Sommerferie 2017: Sverige - 2. del

Särna i Dalarna og Vadstena

Billedet er fra toppen af Sveriges højeste vandfald, Njupeskärs Vattenfall i 892 m højde

Anden del beskriver vores ophold i den nordlige del af Dalarne, hvor vi først boede i den smukt
beliggende by Särna, og senere langt sydpå i den hyggelige by Vadstena ved Vättern.

Fredag, den 25/8: Flyttedag til Särna i Dalarna
Efter regnvejr hele natten pakkede vi et vådt fortelt ned og begav os de ca. 400 km nordpå fra
Billingfors i Dalsland mod Särna i det nordlige Dalarna. Vi kom afsted ca. 10.30 i kedeligt vejr, og
det regnede de første par timer. Først da vi kørte ind i Värmland blev det tørt, og vejret holdt
resten af vejen. Teksten i Värmlandssangen lyver ikke (Ack Värmeland, du sköna)!
Vi nåede frem ca. 15.45 og fik en
plads tæt på Eva og Sjaks hytte, nu
med indlagt varme! Og det blev
også nødvendigt; selvom vejret er
smukt med op til 15º om dagen, er
det ind imellem under frysepunktet
om natten, så der var varme på i
både campingvogn og hytte.
Särna Camping:
Beliggenhed, beliggenhed,
beliggenhed.
Campingpladsen ligger ved
Särnsjön med søudsigt fra stort set
alle parceller og hytter.

Der er restaurant i tilknytning
til campingpladsen. Vi kom en
dag til at købe en øl på
restauranten; det er sørme
dyrt.
Men ellers er der ikke så
meget at klage over: Sanitet
og køkken er i orden, men det
vigtigste er nok beliggenheden
ved Särnsjön. Og vi gætter på,
at det er årsagen til dette citat
på hjemmesiden: ” Vi är så
stolta över att ha blivit utsedda
till årets turistmål i kategorin
campingplatser!”
Reception og restaurant i Särna Camping

Byen Särna:
Igen er det naturen der er vigtigst at
fremhæve, men byen har nu alligevel et
spændende område med den gamle
kirke og hembygdsmuseum. Vi viser
her nogle billeder herfra:

Särna Hembygsmuseum, den gamle kirke og døbefonten

Dagens vejr: 14-15º, men dejlig tør fjeldluft. Under 2º i nat.
Dagens mad: Kødsovs med masser af revne grønsager samt tortellini.

Lørdag, den 26/8: Nypeskärs Vattenfall
Vi kørte de 30 km til Sveriges højeste vandfald, Njupeskärs Vattenfall, med et fald på 93 meter i
bjergområdet Fulufjeld.

Vejen hen til vandfaldet er ganske pæn – og efterhånden kan vi skimte vandfaldet

Svenskerne er flinke til at gøre det nemt at komme
næsten helt hen til seværdighederne
Herunder venstre: Det er hårdt at vandre op til toppen af vandfaldet.
Herunder: Men der er store varder, så man ikke farer vildt

Vi tog en rundtur oven over vandfaldet. Det
var lidt af en stroppetur på en ekstremt stenet
sti, der gik op og ned.
Vi spiste frokost ved toppen lige over
trægrænsen. Turen var på ca. 8 km. i et
meget besværligt terræn, så vi var 4 timer om
det incl. frokostpause og ispause ved
parkeringspladsen, hvor der naturligvis er en
souvenirbod.

Venstre: Selvom vi kun er i Dalarna, er landskabet imponerende
med store vidder.

Vejret: Køligt om formiddagen, men fuldt sol;
vi startede med let overtøj, som gradvis røg af
pga. varmere vejr og strabadserne.
Dagens mad: Rester fra i går suppleret med
bruschetta

Lørdag, den 27/8: Nipfjäll
Et af de højeste punkter i den sydlige halvdel af Sverige er Nipfjäll, som bl.a. er nævnt i Niels
Holgersens vidunderlige rejse.
Vi kom hjemmefra i rimtåge og temperaturer tæt på frysepunktet. Vi kørte mod nord gennem Idre
og videre til Nipfjälls parkeringsplads i ca. 1.000 m højde.
Vi startede med at vandre op på den mest markante top i området, 1.104 m. Derefter gik vi en
smuk tur nedenunder toppen.

Lidt længere nede ad fjeldet gik vi en lille tur ved en køn, lille bjergsø, Burusjön.
Hjemme på campingpladsen så vi gul vipstjert. Den er egentlig ikke sjælden, men vi ser den ikke
så tit derhjemme.
Dagens vejr: 17-18º og vi havde ikke varme på i campingvognen om natten.
Dagene mad: Æggekage med bacon, tomat og chili samt pasta med grønsager.

Søndag, den 28/8: Grövelsjön – og en oplevelse på hjemturen
Dagens tur gik også gennem Idre, men vi drejede fra mod den norske grænse til et stort, øde
område, i daglig tale kaldet Gränslandet, men det består i virkeligheden af 3 naturreservater:
Femundsmarka i Norge samt de 2 svenske: Långfjällets og Rogens Naturreservat.
Det er det største sammenhængende, beskyttede vildmarksområde i Sydskandinavien.
Fjeldvandrere kan her gå i dagevis uden at møde andre. Vi tog imidlertid den nemme løsning,
parkerede ved Grövelsjöns parkeringsplads i det sydøstlige hjørne af området, og fulgte stien ind
over den norske grænse.
Stien til Norge går opad, så man hele tiden har udsigt over søen. Vi gik over grænsen og ca. 100
meter ind, hvor vi spiste frokost, så vi kunne prale med at have spist frokost i Norge.

.

