenheden fejler ikke noget.
PS: Alle autocamperne man
ser er tyske.

Smuk solnedgang over søen Bolmen. Skinnet bedrager: vejret er aldeles ikke sommerligt, det blæser og er
temmelig køligt. Så vi skynder os inden døre. Den står på middag inde hos os i campingvognen. Her kan 3
granvoksne personer lige have det behageligt i rundsiddegruppen, mens vi supplerede med en campingstol
for bordenden til den tredje. Menuen er marineret kalkunbryst, stegt på Cobb-grillen, med tilbehør. Dertil
selvfølgelig lidt vin, medbragt hjemmefra (vigtig detalje at huske!).

Næste dag opbrud; det
går østover ad vej 25. Vi
skal til Stensö Camping i
Kalmar, hvor der venter
en hytte til Jan + Dorrit
og en reserveret plads til
os.
Frokosten tager vi på en
smuk rasteplads ved en
sø (Hyllsön), som Sverige
er så rig af. Der er en
afmærket spadseresti
langs søen med en gangbro af træ og en lille
platform med bænk, så
man kan nyde naturen,
mens man holder pause.

Ankommet på Stensö.
Pladsen ligger naturskønt på en halvø, 10
min. cykeltur til Kalmar
centrum.
Den reserverede plads
var vi ikke tilfredse med,
så vi fandt os en anden
(nr. 121), helt inde i
bunden og op ad en
højstammet skov mod
vest. Med lidt god vilje
kunne man skimte noget
vand i det fjerne. Vi ankom i dejlig solskin – og
så ser verden jo straks
helt anderledes ud.

Om Stensö Camping: Rigtig god plads, som godt kan anbefales. Den er stor med flere afdelinger, der alle har
et vist naturpræg. Der er flere sanitærbygninger rundt omkring. Vi benyttede kun det nærmest os, og det
var af meget fin standard og ret nybygget. Hvordan de andre er ved vi således ikke.

Pladsen har gode faciliteter, receptionen er bemandet hele dagen, der er et lille udsalg og en svenskrød
restaurant i typisk svensk træbyggestil overfor. Prisen skr. 250 inkl. el pr. nat – altså ikke ligefrem billig, set
på baggrund af vores ACSI-erfaringer sydfra.

Sen eftermiddagssol fra hytteområdets grillplads med et glas vin eller to. Der er to rækker hytter, den ene
mere velbeliggende end den anden, men alle med udsigt ud over vandet. Selve hytterne ligner dem fra
Bolmsö Camping næsten til forveksling; de er simpelthen for mørke indvendige, små og relativt simple.
Prisen på skr. 500 pr. overnatning føles således lige i overkanten, selv med 4 personer i hytten. I så fald må
man altså heller ikke lide af klaustrofobi. Men det er jo også højsæson-priser.

Udflugt over til Öland, hvortil man
kommer over Ölandsbroen i Kalmar.
Vi er nået til Borgholm Slotsruin,
der stammer fra 1500-tallet.

Et fiskerleje lige ned til
den stenede strand, lidt
nord for Äleklinta. Det
ser forladt ud, men er
det nok ikke alligevel –
muligvis bliver husene
brugt til opbevaring af
fiskegrej. Der var ingen
spor af fast beboelse,
men de grå-frønnede
træhuses vedligeholdelsesstandard tyder på et
vist nutidigt brug.
Et meget arkaisk sted.

Stranden med de typiske
flager af Ölandssten alle
vegne. Gert og bror Jan
leder efter fossiler, som
der er mange af og som
tit kommer til syne i
brudfladen, når man slår
skærverne i stykker.
Her er barsk, bølgerne
slår hårdt ind mod stranden, blæsten rusker i håret, og i det fjerne skyder
øen Blå Jomfrun ryg op af
Kalmarsunds oprørte
vande.

Næste stop er Byrums såkaldte Rauke-området, stadigvæk ved Ölands vestkyst. Også dette område virker
på en eller anden måde ”arkaisk” – der er noget vildt og urtidsagtigt over det. Man vil nemt kunne forestille
sig landskabet som den perfekte kulisse til en Bergman-film.

Gert spreder armene ud for at man
kan danne sig et størrelsesindtryk
af raukerne. Og ikke fordi han forsøger at flyve.

Tilbage igen over Ölandsbroen til Kalmar. Den er 6 km lang, og i sommermånederne må den ikke krydses
hverken på cykel eller til fods. Dertil er trafikken for tæt. Men man kan komme gratis frem og tilbage over
den med cykelbussen. Smart.
Undervejs huskede vi at handle. Vi kom i tanker om, at det jo er svensk midsommar næste dag og forretningerne sandsynligvis kun har begrænset åbningstid (det passede). Der var mange, mange mennesker på
vej til Öland, og det sydede af helligdagsstemning. I øvrigt var der ligeledes et kæmpe rykind af biler med
campingvogn på krogen, så vi spekulerede over, om der mon var et eller andet klub-træf? Öland er til syneladende et meget populært sted at feriere på.
Öland har meget mere at byde på, end de små smagsprøver vi fik, men det må blive en anden gang. Det var
oprindeligt meningen, at vi skulle hjem den 24. juni, men vi fik forlænget vores ophold på Stensö Camping
med én dag mere. Ved indcheckning havde vi fået udleveret campingpladsens midsommar-program med
stangpyntning og –rejsning + dans omkring midsommar-stangen og diverse andre aktiviteter. Det havde
gjort os nysgerrige, og så ville vi også kigge lidt nærmere på selve Kalmar by.
Desværre kunne Jan + Dorrit ikke forlænge deres hytteophold pga. alt udsolgt, men det lykkedes dem at
finde et godt overnatningssted til en rimelig pris ca. 20 km syd for Kalmar i Kolboda.
Næste dag om formiddagen, inden midtsommer-programmets start, nåede vi lige at cykle en tur ud til
Stensö Odde, dvs. spidsen af den halvø, camping-pladsen ligger på. Fra campingpladsen afgår mange forskellige vandrestier, og området er meget smukt. Kan anbefales, også pga. det spændende vue ind mod
Kalmar by med slot og Kalmarsundbroen i baggrunden.

