
 

Svensk skærgård i øst og vest Første del her 

Roslagen og Bohuslen - August 2014 – anden del 

Fredag, den 22/8: Skiftedag fra Öregrund i Roslagen til Strömstad i Bohuslen  

Vi kørte lidt over kl. 9 om morgenen på tværs af Sverige, hvor landet er allerbredest, så vi 

kom op på 578 km før vi var fremme. Ruten gik nord om Vänern, og vi kom igennem – 

eller forbi – byer som Uppsala, Västerås, Örebro, Karlstad, Karlskoga (med Bofors), 

Kristinehamn, Karlstad og Åmål. 

Vi havde snakket om, at vi det sidste stykke evt. kunne have kørt via Halden i Norge, dvs. 

krydset den norske grænse 2 gange.  

Senere fandt vi ud af, at det var heldigt, vi ikke gjorde det, for hver fredag eftermiddag er 

der kø mod syd over grænsen pga. alle de nordmænd, der kører til Sverige for at handle 

billigt. Vores by Strömstad er også påfaldende velforsynet med indkøbscentre. 

Vi havde lidt problemer med at finde Strömstad camping, da Uddevallavägen er meget 

lang og uden husnumre, men til sidst lykkedes det. 

 

 

Billedet er taget fra toppen af Strömstad camping – grå klipper, hav, havn, færge og skærgårdsøer. Et typisk billede fra Bohuslen 

http://www.campinginfo.nu/rejsebeskrivelser/pia_og_joergen/roslagen_foerste_del.pdf


 

Anden uge: Bohuslen 

Bohuslen har i nogle år ikke været et selvstændigt len, men hører nu under Västgötaland. 

Bohuslen har gennem tiden været dansk, norsk og svensk, men uanset tilhørsforholdet er 

Bohuskysten ensbetydende med små fiskerlejer i en skærgård, der er beskyttet af talrige 

små og større øer, der danner læ for vestenvinden. Selvom Bohuslen, i modsætning til 

Roslagen, ikke ligger tæt ved en storby, er der måske alligevel flere turister her end i 

Roslagen.  

Byen Strömstad og omgivelserne: 

Hovedbyen i Kosterhavet, der med sin smukke placering, færgeforbindelser og nærheden 

til Norge er dømt til at være en turistby. Små skærgårdsøer ligger tæt ved byen, og helt 

ude ligger de 2 store øer, Sydkoster og Nordkoster, som er Sveriges vestligste beboede 

sted. Og så er vi jo tæt på Norge med færgeforbindelse til Sandefjord og ca. 20 km til 

grænsen ad landevejen. Så der høres næsten lige så meget norsk som svensk i byen.  

 

Strömstad camping: 

Ja, og apropos sproget: På campingpladsen høres der med garanti mere norsk end 

svensk. Campingpladsen er helt domineret af autocampere på norske plader, flere af dem 

i en prisklasse, man ikke engang kan drømme om som dansker. Og Strömstad camping er 

stort set også kun egnet til autocampere. Da vi 

fik parkeret vores campingvogn og slået sol-

sejlet op, var der ikke plads til bilen på de små 

parceller, men vi var så heldige, at vores med-

rejsende havde lejet hytte, hvor der hører en 

parkeringsplads til. Ja, og så er der jo hytter-

ne: Billedet til højre viser vist med al uønsket 

tydelighed, at de er endog meget små.  

Vi talte en del med en norsk svømmeklub, der 

også beklagede sig over hytternes størrelse, 

og der var deltagerne endda børn. 

2 markante bygninger i Strömstad: Det gamle stadshus i jugendstil (til venstre) og Hotel Skagerack 

 

Ret dig op, Sjak! Nå nej, det kan ikke lade sig gøre. 

 

http://www.campisternes-rejseportal.eu/camping_sverige/stroemstad.htm


 

Vi var generelt ikke ret glade for campingpladsen, selvom den ligger højt og med god 

udsigt. Den er veltrimmet og har flotte, topmoderne servicebygninger, men der mangler 

fuldstændig sjæl og hygge, så i morgen vil vi prøve at finde en anden campingplads. 

Om aftenen gik vi ned i byen, ca. 900 meter, og spiste på en italiensk restaurant. Dagens 

vejr: Vi kørte fra Roslagen til Bohus i bygevejr. Max. 16º. Vi fik en tordenbyge på vores 

gåtur på vej hjem fra restauranten. 

