Sommertur til Skåne 2014:
Skånes vestkyst fra syd til nord
Vi bor ca. 17 km. fra Helsingør, og lige på den anden side af Sundet er der visse steder en helt
anden natur end i Danmark, så vi synes, det er oplagt at holde en lille ferie i Skåne.
Vi skulle have været afsted i midten af maj, men vejret var for dårligt, så vi udsatte turen til
slutningen af juni/starten af juli. Camping er som bekendt lig med frihed.
Det var også friheden, eller rettere sagt vejrudsigten, der bestemte, at vi først tog til Falsterbo og
dernæst til Torekov, de to byer vi havde besluttet os for.

Fredag, den 27/6: Afrejse og ankomst til Ljungens Camping, Falsterbo
Normalt står vi meget tidligt op, når vi skal køre gennem Tyskland på vores sommerferier. I dag er
turen kun ca. 120 km over Øresundsbroen, så vi kørte først 11.15 og var fremme før kl. 13.
Da vi kiggede på det udleverede materiale fra Ljungens Camping fandt vi ud af, at vi var heldige
med at vælge denne plads først og Torekov bagefter, for i næste uge er der Falsterbo Horse Show
med stærkt forhøjede priser på
camping-pladsen (600 svenske
kroner mod normalt 280).
Campingpladsen er 3-stjernet og er
noget stor i forhold til, hvad vi er vant
til. Der er en del fastliggere, men de
virker ikke på nogen måde
dominerende.
Egentlig er der ikke noget i vejen
med campingpladsen, men den
virker alligevel ikke rigtig hyggelig.

Her over: Der er masser af
skyggetræer på pladsen,
rent faktisk næsten alt for
mange.
Til højre: Lige overfor
receptionen går der kvæg,
som en del af naturplejen
for naturreservatet.
Når man går til højre ved
stopskiltet, kommer man
ud til stranden, ca. 100
meters gang over
strandengene.

Campingpladsen (A-markeringen
på kortet) ligger ca. 2 km fra
Skanør centrum og ca. 2 km fra
Falsterbo centrum.
De 2 byer er efterhånden bygget
sammen til én, især pga. alle
sommerhusene, og området
minder på mange måder om
Hornbæk eller Tisvildeleje, dvs. et
udpræget ferieland. Sådan har det
imidlertid ikke altid været:
Byerne er skabt i forbindelse med
Øresunds sildeeventyr i middelalderen, og navnet Falsterbo
skyldes, at det mest var folk fra
Falster, der slog sig ned her.
Vi kørte en eftermiddagstur i området og så på de 2 byer, først Skanør, hvor vi så lidt på havnen.
Vi parkerede bag kirken og gik en lille tur på strandengene, som ligner området vest for Dragør.

Venstre: Skanør kirke

Højre: Hyggelige huse ved det gamle rådhus i Skanør

Til venstre:
En havelåge i en
havelåge i
Skanør by.
Til højre:
hver aften
gik vi tur på
”vores”
strand.

Dagens mad: Medbragt hjemmefra (irsk chowder).
Dagens vejr: Tørt om dagen, regn om natten, tørt om morgenen.
Dagens underholdning: NOA-festivalen ved stranden 500 meter fra campingpladsen. Fortsatte
hele weekenden til kl. 3 om natten. Lyden gik fint igennem, men det var egentlig lidt hyggeligt.

Lørdag, den 28/6: Foteviken, Håslöv og Falsterbokanalen
Den nærmeste seværdighed, udover naturen, er vikingemuseet i Foteviken, kun ca. 8 km fra
campingpladsen. Vi havde ikke ventet os ret meget af museet, men blive glædeligt overrasket, og
ikke kun fordi der var internationalt vikingemarked netop denne weekend. Vi tør godt anbefale det
til andre, markedsdage eller ej. Dette billede er fra museets hjemmeside:

Udover de bygninger, der kan ses på billedet, var der alle markedsteltene, en masse små telte,
hvor man kunne købe vikingesmykker, lammeskind, våbenattrapper osv. osv. af forskellige
”søndagsvikinger” fra bl.a. Polen, Tjekkiet, England. Teltene var fordelt i de små stræder og torve,
og selvom der var rigtigt mange, virkede det ikke så overvældende. Det var meget hyggeligt.
En lille del af teltene ses på nedenstående foto, som vi har taget fra den modsatte side.

