
DALARNA-TUR juli 2019 
 
Onsdag, 17.7.19 fra Roskilde til Halmstad 
 
Startskuddet lyder kl. 11. Det går fint derudad, dog skifter vi på 
rastepladsen Skåneporten lige efter Øresundsbroen Sygic ud med 
vores velkendte Garmin. Sygics skærm duer ikke til vores mobil, og 
stemmen lyder desuden som om damen er faldet ned i en dyb brønd. 
 

Målet er Halmstad. Det er stellpladsen på Styrmestaregatan vi 
stiler mod – men ak ak, alt optaget. Det er jo højsæson. På den 
anden side af havneløbet, lidt længere væk, ser vi nogle 
parkerede autocampere. En alternativ stellplads måske? Det 
ender dog med en helt tredje: Fiskaregatan ved Småbåts-
hamnen. Også her er der godt fyldt op, og selvfølgelig er alle 
pladser lige ud til den grønne stimmel ved molen optaget. Så 
det bliver ”2. række”, men ok for denne gang. Mens jeg finder 
kasseautomaten rigger Gert campingmøblementet til, og 
således sidder vi nu og nyder solskinnet. 
             Ruten i Sverige 

 
Malmö fra Øresundsbroen med højhuset "Turning Torso"  

Vores plads i 2. række. De forreste pladser er lige 
ud til molen. 
 
Senere går vi en tur udad og opdager en café 
lige ud til en lang sandstrand (nedenfor). Der 
ser hyggeligt ud. Desværre er der allerede 
aftenlukket for servering af mad, men vi kan 
lige nå at nyde en lille alkoholfri (nul alkohol 
her!) drink. 

 
Torsdag, 18.7.2019 fra Halmstad til Trollhättan 
 
Solen stråler, da vi tager videre. Vi stiler mod 
Kungälv, hvor det er mening at overnatte. Om-
kring Göteborg går det i snegletempo med tæt 
besatte vognbaner. Først efter Göteborg tynder 
trafikken ud igen, men så er vi også nået frem til 
Kungälv, hvis fæstning ser imponerende ud.   



Nede ved Götaälven holder vi Hymer-frokost. Der er også en stellplads, men den lille camping-
plads lige ved siden af virker mere charmerende. Lige nu har den middagslukket, og vi kan da 
godt se, at der er ventekø. Der er allerede temmelig godt belagt, så mon der overhovedet er en 
ledig plads til os? Vi vælger vi at fortsætte.  
Midt på eftermiddagen triller vi ind på Trollhättan Camping – en dejlig natur-plads, hvor man står 
sådan lidt efter forgodtbefindende; det kan vi faktisk godt lide (se nedenfor). At det så bliver en 
plads uden el gør ikke noget, for vi har jo solpanel på taget. 

 
I receptionen får vi den information, at Trollhättans berømte sluse åbner sine porte kl. 15. Hvis vi 
pisker afsted på cykel med det samme kan vi nå frem til tiden. Allerede på afstand  bemærker vi 
kødranden af men-nesker på broen (se nedenfor). Vandet vælter brølende ned ad faldet, det er lige 
til at få gåsehud af. Da sluseportene lukker igen cykler vi tilbage til byen, slår os ned på en 
hyggelig udeservering ved kanalen og får en øl (dyr), inden vi vender hjem til camperen.  

 
Fredag, 19.7.2019 fra 
Trollhättan til Håverud 
 
Det går videre til byen 
Vänersborg, hvor Göta-
älven afvander Vänern. 
Byen betegnes som 
"Lille Paris", efter for-
fatteren Birger Sjöbergs  
Fridas visor  med de 
dejlige sange fra en 
svunden tid.  Derfor har 
Vänersborg altid stået i 
et vist forklarelsens 
skær for mig. Men det er 
gråvejr, og det er ikke 
helt ligetil at opspore 
romantikken. Vi går lidt 
rundt, derefter handler vi 



i en større ICA tæt på parkerings-pladsen. De har mange interessante ting, og det er sjovt at gå på 
opdagelse mellem reolerne efter varer, som vi ikke kender eller kan få i Danmark.  