Lørdag, den 23/8: På jagt efter ny campingplads – og til marked i Strömstad 

Først kiggede vi på den nærmeste, Seläter camping et 

par km nord for Strömstad. Den faldt vi for med det 

samme, men vi ville alligevel først kigge på vores anden 

mulighed, Lökholmen camping helt oppe ved Norge på 

nordsiden af fjorden Dynekilen.  

Lökholmen camping har en fantastisk beliggenhed, men 

vi synes, der måske virkede lidt rodet. Og så var vi jo 

blevet ret skudt i Seläter! Billedet til højre: Lökholmen 

camping ligger på skærgårdsklipperne. 

 

Reception og servicehus, nyt og moderne. Læg mærke til den stejle opkørsel ved bommen. Det er hårdt for koblingen. 

 

Der er rigtig god udsigt fra campingpladsens ”øverste etager”.  Ja, og så er der jo kaninburene. Flot men småt. 

 



 

 

På vej hjem fra Lökholm kørte vi ind omkring Seläter camping og reserverede en hytte og 

en plads til i morgen.  

Om eftermiddagen tog vi på marked i Strömstad: 

Og da vi kom hjem til Strömstad camping, gik vi ad trappen lige bag vores campingvogn 

ned til fjorden. Vi fulgte stien et stykke og nød den smukke udsigt: 

 

Dagens mad: Gryderet med svinekød, porre, peberfrugt osv. samt ris. Vejret: 16º og tørt. 

Hytterne på Lökholmen camping ligger helt ud til fjorden. Og havnen er meget hyggelig, men det blev alligevel ikke her. 

 

Strömsån løber rask gennem byen. Det er sikkert derfor, byen hedder Strömstad. Til højre: Lørdagsmarked i Strömstad 

 



 

Søndag, den 24/8: Flyttedag til Seläter. Tur til Fredrikstad og Hunn i Norge  

Vi stod op i øsende regnvejr og pakkede et vådt solsejl ned. Vi spiste morgenmad i 

campingpladsens køkken, sammen med den norske svømmeklub, der var kommet hjem 

fra deres svømmetur i fjorden kl. 6 om morgenen. Vi prøvede at udholde muzakken fra 

Dalslandkanalen. Ikke den gravede kanal, desværre, men en lokal radiokanal, der kører 

uafbrudt i alle bygninger på campingpladsen med svensk og norsk countrymusik.  

Vi kørte de få kilometer til Seläter camping, hvor vi 

nu kunne sætte fortelt op i tørvejr. Vi opdagede, at vi 

havde mistet vores adapter til el-standeren, og 

campingpladsen lånte os straks en ledning. Der var 

generelt fin service hele vejen igennem fra camping-

pladsen. 

Billederne: 

Vi ligger lige 

foran hytterne, 

hvor Eva og 

Sjak bor. 

Det er en fundamentalt anderledes campingplads end 

Strömstad camping, som efter vores mening er lidt for 

”strömlinet.” Selvom Seläter er en kæmpestor 

campingplads, virker den meget mere intim og 

hyggelig. Seläter er en traditionel campingplads, der 

ligger lidt ude på landet og grænser op til klipper og skov. Der er 10 minutters gang til en 

hyggelig skærgårdshavn.  

Om eftermiddagen tog vi en lille tur til Norge. Der er kun 20 km til grænsen fra Strömstad, 

og derfra er der yderligere 30 km til Fredrikstad, hvor vi parkerede uden for Gamlebyen.  

Til venstre ses porten ind til Gamlebyen. 

Nedenfor: Frederik den 2., som er 

grundlæggeren af Fredrikstad – og i øvrigt 

far til Christian den 4. 

 

Fredrikstad er Norges 6. største by.  

Vi var kun i Gamlebyen inden for voldene. 

Det er her alle turisterne er. 

http://www.campisternes-rejseportal.eu/camping_sverige/selaeter.htm


 

De gamle, lakerede træbåde 

har havneplads i Glommaelven. 

I baggrunden Fredrikstadbroen. 

Under: Vi følte os helt trygge. 

 

Her er både hæklede cykler og bænke 

(bænken var godt våd). 