Hjelme

Skind
Musik
Fotevikens vikingemarked har det hele

Høvdingen kalder til samling

Deltagerne i ”vikingaruset” stiller op

Og de skal runde skibet 300 meter ude

Efter nogle hyggelige timer på museet, hvor vi overværede dagens konkurrence, måtte vi videre.
Vi havde hørt om kirken i Håslöv, og den vi var nødt til at se, så vi kørte de få km til den lille by.
Oprindeligt var kirken en fin,
gammel middelalderbygning
(1100-tallen), men i midten
af 1800-tallet mente
præsten, at kirken ville blive
for lille pga. forventet
befolkningstilvækst.
Han fik derfor den berømte
(og berygtede) hofarkitekt
Helgo Zettervall til at tegne
en ny og større kirke. Resultatet ses på billederne her.
Zettervalls kirker er blevet
kald mange ting, f.eks.
”tivoli-kirker”, og han selv er
blevet kald alt fra kirkevoldtager til kulturvandal.
Her er et par billeder, der viser Håslöv kirke efter Helgo Zettervalls forbedringer. Uha, uha.

På vej hjem til campingpladsen måtte vi lige
kigge på et mere positivt eksempel på
svensk bygningskunst, Falsterbokanelen.

Dagens mad: Vi havde spist lidt mad på vikingemarkedet, så dagens aftensmad var sandwich.
Dagens vejr: Kun 16-18º men tørt, bortset fra nogle få dråber.

Søndag, den 29/6: De lokale byer Skanør og Falsterbo
I dag ville vi se nærmere på vores 2 byer i nærområdet. Først tog vi til Skanør og parkerede igen i
dag bag kirken, hvorfra vi gik ud på strandengene, naturreservatet Flommen:
”Flommen Naturreservat er et 865 hektar stort område, hvoraf de 305 hektar (ca. tre kvadratkilometer) er land. Kysten
består flere steder af strandeng med små vige og bevoksede revler. Det danner indsøer og en form for laguner, som
giver ideelle betingelser for både ynglende og trækkende fugle.” (Fra www.sydsverige.dk).

Vi fulgte stierne og broerne over indsøerne og vigene ud til badehytterne helt ude ved havet:

Det meste af
dagen var der
meget sorte
skyer inde
bag Skanør,
men de kom
aldrig helt tæt
på, så vi
havde tørvejr
hele dagen.

Vi gik videre til Skanør havn, hvor vi fik lidt mad hos ”Fiskhuset”. Vi
fortsatte ad stien fra havnen til den sydlige del af Skanør by, og her var
der – helt tæt på byen – masser af klyder, bl.a. en stor unge, der gik
ved siden af nogle voksne og fouragerede i det lave vand.
Vær venlig at tro på os, når vi påstår, at de 2 prikker på øverste billede
er klyder! Nå, men for en sikkereds skyld viser vi et billede, vi har
fundet på internettet, så man kan se, hvordan de ser ud.
Der er 300 ynglende par i dette område, ca. ¼ af Sveriges
samlede bestand. Klyderne er, i modsætning til i Danmark, i
fremgang i Sverige, men man gør også meget for at passe på
dem: Der er elektrisk hegn for at holde ræve, grævlinger og
løse hunde væk, og enkelte steder er der lavet dæmninger
for at hindre, at rederne bliver oversvømmet.
Fra Skanør kørte vi videre til Falsterbo, hvor vi parkerede ved
kirken, som ligger helt ude ved klitterne, så på gravene kan
der næsten kun gro lavendel og ene og andet nøjsomt.

Venstre: gravsteder stort set uden beplantning

Højre: Falsterbo kirke

Dagens mad: grillspyd på gasgrillen med kartoftler i braiseret spidskål med forårsløg og chili.
Dagens vejr: Tørt og lidt lunere end i går, dvs. omkring 20º. Næsten vindstille.

Mandag, den 30/6: Tur til Ystad og
Svenstorp
Der er under 70 km til Ystad, hvis man
tager den smukke (men ikke hurtige)
kystvej, men vi har god tid og gjorde holdt
ved Smygehuk, Sveriges sydligste punkt,
hvor vi fotograferede fyret.

