
Turen til Sverige.
Efter mere en et halvt års forberedelse på en tur til Sverige var dagen 
kommet den 30 maj og 4 dage frem, vejr meldingen forud for turen var lidt 
spændende, der skulle være gode dage og nogle knap så gode, men som det
står skrevet i de hellige 2 hjuls haller, sol regn og slud GTC kan man regne 
med køre ud.

Så målet oppe Sverige var en ca. 125 km nord for Göteborg på en lille 
campingplads som hedder Sikhalls camping og den ligger ved Vänern 
(største sø i Sverige). Og her var vores møde sted.

Vejen derop var enten op til Frederikshavn og over med færgen til Göteborg 
eller over med broerne eller bro/færgerne ved Helsingør.



De fleste havde valgt og køre til Frederikshavn, nogle med en overnatning 
dagen før i det nordjyske og de morgenfriske kørte afsted tidlig om 
morgenen, så vi var en pæn flok der ventede ved færgen og vi kunne sagtens
have nået en kop kaffe ekstra for færgen var en halv time forsinket og ja 
vejret derop dagen før var flot sol men afrejse dagen til det Svenske var 
noget vådt og også med lidt bølger på men vi kom over og her fortsatte det 
våde element med og bombarderer os fra oven, jeg havde lavet 3 mulig rute 
op til camping pladsen , den korte , den lidt længere men kønnere og den 
rigtig flotte og lange , men vejret valgte for os den meget korte, og uden 
afsætning ( farlig i Göteborg samt motorvej indfletninger) så man passede på 
dem som kørte bag ved en om de kom med.

Og bedst som det kørte for os kom bette Jan og Hanne op på siden af mig 
med en masse fagter som mig og Connie gik i gang med og tyde og vi opgav 
og kørte af motorvejen ind på en tank og det fine elektronik på han mc sendte
besked om at han mistede luft på baghjulet og ganske rigtig en pæn ca. 
30mm lang 6 mm bolt havde taget plads i dækket, så det måtte lige fikses i 
det flotte vejr, her er det nok og fortælle , lad være med og købe for billig et 
lappesæt , det kan ikke holde til en lapning uden det falder fra hinanden. 
Medens vi fik lappet (med et alternativ lappesæt) blev hoved flokken sendt 
mod camping pladsen.

Og vi kom også til at køre igen og hjulet holdt luften resten af turen.

Alle ankom til pladsen og på forhånd viste alle hvem og hvilken hytte de 
skulle være så det var bare med og komme i ly.

Vores madmor Annica tog i mod os og jeg havde lige ringet til hende for og 
fortælle at vi nok kom lidt senere på grund af færgen så hun ikke brændte 
maden på, men hun var klar med maden og da vi var på halvpension hos 
hende klarede hun det bare til top, tror jeg de fleste syntes.



Og ingen mad uden drikke og det kan jo være lidt svært i vores broderland 
(hvis det ikke lige er vand) med en noget anden pris end i DK men da der var 
sket lidt med den svenske krones værdi i forhold til den danske og jeg havde 
sikret mig da der skulle betales fra de enkelte for deltagelse og hvis svenske 
kronen skulle stige i værdi, hvad den jo ikke havde gjort tværtimod, ja så var 
der til lidt mjød og druesaft til hvert aftensmåltid.

 

Dag 2 her vågnede vi til et flot vejr, alle var klar til dagens tur efter et dejlig 
morgen madsbord, turen var på små 200 km ud i det svenske 
Dalsland/Bohuslän området, turens første del gik op langs Vänern og så 
skulle vi lige tanke , herefter videre nord på indtil jeg mente vi skulle prøve lidt
svensk grusvej som jo nok mere er hårdt kørt stenmel, det var ikke lige med i 
planen på GPS men på PGS men når det nu skulle være så blev det en halv 
køn tur tværs over et flot område og der var en masse store huse på 
strækningen helt derude på landet.

Når men vi fandt asfalt igen og kort efter holdt vi en lille snakke/tissepause 
ved en større sø Edslan, turen gik videre rundt og ned af igen gennem 



skov/sø områder, på et tidspunkt kom vi til et stykke jeg kender og som kunne
blive lidt af en race strækning hvis det bare blev spærret af for dem fra den 
anden side, en fin lille vej med mange udfordringer men vi kører jo pænt og 
heldigvis for det gør noget ondt og køre ved siden af vejen.

Men for enden af vejen kom vores sted hvor vi skulle have lidt og spise og se 
lidt på området som hedder Håverud og her er en af verdens få Akvædukter, 
her mødes tog, skib og biler på tværs over og under af hinanden, det er et fint
sted hvor der kan ses sluser, glas blæsning, vandkraft.

Efter et overdådig måltid (alt for meget) kørte vi retur mod vores hytter, og da 
sol og varme nu ville os det godt blev der taget plads udendørs og den lystige
snak var hurtig i gang, og alle kunne være og var med, så det var en lystig 
flok der ankom til vores madmors aftensmad.

 

Dag 3 var igen lidt utæt men ikke så meget endda, så en kort tur blev lagt 
indtil Trollhättan og på Saab museum, vi skulle dog lige holder tilbage for en 
stor broklap som var gået op, normalt for en stor Coaster men der kom blot 



en bette båd som lige var et par cm for høj, men pyt så fik vi den oplevelse 
med.

Saab museum åbnede dog først kl. 11,00 så vi måtte pænt vente under et tag
hvor der stod et gammel lokomotiv som var blevet produceret der i tidernes 
morgen sammen med et par tusind andre futtog.

Saab museum et er ikke så stor men byder på en masse fra start til slut og 
det er fint.

Da vejret ikke var for godt endnu fandt vi lige et spisested om hjørnet og 
derefter kunne vi køre til sluserne og se på lidt mindre både som var i 
sluserne,

Lidt data om Kanalen, den blev sat i gang omkring år 1800 efter svenskerne 
skulle betaler en høj pris for og komme gennem dansk farvande, og den 
starter lidt syd for Stockholm og går så på tværs af Sverige og er en ca. 614 
km vandvej fra Stockholm til Göteborg, og det tog 22 år at bygge den og der 
var beskæftiget 58000 personer. Det højeste punkt på ruten er søen Vänern 
som er 44 meter højere end havet og det kan så fint bruges til og styre de 58 
sluser som er på turen.

Da vi havde fået nok sluser kørte vi en lille omvej hjem til hygge på terrassen 
inden aftensmaden.



Søndag morgen var der tid til hjem kørsel af forskellig ruter og der blev taget 
afsked med vores madmor Annica som i mine øjne overraskede positiv, stor 
tak til hende og hendes hjælpere.

 

Også stor tak til alle deltager som alle var positiv stemt og glade, og så blive 
en sådan tur med så mange let og lave og gennemføre.

Også en stor tak til Hans P for afsætning og til Bjarne B for og køre som slut 
mand og få alle med igen. 

Hilsen Connie og Jønne

Tak til Jønne for tekst og en fantastisk hyggelig tur, tak til alle som har taget 
billeder.
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