 

 

Vi spiste frokost ved en af de talrige små restauranter i Gamlebyen. 

På vores vej hjem fra Fredrikstad lig-

ger der en lille seværdighed, en sten-

cirkel fra bronzealderen ved Hunn.  

Christian den 4. har sørget for at få sit monogram på porten, 
ligesom på Kronborg, som han kun har renoveret. Kronborg er 

oprindelig også opført af hans far, Frederik den 2. 



 

Længere inde i skoven ved Hunn er der et udsigtspunkt, Ravnebjerget, hvor vi gik ind. Der 

fandt vi 3 flotte Karl Johan, som vi spiste derhjemme sammen med resterne fra i går. Det 

skulle ikke blive de sidste Karl Johan vi fandt i Sverige. Det er et fantastisk svampeår, men 

mere derom senere. Dagens vejr: Byger på vej hjem fra Norge. Temp. max. 17º. 

Mandag, den 25/8: Tur til Tanum (helleristninger), Fiskebäckskil og Lysekil 

Tanumhede lyder næsten som et jysk stednavn. Det ligger imidlertid ca. 30 km. syd for os, 

og området er erklæret for UNESCO verdensarvsområde, da det er et af verdens fineste 

steder med helleristninger. Der er ca. 500 lokaliteter med helleristninger på et område på 

ca. 45 km², og der bliver stadig afdækket flere og flere.  

Vi startede ved Vitlycke, hvor verdens største ubrudte flade med helleristninger findes, 

bl.a. med den berømte ristning ”Brudeparret.” Ristningerne blev opdaget i 1972, hvor 

jordejeren skulle til at sprænge stenen væk. Heldigvis opdagede han helleristningerne og 

besindede sig.  

Og her er det så, det berømte 

brudepar, som vel næsten er 

blevet en slags signatur for 

skandinaviske helleristninger.  

Set med nutidens øjne er 

figurerne nok lidt vel frimodige, 

hvilket tydeligt ses på den 

anden berømte figur, 

”Bueskytten” herunder, men 

det er nu engang sådan, at 

kvinder afbildes med en 

hestehale, og mænd med en 

”hale den anden vej.”  

Herunder ses et større udsnit, bl.a. med flere skibe, en 

figur, der meget ofte forekommer. 

 

Den røde farve er naturligvis 

lagt på af museet. Uden den 

ville det ikke se ud af noget. 

Vi besøgte i alt 3 af de berømte 

lokaliteter i området. Efter et 

besøg på museet fortsatte vi til 

den næste, Aspeberget: 



 

 

Og her på Aspeberget er der også mange helle-

ristninger, bl.a. den berømte cirkel med 2 kvinder 

på den ene side. Man har ikke kunnet tolke denne 

figur, men det gør den næsten mere spændende. 

Vi fortsatte til det tredje sted, Litsleby, hvor den 

største helleristning, ”Spydguden,” findes. Den er 

2,25 meter høj, og en af teorierne går ud på, at det 

forestiller Odin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bag ved Vitlycke, er der en skov, hvor vi gik tur og fandt lidt Karl Johan, spiselig rørhat: 

 

 

 

 

 

 

 3 flotte fyre: Karl Johan, Jørgen og Sjak. Når man finder 1 svamp er der næsten altid flere – også denne gang 

Her er en 

figur (hest) 

der ikke er 

malet rød. 

Det er jo 

ikke ligeså 

flot. 

Dagen var ung 

endnu, så vi 

fortsatte med 

at køre sydpå 

til byen 

Fiskebäckskil, 

som ligger i 

fjorden over 

for det mere 

kendte Lysekil. 



 

En lille del af landevejen til Fiskebäckskil ser 

sådan ud: 

Men færgerne over fjorde eller mellem øer 

er heldigvis gratis i Sverige. 

Lige før Fiskebäckskil fik vi øje på et skilt 

med ”Marcipanladan”, og vi er jo nogle 

svage sjæle, så vi stoppede omgående op, 

fik kaffe og (marcipan-)kage i deres café, ja 

og købte en masse konfekt og marcipan.       

Vi kørte videre til Fiskebäckskil, men selvom 

vi stadig er i august, var hele byen lukket ned 

for sæsonen.  