I Ystad parkerede vi ved havnen og gik op i til torvet og gågaden. Vi besøgte bl.a. klostret og
klosterkirken. Billedet til venstre viser rosenhaven bag klostret.
Der er mange fine bindingsværkshuse i Ystad og hyggelige gader med roser op ad husene:

Efter vi havde spist på en japansk restaurant i Ystad, tog vi over Svenstorp hjem. Svenstorp ligger
lige syd for Skurup og er en lille bitte by, eller snarere et par huse og gårde samt en kirke.
Nu er der det særlige ved Svenstorp, at Pias farmor er fra byen, og Pia har besøgt stedet mange
gange som barn, fordi hendes oldemor (død 1964), og grankusine, boede der, lige overfor kirken,
hvor oldefar (død 1935) var graver. Vi parkerede ved kirken og fandt straks graven, hvor de ligger.

Mens vi stod og fotograferede graven, kom der en dame ud og bød os på kaffe og svensk
kagebord i våbenhuset, hvor menighedsrådet netop var færdig med at arrangere en Niels
Holgersen-aften senere på ugen. Det var mægtigt hyggeligt, og vi blev anbragt ved siden af
præsten. Da han hørte, at vi bor i nærheden af Gilleleje, og at vi senere på ugen skulle til Torekov,
fortalte han et svensk sagn om oprindelsen til de to stednavne:
”Der var 3 søskende, der var børn af en norsk konge. Den ene hed Tora, den anden Arild og den tredje hed Gille.
Kongens nye dronning var jaloux på dem, så de blev sat til søs for at drukne. De overlevede imidlertid og drev ind til
henholdsvis Torekov (det var Tora), til Arildsläge (Arild) og Gilleleje (naturligvis Gille). De havde overnaturlige evner,
og Tora helbredte på et tidspunkt den danske dronning Dagmar, så hun kom igennem en ellers svær fødsel (eller
”byrd” som præsten sagde). Da Tora døde (uden for byen) ville en blind fisker bære hende ind i byen, så hun kunne
blive begravet i hellig jord, men hun blev tungere og tungere, og måtte til sidst begraves på stranden. Efter
begravelsen fik den blinde sit syn igen. Dronning Dagmar sørgede efterfølgende for, at Tora blev kanoniseret, så hun
kunne blive helgen.”

Vi har senere prøvet at finde mere
om sagnet. På torvet i Torekov er
beskrevet en helt anden historie om
Tora, og på internettet har vi fundet
nogle historier, der ligner lidt, men
ikke helt som præstens i Svenstorp.
Billedet: Graverens hus i Svenstorp
(og Pias farmors fødehjem).
Det blev alt i alt en dejlig eftermiddag
i våbenhuset i den lille kirke, inden vi
kørte hjem og smurte sandwich til
aften.
Dagens vejr: ca. 22º og tørt.

Tirsdag, den 1/7: Tur til Trelleborg
Trelleborgen i Skåne er fundet inde i selve byen Trelleborg, hvad man tydeligt kan se på nedenstående billede til højre. Det fjerner unægtelig lidt af romantikken, at der ligger beboelsesejendomme lige ved siden af, men sådan er det nu engang. I gæstebogen var der en kommentar
fra en dansk turist, hvor der kun stod ”skuffende”, og på en måde kan vi godt forstå det.

Vi var ikke egentlig skuffede, men havde nok ventet os noget andet, især fordi vi også har set
Trelleborg ved Slagelse, som jo ikke ligger midt i en større by.
Der har ligget vikingeborge, bygget efter samme koncept, i Jylland (Fyrkat ved Hobro), på Fyn
(Nonnebakken ved Odense), Sjælland (Trelleborg ved Slagelse) og Skåne (Trelleborg i selve byen
Trelleborg). I Skåne har de svenske museumsfolk valg at bygge palisaderne, som man mente, de
har set ud. Det giver naturligvis en helt anden type museum end ved Slagelse, hvor man har valgt
kun at markere de bygningsværker, man har fundet. Faren ved den svenske model er naturligvis,
at man risikerer at opføre nogle bygninger, som man
senere finder ud af er forkerte, og det er faktisk, hvad
der er sket i Sverige. Men det giver nu alligevel et
meget levende museum.