Venstre: Udsigt til søen. Højre: De sædvanlige svenskerbrædder – men kun i starten af turen. De har trods alt ikke
beklædt hele vildmarken med brædder

Bla bla

Venstre: Den norske grænse. Højre: gæt en lort

Venstre: Frokost i vildmarken. Højre: Forbud mod snescootere

Det blæste ret meget (den ene af os havde sammenkrøllet køkkenrulle i ørerne), så vi gik hjem til
parkeringspladsen igen efter en vandretur på i alt 9,2 km.
Vi besøgte en souvenirbutik; selvom det er vildmark, er der rigtigt mange turister, især omkring
parkeringspladsen.

På køreturen hjem mod campingpladsen så vi et par rener. Der er helt sikkert tale om vilde rener,
men de var vist ikke selv klar over, at de var vilde; vi kunne komme utroligt tæt på dem.

Dagens vejr: Tørt og blæsende, højst 14º, men mindre i vildmarken i knap 1.000 m.o.h.
Dagens mad: Grillede hakkebøffer med hjemmelavet rösti og majs.

Mandag, den 29/8: Flyttedag til Vadstena
Det regnede hele natten, og vejrudsigten for morgenen var også dårlig, men vi var alligevel
heldige og fik pakket sammen i tørvejr. Vi kørte ved 9.30-tiden og spiste frokost på en tankstation i
Filipstad. En lille sproglig finurlighed: På svensk hedder en tankstation en mack, og en mad
hedder en macka. Der kan sikkert laves nogle sjove sætninger på svensk.
Turen forløb fint, bortset fra noget irriterende vejarbejde, som pga. myldretid kostede os ½ time, så
vi var først i Vadstena ved 17-tiden.
Vadstena Camping:
En noget større campingplads end den i Särna, men med det til fælles, at de begge ligger ned til
en sø. Her er det Vättern, Sveriges næststørste sø. Og her i Vadstena var vi også så heldige at få
søudsigt (billedet til venstre taget fra vores solsejl.

I øvrigt var campingpladsen ganske udmærket.
Toiletterne var i topklasse, parcellerne helt plane
og betjeningen var i orden. En så stor og helt flad
campingplads vil sjældent opleves som hyggelig,
men så er der jo søudsigten! Og pladsen ligger ca.
10 minutters gang til byen Vadstena, så vi kørte
stort set ikke i bil under vores ophold.
Billedet til venstre: Et lille skilt på en fastliggervogn.
Efter at vi havde installeret os, gik vi en tur ind til
Vadstena by og så på både slottet og rådhuset.
Her er et oversigtskort, lavet af en
lokal tegner Johan Hesselstrand.
Hans herlige tegninger findes flere
steder i byen, bl.a. i det berømte
kloster.

Et par karakteristiske turistfotos fra Vadstena: Slottet og rådhuset, hvor de ældste dele er fra 1460.
Dagens vejr: Noget lunere end i Dalarne, op til 18-19º.
Dagens mad: Hakket rensdyr, som vi havde købt frosset i går i Idre. Hertil kartofler og grønsager.

Tirsdag, den 30/8: Vadstena
Igen i dag gik vi ind til byen. Vi startede forbi slottet og gik ud til havnen.

Selvom havnen ”kun” ligger i en sø, er der rigtig havnemole med fyr, men søen Vättern er jo også
Sveriges næststørste. Man kan sejle helt ind i slotsgraven, og det havde 2 danske sejlere gjort. Vi
talte lidt med dem, og de fortalte, at der i år er meget lavt vand, så den ene båd gik lidt på grund:

Her er de 2 danske sejlbåde. Den forreste en fin, gammel spidsgatter

Slottet stammer i øvrigt helt tilbage fra 1545. Vadstena Slot blev oprindeligt opført af Gustav den
første som en fæstning til beskyttelse af Stockholm mod fjerner fra syd (sikkert os!). Slottet var en
overgang også kongeslot.

Her bliver de 2 danske sejlere fotograferet – og til højre lidt af voldgraven fra en anden side.
Men den ultimative og uundgåelige turistattraktion i byen er nu ”Den helige Birgittas” kloster:

Først lidt udgravede ruiner uden for klostret – og til højre og nedenfor selve klostret

Birgitta af Vadstena levede fra 1303 til 1373 og var leder af Vadstena kloster. Hun kunne ikke blive
abbedisse, da hun både havde været gift (som 13-årig) og fået børn, men hendes datter Katarina
blev abbedisse, og de er i øvrigt begge blevet kanoniseret som helgener.
Vi var så heldige af rende ind i en rundvisning på klostret, og giver altid en ekstra dimension.

Og her er hun så, Birgitta. Nej pjat, der er voksfigurer flere steder i klostret for at give et indtryk af
det daglige liv som nonne.
Efter klostret kunne vi ikke lade være med at besøge tegneren Johan Hesselstrands atelier.
Han tog rigtigt pænt imod os, og var måske også lidt stolt over, at der kom fire danskere, som var
meget begejstret for hans tegninger. Vi købte nogle plakater og postkort hos ham.

Vi havde spist frokost på rådhustorvet, så da vi kom hjem blev det bare til lidt smørrebrød.
Dagens vejr: Op til 18º, men lidt blæsende og et par små uskyldige byger.
Dagens vandring: 17,7 km byvandring.
Vi pakkede sammen og gjorde klar til turen hjem i morgen.

Onsdag, den 31/8: Hjemfærd
Der er ca. 340 km til Helsingborg, så det er ikke noget at tale om.

Det har alt i alt været en dejlig ferie med 4 ophold:
-

Vestkyst-skærgård på øen Tjörn

-

Billingfors i Dalsland med bl.a. sejltur på Dalslandskanalen

-

Särna i Dalarna med Sveriges højeste vandfald og lidt
vildmarksvandring

-

Vadstena med forskellige kulturelle oplevelser
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