Sommerferie 2017: Sverige - 1. del

Tjörn og Dalsland

Billedet er fra Marstrand med fæstningen i baggrunden

I 2014 holdt vi ferie i den svenske skærgård, først i Roslagen mod øst, og siden i Bohuslen mod
vest. Dengang syntes vi, at vi manglede at se nogle ting, bl.a. Marstrand (billedet herover), så vi
tog også i år til Sverige, også denne gang med vores venner Eva og Jacques (i det efterfølgende
stavet Sjak). Og også denne gang bliver det med vores sædvanlige koncept:
Vi kører afsted i én bil, vi bor i vores campingvogn og de i lejet hytte på campingpladserne.

Søndag, den 20/8: Almön Camping, Myggenäs, Tjörn
Vi kom med færgen Helsingør-Helsingborg ca. kl. 11, og efter en lille frokostpause ved Falkenberg
var vi fremme på campingpladsen ca. kl. 16. Vi havde valgt Almön Camping på øen Tjörn. På
trods af stednavnet Myggenäs så vi ikke en eneste myg på campingpladsen.
Campingplads Almön Bad & Camping:
Dejlig, men lidt gammeldags campingplads
med overvejende fastliggere. Der er slet ikke
internet, og her i ydersæsonen har
receptionen kun åbent fra 11-18. Vi så
mange, der kørte forgæves til glæde for den
anden, dårligere beliggende campingplads
på halvøen Almön; for vores plads ligger
rigtigt godt lige ud til Almösund og med
gåafstand til marinaen og til supermarked.
Billedet til højre: Receptionen og bommen.

Vi fik en plads til vores
campingvogn lige over for
receptionen og ca. 50
meter fra Eva og Sjaks
hytte.
Dagens vejr: Byger hele
vejen op gennem
Sverige, men næsten tørt
om aftenen.
Temperaturer mellem 18og til 19º.
Dagens mad: Cobb-grillet
kylling med salat af bl.a.
kartofler, asparges,
avocado og rucola.

Mandag, den 21/8: Marstrand
Vi stod op til dejligt solskinsvejr, som holdt hele dagen. Det var heldigt, for vi havde aftalt at tage til
Marstrand. Man parkerer bilen yderst på Koön og tager færgen over til Marstrandsön, hvor vi var
næsten hele dagen. Svenskerne byggede fæstningen på øen i 1600-tallet, og den er ret berømt i
Danmark, da den er blevet erobret af Tordenskjold. Senere er Marstrand blevet brugt til
sommerresidens for svenske konger, og nu er det
en af Sveriges mest kendte sejlsportssteder.
Billedet til højre: Vi sejler fra Koön til
Marstrandsön.
Vi gik hele øen rundt i det dejlige vejr.
Billederne nedenfor: Her starter vores stroppetur
øen rundt, men der kommer hurtigt noget pænt at
kigge på.

Efter vandringen rundt om øen endte vi nede i byen igen, hvor der var nogle spændende huse at
kigge på:

Næsten alle øens turister befinder sig nede i byen ved havnen, og det var ikke svært at finde et
spisested, så vi fik lidt frokost inden vi begav os op på fæstningen, hvis helt korrekte navn er
Carlstens Fästning. Her blev vi nok lidt knotne over, at svenskerne har bygget et nyere
gulstenshus, som nu er Bed and Breakfest helt inde ved den fine gammel fæstning.

Her er fæstningen. Gulstenshuset (begge billeder) er Bed and Breakfest.

Men ellers er her alt, lige fra kanoner til udendørs
toilet over voldgraven (billedet til venstre).

Nede ved havnen er der en skulptur, som vi ikke kunne stå for.
Vi tog færgen tilbage til fastlandet, eller rettere sagt den brofaste ø Koön, hvor vores bil holdt.
Samlet vandring omkring 10 km, vel at mærke i svensk skærgårdsterræn, så vi var godt trætte.
Vi kørte en eftermiddagstur på vores ø Tjörn for at rekognoscere til vore tur i morgen.
Vi besluttede os for at sejle til den lille naboø Härön og for at se skulpturparken Pilanes.
Vejret: Op til 22º. Fin dag.
Dagens mad: Kartoffel-porrefad i campingpladsens køkken. Dertil hakkebøf med rødbeder i
(næsten Biff Lindström).

Tirsdag den 22/8: Härön og skulpturparken Pilane
Vi kørte få kilometer ud til den lille færgehavn ved Kyrkesund. Færge er måske så meget sagt
(den lille, hvide båd på billedet til venstre), men den sejler da de ca. 50 meter over til Härön. Der
kan ikke komme biler med færgen, og der kan
ikke være biler på de smalle stier på Härön, og i
øvrigt har man ikke brug for bil på den lille ø.
På billedet til højre kan man se en sejler, der
krydser gennem det smalle sund. Imponerende!

Der er masser at se på øen, både skipper til venstre og bramgæssene til højre

Vi gik hele øen rundt og konstaterede nok engang, at skærgårdsmiljøet hører til blandt vores
absolutte favoritter. Og det bliver ikke grimmere, når lyngen blomstrer og solen skinner.
Øen er ikke så stor, så vi gik vel en 6-7 kilometer på vores rundtur.