Vikingedronningen

Efter museumsbesøget
gik vi de ca. 500 meter
ind til Trelleborg bys
centrum, hvor vi gik ind i
Nikolaj kirke.
Der skulle være koncert
om aftenen, og en
kvindelig pianist øvede
et Rachmaninovpræludium på et
Steinway-flygel, så vi var
ved at blive blæst
baglæns ud af
kirkeporten igen. Det var
ret flot (og så siger man,
at heavy rock er
voldsom!).

Vi spiste mad på Vattentornets cafe og gik
tur i parken ved siden af. Her er der
fritgående høns, så der var hanegal alle
vegne. Desuden var der mange små
skulpturer med den samme lille figur som
gennemgående tema.

I gågaden er der også skulpturer, og vi kunne ikke stå for regnvejrsspringvandet på billedet til
venstre. Og i stedet for blomsterbede er der anlagt små nyttehaver, endda med fugleskræmsel.

Vi kørte hjem til campingpladsen i en lille regnbyge. Ellers var vejret som i går.
Dagens mad: Æggekage med fyld af bacon, rød peber og chili, stegt på gasgrill til den var næsten
færdig. Derefter drysset med emmentaler og gratineret med overvarmen på selve grillen. Tilbehør:
spinatpasta med hjemmelavet tomatsauce. Det er en god campingret (med Cramer gasgrill).

Onsdag, den 2/7: Skiftedag til First Camp Torekov
Vi kørte fra Falsterbo i regnvejr ved 11-tiden og var fremme i Torekov i solskin ca. 13.40 på First
Camp, som ligger ud til Kattegat. Vi fik tilbudt en plads i første række. Det er vist lidt dyrere, men
på grund af en kraftig vestenvind direkte fra havet var vi ikke i tvivl om vores placering, og vi valgte
i stedet en fin terrasseplads i 4. række mellem birketræer og fyrretræer. Campingpladsen er
kæmpestor (og 4-stjernet), men virker alligevel mere intim end den i Falsterbo. Og på trods af
niveauforskelle i terrænet, er der vist ingen ujævne pladser, da man har lavet små terrasser.

Vi skulle ikke ligge her ude med blæst fra Kattegat.

Der er noget roligere her (OK, det er ikke samme dag!)

Campingpladsen har karakter af naturcamping på trods af den enorme størrelse. Efter vi var
kommet på plads, spadserede vi de 10 minutter langs stranden ind til havnen i Torekov, hvor vi
fandt en ICA oppe i byen. Da vi kom hjem startede et sandt
dyremenageri. Først hoppede et tamt egern (voksen) rundt
mellem fødderne på os. Lidt senere en ligeså tam
bogfinke-unge ½ meter fra os. Og hen under aften et (ikke
tamt) pindsvin. Nogle dage senere var der en voksen
musvit, der satte sig på Jørgens knæ! Det kan i sandhed
kaldes naturcamping.
Dagens mad: spareribs på gasgrillen. Dertil braiseret
spidskål og gulerødder, forårsløg, chili, hvidløg og revet
citronskal, det hele sammen. Jævnet med madlavningsfløde. Dagens vejr: ca. 20º, blæsende og byger.

Torsdag, den 3/7: Tur til Kullen
Stod op til regn og blæst. Regnen fortsatte hele formiddagen og blev afløst af byger, der sammen
med blæsten varede hele dagen, så vi droppede vandreturene, selvom Bjärehalvøen har mange
gode ruter. Vi valgte i stedet at køre til Kullen, hvor der er et par ting, vi gerne ville se.
Vi ville finde Ladonia med kunstværkerne Nimis, som er lavet af
drivtømmer (ca. 160.000 stk. tømmer), og Arx, som er af 150 ton
sten og beton. Ladonia er en 1 kvadratkilometer stor republik,
beliggende i det mest uvejsomme terræn på Kullens nordkyst.
Kunstneren er Lars Vilks, og ham bryder vi os ellers ikke meget
om, bl.a. pga. racismen, der ofte gennemsyrer hans værker, men
Ladonia er nu alligevel imponerende. Og så er det jo forfriskende
med lidt civil ulydighed, som denne selvudnævnte republik uden
indbyggere, som oven i købet har erklæret krig mod Sverige – og
San Marino!
Vi kørte efter GPS-koordinaterne på Ladonias hjemmeside, men vi
blev ledt ad nogle veje, hvor man ikke må køre. Vi prøvede at gå
Landkort over Ladonia
dertil ad nogle markveje, men vi opgav i første omgang.
Flaget er meget enkelt: det er
helt grønt (øverst til højre)