Et par stemningsglimt fra Vänersborg. Jeg forestiller mig, at der i solskinsvejr er meget mere romantisk. 

 
Videre over land med en afstikker 
til Dalaborgs voldsted og ruiner 
fra middelalderen. Smukt belig-
gende langs en klippekyst ned til 
Vänern.  
 

 
Opstigning til Dalaborgs Voldsted til resterne af 
borgen fra middelalderen. Herfra er der vid ud-
sigt ud over Vänern. 

 
Klokken nærmer sig 15, vi må finde et sted 
at overnatte. Mellerud har en camping-
plads – alt optaget, melder et opslag. 
Videre til den næste, der ligger langt ude i 
ingenmandsland og ser dødkedelig ud. Nej, 
vi fortsætter, og ved Håverud finder vi til 
sidst en fin mellemting mellem en stell-
plads og en campingplads. Helt overras-

kende er det nu blevet sommer igen. Det er varmt 
og temmelig lummert, solen brænder - ud med 
markisen ud frem med en kold øl.  
 
Vejrudsigten siger i øvrigt, at det i løbet af den 
næste uge vil blive op til 30 grader her i Sverige!  
 
Afslapning i skyggen af markisen efter ankomsten på 
Håverud stell-/campingplads. 



Håverud er en meget lille by ved vandet, og vi ser det straks: der summer af  liv og turister, men 
på den hyggelige måde. Grunden er Håverud akvædukten, ”Dalslands mest besøgte sevær-
dighed” iflg. Politikens rejseguide. Her føres Dalslands-kanalen over et mindre vandfald, men 
hoved-attraktionen er ”vandbroen” i 33 meters højde. Flere turistbåde foretager udflugtssejladser, 
hvor man kommer tæt på det hele. 

En udflugtsbåd, der klemmer sig gennem slusen for at nå ud på vandbroen (øverst). Et tilløbsstykke! 



Lørdag, 20.7.2019 fra Håverud til Ransäter 
 
Ud over det dejlige vejr er der to interessante højdepunkter i dag: Oppe fra vejbroen med 
panoramablik ned til akvædukten følger vi med i slusningen af en turbåd. Båden skal gennem 3 x 
sluseporte, inden den har overvundet de 33 m højdeforskel. Samtidig bliver der lukket op for det 
lille vandfald parallel med slusningsstrækningen – alt sammen spændende og spektakulært. Vi er 
heller ikke de eneste, der kigger. 
Også kørselen gennem lange, ubefolkede skovstrækninger og - som afstikker - Högsbyns 
helleristninger er et højdepunkt. Smukt beliggende og et besøg værd. 

Højstammede birketræer i flok og små veje, der bugter sig som en rutschebane gennem øde skovstrækninger. 

Området med de mange helleristninger 

 
Til overnatning vælger vi Ransäter campingplads, lige ned til den store Klarälv, men ellers langt til 
nærmeste større bebyggelse. Det er sommer og meget nordisk, og jeg plukker en køn svensk 
markbuket af vilde blomster til vores vase på spisebordet i camperen. 

 
Ransäter campingplads, smukt ved Klarälven. 



Søndag, 21.7.2019 fra Ransäter til Vansbro 
 
Desværre ikke mere sommer i dag. Det regner mere eller mindre hele dagen, men ikke desto 
mindre synes vi, turen er meget, meget spændende: smalle, snoede veje gennem ubefolkede 
egne, næsten ingen biler, søer, skove, bølgende landskaber, en sjælden gang en lille faluröd hytte 
med de hvide kanter - meget svensk. Vi krydser grænsen mellem Värmland og Dalarna. 
Campingpladsen i Vansbro, hvor vi overnatter, ligger ved Dalälven. Byen virker lidt kedelig i vores 
øjne, og det indtryk kan vores korte spadseretur langs floden heller ikke ændre på. Der er ikke 
meget at komme efter. Men igen: måske er det også bare regnvejret, der farver alt gråt i gråt. 