Hilsen fra Stensö!

Midtsommer-ritualet består af stangens pyntning, rejsning og
dansen omkring stangen. Det hele foregik i campingpladsens regi
og indeholdt også en hel del underholdning i form af lege for børn.
Man kunne tilmelde sig dagen i forvejen, bl.a. til orienteringsløb
med diverse poster rundt omkring på Stensö Odde. Også den
traditionelle spisning med sildebord og kartofler var der sørget
for, så det hele var meget festligt. Pigerne, både de små og de
store, havde deres fine tøj på og blomsterkrans i håret, rigtig sødt.
Dansen omkring stangen var med levende musik, og sangene
bestod af en form for sanglege med hop, og forlæns og baglæns
og lave fakter og grimasser. Vi havde oplevet det før og syntes
også denne gang, at det er en spændende tradition, fordi den
indebærer så megen fælles aktivitet børn og voksne indbyrdes. Og
det så ud til, at alle morede sig.
Midsommerstangen havde også her på Stensö sin traditionelle form: et kors med ”tag” over og to ringe
nedenunder på hver sin side. Pynten består af birkeris og blomster. I øvrigt var campingpladsens receptionsbygningen også pyntet med afskårne birketræer – så det ER virkelig en helg, som man siger på svensk,
man tager alvorlig. Og spændende at opleve for os fra det skandinaviske udland, fordi Sct. Hans hos os jo
fejres på en helt, helt anden måde.

Kalmar med sine 35.000 indbyggere og et velbevaret historisk bymiljø havde desværre lukket totalt ned, da
vi kom på midtsommeraftensdag, den 24. juni, om eftermiddagen. Alle folk var åbenbart andre steder end
lige i byen, fordi den virkede noget død og affolket. En ung pige med blomsterkrans i håret nåede lige at
smække slotsporten i og dreje nøglen om, inden vi nåede frem. Så vi nøjedes med en tur på volden, hvorfra
der er en stor udsigt hele vejen rundt.

Kalmars slot i al sin vælde. Her
blev der i 1397 indgået den såkaldte Kalmarunion mellem Danmark, Sverige og Norge. Slottet
ligger malerisk på en slags halvø
og ser fantastisk flot ud.

Oppe på voldanlægget.
Gert holder fast i en af de
mange kanoner, som
peger i retning mod
Danmark – eller hvad?

Domkirken på det forladte torv i
såkaldt ”italiensk barok”.

Det historiske
rådhus lige over
for domkirken

På bumpende cykel hen ad
toppede brostensbelagte gader i
Kalmars Gamla Stan

Til om aften havde vi en aftale om, at Jan og Dorrit skulle komme over til os, så vi kunne spise sammen
vores så at sige afsluttende ”fest”middag. De havde været på tur på egen hånd og ligeledes undret sig over
den tomme by med et aktivitetsniveau lige nul. Så vi sad ude og nød den sidste aftensol, indtil gæsterne tog
tilbage igen til Kolboda. Næste dag pakkede vi sammen og tog den slagne vej tilbage til Danmark.

Aftenhygge
under midtsommersolens skær.

Afslutningsvis er det måske på sin plads lige at opsummere vores iagttagelser hvad svensk hyttecamping
angår. Det er åbenbart meget vigtigt, på forhånd at undersøge nøje de respektive campingpladsers hyttetilbud hhv. den ”hyttevare” man får. Man bør i hvert fald studere nøje deres beskrivelse af hytten og dens
indretning så man ikke møder op med forkerte forventninger. Bedst er det selvfølgelig, hvis pladsens hjemmeside har en hytteplantegning.
Hytterne i Bolmsö og Stensö er små og enkle. Der er kun 1 vindue, så lysindfaldet er begrænset. Der er
hverken indlagt vand eller toilet, men der er køleskab. Bolmsö havde køkkenvask med afløb, Stensö-hytten
ikke. Madlavningen i hytten kræver god vilje og en vis spejder-ånd; telt-campister ved sikkert, hvad jeg taler
om! Imidlertid har campingpladserne som regel relativt fine køkkenfaciliteter med både ovn og mikrobølge, hvor man har mulighed for at udfolde sig kulinarisk. Præcist som, hvis man overnatter på vandrerhjem.
Er en hytte så et alternativ til en campingvogn? Jeg tror, det kommer an på vejret, hyttens størrelse, standard og beliggenhed samt de forventninger og personlige indstillinger man har til hytte-/campinglivet generelt.
For vores vedkommende var det anden, men nok ikke sidste gang, vi camperede i Sverige. Det er jo et
immens stort land med immens store afstande, og det frister os voldsomt meget at tage længere nordpå,
dér hvor fjeldene begynder at knejse og det er lyst døgnet rundt.
Mange glade campinghilsener
Gert + Renate Hovald
For kommentarer eller spørgsmål: mail venligst r.hovald@kabelmail.dk