I stedet kørte vi en tur til Kullens fyr, men det
var for blæsende til, at det var en fornøjelse.
På vejen tilbage gjorde vi et forsøg til med at
finde Ladonia. Det skal siges, at der ikke er
nogen form for vejvisning, da de svenske
myndigheder ikke bryder sig om Ladonia.
Denne gang fulgte vi kørselsvejledningen i
stedet for koordinaterne, og det var meget
bedre. På den nærmeste parkeringsplads
mødte vi et dansk par, der netop kom nede fra
Ladonia. De fortalte om stierne derned, som
på kørselsvejledningen er angivet til ca. 1 km.
Det skulle vi ikke lade os narre af! Der er
meget længere, og desuden fortalte de, at

Himmelstorp gård

Kullens fyr

turen er meget hård, men at Lars Vilks har
afmærket stierne, der går fra den gamle, fine
gård Himmelstorp, hvor der er kaffeservering. De sagde, at stierne var
markeret med gule ænder(?), og det
syntes vi, var vældigt sødt. Det viste sig i stedet
at være gule N’er, og det giver
unægtelig mere mening (N for Nimis).
Vi overvejede, hvad vi skulle gøre – vi er trods alt
pensionister – men vi begav os alligevel afsted.
Og ruten er bestemt ikke pensionistvenlig, men vi
gik/kravlede/støttede os helt ned til porten, der
markerer indgangen til stranden med kunstværkerne Nimis og Arx. Billedet herunder: Porten.

De andre 3 billeder viser
Nimis fra forskellige
vinkler. Det er et virkeligt
imponerende værk, som
var alle strabadserne
værd, selvom vi undlod
at gå de allersidste
meter.

Her var mange turister af forskellige nationaliteter, for der er virkelig tale om en stor turistattraktion.
Alligevel lader de svenske myndigheder helt som om det ikke eksisterer, også turistbureauerne,
selvom der anslået er 300.000 besøgende pr. år. Ladonia fremgår hverken af vejskilte, kort eller
turistmateriale (Nimis er dog nævnt på Google Maps). Det svarer næsten til, at Danmark ville
prøve at holde Christiania hemmelig for turisterne.
Her er vores vejbeskrivelse, som er mere enkel, end de andre, vi har set:
Find gården Himmelstorp. Der er vejskilte til den, og den findes på alle detaillerede kort og
turistmateriale. Til højre for gården er der en sti, markeret med gule N’er. Følg den – og hold ud!
Her er et link til Ladonias hjemmeside: http://www.ladonia.org/
På vejen ud til Kullen havde vi lige været inde og kigge på Flickorna Lundgrens cafe, og vi havde
besluttet, at vi ville køre ind og tage en kop kaffe på vejen hjem. Det blev desværre ikke til noget,
da det var blevet for sent, og det var lidt synd, for vi nåede da at se, at cafe-haven var noget helt
særligt med blomstrende riddersporer og kongelys (de svenske farver!). Her må vi tage hen en
anden gang – vi bor trods alt ikke så langt herfra.
Dagens mad: Ris og Thai-kylling: kyllingebryst i mindre stykker med en sauce af karrypasta, chili,
ingefær, hvidløg, citrongræs, citronskal og –saft, samt kokosmælk, peberfrugt og forårsløg.
Dagens vejr: Som nævnt dårligt.

Fredag, den 4/7: Vandretur ad Skåneleden til Hovs Hallar
På trods af strabadserne i går tog vi på en længere vandretur til naturfænomenet Hovs Hallar, en
tur på ca. 2 timer hver vej incl. små pauser.
Skåneleden er et større stisystem på over 1000 km fordelt på 89 etaper. Vi gik kun en lille del af
den. Det er en decideret vandresti; det vil ikke være muligt at cykle pga. skærver, kreaturtrapper
osv., men den var langt fra så slem som i går. Der var sat forskellige slags husdyr ud til pasning af
arealerne.

Får, køer, heste.
Nederst til venstre:
Jørgen fører samtale på
højt intellektuelt niveau.