Til venstre: Masser af porse, som vil plukkede lidt af.
Højre: endnu et smukt skærgårdsbillede

På vejen hjem fra Härön besøgte vi skulpturparken Pilane (100 kr. i entre). Det er et ret stort
område, hvor flere billedhuggere har fået lov til at udstille deres store skulpturer. Pilane blev sidste
år nomineret til “En af de 10 bedste skulpturparker I Europa” (sammen med f.eks. Lousiana og
Vigeland Park i Oslo), og vi blev da også imponeret.

Dagens aftensmad: Rester fra i går samt lidt grillet makrel. Vi blev lidt venner med en svensk
campist, der var på lystfiskerferie, og han forærede os nogle makreller.
Dagens motion: Samlet vandring: 11,5 km i hårdt terræn.
Dagens vejr: Igen dejlig sol hele dagen og op til 21º.

Onsdag, den 23/8: Skiftedag til Billingsfors, Dalsland
Vi stod tidligt op for at få skiftet en forlygtepære hos Hyundai i Stenungsund. De var både hurtige
og hjælpsomme. Pakkede derefter sammen og forlod Tjörn for at køre til vores næste mål,
Dalsland, som er et kønt og noget overset feriemål, i hvert fald for danskere. Vi havde udset os
Hallebäck Stugor og Vildmarkscamping, men dels så der kedeligt ud i området, og dels kunne vi
ikke umiddelbart finde campingpladsen, så vi fortsatte godt 20 km nordligere til vores anden
prioritet, Laxsjöns Friluftsgård lige syd for Billingsfors. Vi fik en hytte til Eva og Sjak og en dejlig
plan parcel 50 meter fra hytten. Campingpladsen virkede lidt forsømt og nedslidt, men gik dog an.

Herover ses Laxsjöns Friluftsgårds indkørsel og reception.
Om eftermiddagen kørte vi en tur ned til Håverud, hvor vi vil sejle til i morgen. På vejen hjem så vi
på nogle helleristninger i Tisselskog ved Dals Långed.

Dagens vejr: Igen ca. 21º. Dagens mad: Røget fisk fra Coop og dejlig hjemmelavet kartoffelsalat.

Torsdag, den 24/8: Bådtur på Dalslandkanalen
Færgerne Storholmen og Dalslandia går fra Bengtsfors ca. 12 km nord for vores campingplads.
Det kostede 430 SEK pr person incl. togtur med skinnebussen tilbage langs søerne, ”En gammal
klassisk rälsbuss med De Vackra Vyernas Järnväg, DVVJ”, som der står i turistbrochuren.
I virkeligheden betyder DVVJ Dal-Västra Värmlands Järnväg, men det andet lyder jo bedre.
Turen var alle pengene værd.
Vi hoppede på Dalslandia klokken 9.50 og begav os på den ca. 6 timer lange tur gennem 16
sluser samt akvædukten til sidst.

Billederne viser forløbet i en sluse. Næsten alle passagerer stod foran og fotograferede. Efterhånden syntes vi, at slusemesteren
virkede ret bekendt, men fandt hurtigt ud af, at han kørte i bil mellem sluserne, så han var klar til at betjene os ved den næste.
Billedet i nederste højre hjørne er en måleenhed til lystfiskerne; den hedder ”Lyvebænk for storfiskere” (oversat fra svensk).

Turen bød både på idyl og industri. Til højre papirværket i Billingsfors, som jo bruger vandkraft.

Venstre: Broerne går op for os.
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Højre: Mere idyl.

Herunder: Midt i en dobbeltsluse-manøvre

Venstre: Klar til at anduve akvædukt-kanalen.

Venstre: Akvædukten til venstre i billedet.

Højre: Sjak ved slusen foran akvædukten

Højre: Så skal vi bare ned i slusen efter akvædukten

Efter alle disse sluse- og akvædukt-manøvrer var vi kommet til Håverud. Færgen fortsætter til
Köpmannebro i Vänern, men vi stod af her.
Håvedrud er et rigtigt turiststed med restauranter, glaspusteri og souvenirbutik. Her er altid mange
turister, der skal kigge på skibene, der kommer gennem sluser og akvædukt. Her ligger
turistbureauet ”Dalsland Center”, og i området er der både campingplads og hoteller.
Vi købte lidt glas og souvenir og spiste mad på en af restauranterne.

Venstre: Liv og glade dage på forsiden af turistcentret.

Højre: Kanalen på bagsiden af centret – her er ikke et øje.

Til venstre: Interieur fra Turistbureauet (kun elgen er fast inventar). Højre: Vores skinnebus
Hjemturen med skinnebussen var næsten ligeså flot som udturen med færgen. Vi kom bl.a. forbi
et bæverbo, hvor togføreren standsede op, så vi kunne kigge på det.
Dagens vejr: Fint og op til 18 º på udturen, men regnbyger på hjemturen.
Dagens mad: Grill-pølser med vores sædvanlige luksuskartoffelsalat.
Vejrudsigten lovede regn hele natten, så vi pakkede forteltet sammen, så vi er klar til at tage
videre i morgen tidlig. Vi fortsætter ca. 400 km mod nord til Dalarna.
Vores rejserute indtil nu.

Vores stop er Almön på øen Tjörn i Bohuslen og
Billingsfors i Dalsland, hvor vi nu er nået til.

Rejsebeskrivelsen fortsætter her:
Læs anden del her, Dalarna og Vadstena