 

Så i stedet fortsatte vi til ferieområdets ab-

solutte centrum, Lysekil. Vi fandt en restau-

rant, Rosvik, nede på havnen. Vi fik dagens 

tilbud, en god, ovnbagt fiskeret med et glas 

vin til for 187 SEK. Utænkeligt i Danmark. 

Vi gik lidt rundt i byen og kiggede på havnen og husene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange siger, at Lysekil er Sveriges svar på Skagen, og noget er 

der sikkert om det, selvom her virkede meget stille. 

Hele dagen var vi heldige med vejret. Det regnede, når vi kørte bil 

eller var på museum. Billedet nedenfor viser vejret lige øst os. 

Vi kørte da også hjem i det regnvejr, man kan se her. Max. 17º. 



 

Tirsdag, den 26/8: To vandreture i nærområdet  

Vi har kørt en del i bil de seneste mange dage, så nu må det være tid til at vandre. 

Heldigvis er der en vandresti direkte fra campingpladsen, og vi aner ikke hvor den går hen, 

men den er jo afmærket, så vi prøver bare at følge den ind i skoven og klipperne. 

Det viste sig, at vandrestien gik rundt, så vi sluttede heldigvis igen på campingpladsen, 

endda lige ved en hytte, hvor der voksede lidt kantareller lige ved siden af. Og inde i 

skoven havde vi fundet Karl Johan – igen.   

 

Senere på dagen gik vi ned til vores lille skærgårdshavn vest for campingpladsen. Og som 

om vi ikke havde gået nok i dag, tog vi 

en lille ekstra tur langs kysten. Samlet 

vandring i dag omkring 12 km. Det er 

godt, at vi alle 4 er glade for at gå. 

Til venstre: Klippepartierne er blevet tydelige efter den sidste storm. Til højre: Kig til skærgården mellem træerne 

 



 

Om eftermiddagen handlede vi inde i 

Strömstad i et indkøbscenter. Vi var nødt 

til at fotografere slikbutikken, som er helt 

enorm. Heldigvis er den nabo til en 

hälskost og et apotek - og systembolaget. 

Vejret i dag: 17-18º og tørt. 

Aftensmad: Cobbgrillet mørbrad med fyld 

af krydderost og omviklet med bacon. 

Dertil hjemmelavet kartoffelsalat. 

 

Onsdag, den 27/8: Heldagstur til Kosterøerne 

Kosterøerne er Sveriges forpost mod vest og ligger i nationalparken ”Kosterhavet.” 

Vi kom med færgen kl. 12 og fik en times flot sejlads gennem skærgården. Vi tænkte, at 

sejlturen sagtens kunne være dagens højdepunkt, men det blev en uforglemmelig tur på 

vores ø, Nordkoster, som vi valgte frem for Sydkoster efter samråd med turistkontoret. 

Færgen lægger til på Västra Bryggan, og vi gik mod nord ad den afmærkede vandresti. 

Frokostpause på øernes højeste punkt, Högen, ved de 2 fyrtårne. 

 

 

 

 

 

 

 

Færgeturen går forbi adskillige små skærgårdsøer (venstre) – og Hamneholmen ved Sydkoster (højre) 

Venstre: Så er vi klar til at vandre. Højre: Et af de 2 fyrtårne på 
Nordkoster. I baggrunden ses Hvaler – altså ikke store havdyr, 

men den norske øgruppe af samme navn 



 

Vi fortsatte gennem en lille skov ud til den nordlige skærgård med udsigt til det svenske 

fastland samt Dynekilen, Svinesund og nogle norske øer, bl.a. Hvaler. 

 

 

 

Lidt sydvest for nordspidsen af øen, ved Valnäsbugten, findes klapperstensvallarna. 

Det er et randmorænelandskab med rullesten og er helt unikt, så det skulle vi også se: 

Venstre: Her går det udad mod den nordlige skærgård.  Øvrige billeder: Vi bliver aldrig trætte af skærgården – kun i benene! 

 



 

 

Her er istidslandskabet så på afstand, klapperstensvallarna (her over og her under til 

venstre). De er nu mest imponerende på afstand, for tæt på kan man næsten ikke ”se 

stenbunken for bare sten” (nedenfor til højre). 

 

Men udover de helt specielle naturfænomener er her jo bare kønt i det hele taget. 