På vej til hallerne spiste vi vores madpakker på det
gamle skibsror-bord ved Norrebro Hamn.

Vi passerede Gröthögarne, 8 gravrøser fra bronzealderen

Stien er hverken for cyklister eller kørestolsbrugere

Der er rigtigt mange kønne partier på ruten

Svenskerne har skam også bunkere på deres vestkyst
- og gæs i tusindvis som i Danmark

Og her de så, Hovs Hallar, som på en måde er den yderste udløber af Hallandsåsen:

Hovs Hallar er dannet for ca. 230 millioner år siden,
men selve granitten er ca. 1,8 milliarder år gammel.
Tankevækkende! Efter et længere ophold begyndte
vi hjemturen, samme rute som turen herud.
Campingpladsen ligger bagved den yderste spids
som ses ca. i midten af billedet til højre. Det ser godt
nok ud til at være langt væk, når man ser det herfra.
Til højre for ses Hallands Väderö.
Dagens vejr: Solskin og ca. 23º på hele vores tur.
Tørt og næsten vindstille hele dagen.
Dagens mad: Rester.

Lørdag, den 5/7: Laholm, Torekov
Det var egentlig planen at tage til Hallands Väderö, men vi
var ærligt talt for trætte, og vejrudsigten sagde op til 30º (vi så
en termometervisning på 29º langs vejen), så vi kørte en tur
til Laholm i stedet, hvor vi spiste lidt mad på torvet.
Til højre: Hestebrønden i Laholm.
Vi kørte tilbage til selve Torekov by for at kigge nærmere på
den. Vi sprang hurtigt over Båstad, da tennisturneringen
Swedish Open netop var startet. I Torekov kiggede vi lidt på dagens begivenhed: Udstilling i
anledning af den lokale søredningstjenestes 150 års jubilæum.

Torekov er en meget hyggelig by. Her er naturligvis en del turister, og især i disse dage med både
Swedish Open og udstilling på havnen i Torekov, men miljøet virker på en måde mere ”ægte” end
både Båstad, Skanør og
Falsterbo.
Billedet til venstre:
Fra havnen i Torekov.
Dagens vejr: Måske op til 30º.
Dagens mad: Mørbrad (på
svensk: fläskfilet) med
ostefyld (Philadelphia krydret
ost), omviklet med bacon og
grillet på Cobb-grillen. Bagte
kartofler (i Cobb-renden),
grillede røde peberfrugter og
grøn salat. Vores ældre,
svenske fastliggernabo fulgte
meget interesseret med i hele processen og var ret interesseret i Cobb-grillen.
Det var så vores sidste dag. I morgen tager vi hjem, men man kan sagtens bruge flere dage på
Bjärehalvøen, især hvis man er natur-interesseret. Der er som nævnt Hallands Väderö, men også
Grevie bakker og Axelborgs skove lige syd for Båstad – et naturreservat med rigt fugleliv, f.eks.
vandstær. Og så er der andre gode vandreture langs kysten end vores tur til Hovs Hallar.

Søndag, den 6/7: Hjemrejse
Hele vores ferie her i Skåne har været fuld
af gode oplevelser. Her på Bjäre-halvøen
og campingpladsen i Torekov burde vi
måske havet været i længere tid end de fire
dage, da der nok er mere at se på her end
ved Falsterbohalvøen, men vi kan jo altid
tage afsted igen.
Begge steder er der mange turister, men vi
kan naturligvis ikke forvente at være de
eneste, når vi opsøger naturskønne steder.
Som vi har nævnt, har områderne lidt
samme karakter som Hornbæk eller
Tisvildeleje. Båstad måske som Skagen,
og Torekov by nok lidt mere som Gilleleje,
dvs. en aktiv fiskerby.

First Camp Torekov når helt ud til stranden

Vi kørte hjemad ca. 10.30 og hjemturen tog under 2 timer, men vi kørte også direkte på en færge.
Det er dejligt at have mindre end 100 km hjem fra campingferie. Til sammenligning har vi, hvis vi
kører over broen, mere end 300 km til Vestjylland, næsten 400 km til Mols og 500 km til
Nordjylland (560 til Skagen), så Skåne er et godt bud på en ”hurtig” ferie for sjællændere.

Kærlig hilsen fra

Pia og Jørgen lindkvist.nygaard@gmail.com