 
Atter engang får en ICA vores besøg, 
og aftensmaden består af köttbullar 
derfra, agurkesalat og kartoffelmos. 
Også det meget svensk. 
 
Vansbro camping lige ned til Klarälven 

 
Næste dag skifter landskabet karakter. Vi er på vej til Leksand ved Siljansøen, hvor vi er ventet. 



Mandag, 22.7. til onsdag 24.7.2019 Leksand 
 
Vores samlede indtryk: her ved Siljansøen er der gudesmuk, og der er oplevelser nok til en 
hel ferie. Men grundet omstændigheder har vi ikke tid til at udforske området nærmere, 
fordi vi - mod planerne - skal skynde os hjem igen efter vores korte ophold hos vennerne.  

Vi står op ad gæstehytten til vores svenske venners "stuga", der har været i familiens eje i 4 generationer.  

 
Idag, onsdag, går det så videre. Vi overnatter på campingpladsen i Nora, en af ”træbyerne” med 
flere fredede træhuse langs det oprindelige gadestrøg. 
Vejret? Det er blevet højsommer – 29 grader i dag. Og sådan vil det fortsætte, siger vejrudsigten. 
 
Torsdag, 25.7.2019 fra Nora til Ekjsö 
 
Hele dagen er vi ledsaget af højt solskin og temperaturer, der nærmer sig de 30 grader. Frokost-
pause ved et sportsanlæg undervejs – at træde ud af vognen er som at åbne døren til en bageovn. 
Ved 14-tiden triller vi ind på campingpladsen i Eksjö og får en god plads op til en dejlig, svalende 
løvskov – lige det rigtige til 29 grader i skyggen - se nedenfor. 

 



Ud med cyklerne og ind til centrum. Gamla stan består af flere stenpikerede gadestrøg med 
fredede træhuse og byder på den rene idyl. Vi slentrer måbende op og ned gennem det gamle 
centrum og er vildt begejstrede over den gammeldags, fuldstændigt fortryllende charme, byen 
byder på.  



 

 
De "faluröde" træhuse med de hvi-

de kanter er bare så typisk svensk. 
 
Efter et besøg af Systembo-
laget (jo da, det hører sig til) 
cykler vi den korte vej tilbage til 
campingpadsen, hvor vi nyder 
vores lysegrønne halvskygge 
med et glas vin derfra. 
Nu er klokken 21, temperaturen 
stadig 24 grader, og ja, ”man 
burde inte sova, när natten 
falder på”. Her er stadig så lyst, 
at man i hvert fald ikke føler sig 
fristet af sengen endnu.  
Eksjö vil vi gerne besøge igen. 
Her er mega-hyggeligt, og der 
findes flere naturseværdigheder 
rundt omkring. Plus måske en 
lille sejltur på søen, som cam-
pingpladsen ligger ved? 
 

Fredag, 26.7.2019 fra Eksjö til Höör 
 
Videre går det til vores sidste overnatningsplads på hjemturen, campingpladsen Jägersbo uden for 
Höör. Højsommeren fortsætter med nærmest sydlandske temperaturer, så derfor er det vel heller 
ikke så mærkeligt, at alt er optaget. Kun stellpladserne på en stor grus-/græsmark lige uden for 



campingpladsen har stadig mange ledige pladser. Der drejer vi så ind og finder et sted i skyggen. 
Da det blæser, er her svalt og behageligt. 
Selve campingpladsen, hvis faciliteter vi kan benytte, ligger ved en sø, og her er der så sandelig 
livlig sommerleben med mange børnefamilier i campingvogn.  
 
Og så er det hjemad i morgen. Der er bebudet "Åbent Hus" på søndag. 
 
 

 

Skål og tak for denne gang - her fra stellpladen ved Jägersbo camping ved Höör. 
 
 
 
        
 
       Se i øvrigt min artikel "Dalarna tur-retur med 
       autocamper" i Campingfritid nr. 4 / 2020 