Vi vandrede tilbage til færgebroen og var i så god tid, at vi kunne gå ind på det lokale 

værtshus, Galejen.  



 

Her er udkigsposten på ”Galajen”, hvor Fede 

Greta holder øje med, hvilke skibe der anløber 

broen. 

 

I baren på hotel Galajen lå noderne til Kostervalsen, som alle danskere over en vis alder 

vist kender fra Giro 413 i gamle dage. Da vi udviste interesse for noderne spurgte værten, 

om vi ikke ville høre den. Det ville vi, og han satte straks sangen på.  

Her er et link til sangen – i originalversionen   

med Harry Brandelius i 1941! 

(noderne er et link til Youtube) 

Vi nåede færgen til Strömstad kl. 18.30. 

Dagens vejr 17-18º og sol hele dagen. 

 

 

 

Venstre: Hotel Galajen.  Højre: Trækfærgen mellem Sydkoster og Nordkoster. Man kommer 10 kr. i boksen, så sejler færgen 

 

Dagens oplevelser: Vi har alt i alt haft mange 

spændende ture i løbet af denne ferie, men vi var 

enige om at kåre denne dag på Kosterøerne til den 

bedste. Man får trang til at vende tilbage. 

https://www.youtube.com/watch?v=DRKNQB42V1Y


 

Torsdag, den 28/8: Langs Kyststien fra Seläter til Strömstad – og retur 

Kuststigen går fra vores lille havn og ind mod Strömstad by. Vi fulgte den et par kilometer i 

forgårs, og det gav os lyst til at ”gå hele vejen” – eller i det mindste ind til byen. Stien ender 

ved Strömstad vest, hvor der er nogle utroligt velbeliggende huse. Vi tjekkede hos en 

ejendomsmægler, og efter danske forhold er de billige. Fra husene kan man komme ad en 

træbro ud på den lille fredede ø 

Nötholmen, hvor vi tog turen rundt. 

Og her fra Nötholmen er der kig ud 

til Strömstads indre skærgård. Det 

bliver næsten kun mere spændende 

med byen i baggrunden og 

træskure på småøerne.  

 

Og stien rundt om Nötholmen fortsætter ad trapperne 

i baggrunden. Turen er hverken egnet for 

kørestolsbrugere eller cyklister. 

 



 

 

Den sidste pause før vandreturen går hjemad igen for at pakke ned til i morgen. 

Dagens vejr: Op til 19º og fuld sol.  

Venstre: Vi får et vejfortjent hvil  Højre: .... mens vi kigger på Sandefjord-færgen, der ”sejler på klipperne” i baggrunden 

 

Når vi nu alligevel var tæt på byen, kiggede vi også lidt på havnen. Strömstad by til venstre. Hummertejner til højre. 



 

Fredag, den 29/8: Afrejse  

Selvom vi vågnede op til endnu en solrig dag, var forteltet fuld af morgendug, så det blev 

pakket sammen drivvådt. Men det er nu dejligt at skulle køre hjem i fint vejr, om end der 

kun er omkring 400 km. Det regnede først, da vi kom i nærheden af Helsingborg, næsten 

som et signal om, at nu var ferien forbi. Vi holdt ind ved et indkøbscenter ved Uddevalla og 

købte lidt ind til lav kurs og spiste mad på en cafe. 

Det var så 14 hyggelige dage i den svenske skærgård: 

Vejret var rimeligt efter årstiden, naturoplevelserne levede helt op til forventningerne, og 

det gjorde samværet med vores venner også. Og konceptet med at de lejede en hytte og 

vi boede i campingvogn fungerede også fint. Så kunne vi gå på besøg hos hinanden. 

Nogle gange i forteltet, nogle gange i hytten (de aftener, hvor det var meget koldt), og 

nogle gang udendørs (når vejret var rigtigt fint). 

Og en ting er nok sikkert: Det var ikke den sidste ferie i skærgården. Især Kosterøerne 

trækker voldsomt. Det bliver så naturligvis uden campingvogn, men der er masser af hytter 

og ferielejligheder. 

Kærlig hilsen fra 

Eva og Sjak 

Pia og Jørgen  lindkvist.nygaard@gmail.com 

Eva og Pia Jørgen og Sjak 

mailto:lindkvist.nygaard@gmail.com

