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Skåne-udflugter 2008 
 

 

16/6: Båstad, Laholm, Halmastad, Kalmar 
 

 
 

Motorvej E6/E 20 til Båstad. Her blev vi overrasket af kraftig regn. Vi så ganske vist det 

udbyggede tennisstadion, men vejret var ikke til meget mere. Formiddagskaffe på konditori på 

hovedgaden. Ad lokale veje til Laholm – gennem indre by og Laholm Torg (billedet) til vandværk 

og vanddæmning – og videre til Halmstad, hvor vi indtog lunch. Videre ad hovedvej 25 mod 

Kalmar, men stoppede undervejs ved en smuk skovsø (Bröda eller Esmared ?). Hjemad kørte vi ad 

motorvej E4 til Markaryd og herfra med hovedvej 117 forbi Hässleholm og ad hovedvej 23 gennem 

Höör og ad hovedvej 13 til motorvej E22 mod Malmö og Köbenhamn. 

 

 

16/9: Nosaby, Kristianstad, Mörrum, Karlshamn, Karlskrona, 

Kristianopel 
Vi begyndte kl. 7:30 og kørte direkte mod Kristianstad ad E22. Inden vi nåede dertil, drejede vi af 

ved landsbyen Nosaby, som næsten er vokset sammen med Kristianstad, og så på kirken, der var en 

flot og særpræget bygning. Vi kørte så ind i selve Kristianstad. Museerne var lukkede, men vi fik 

en god morgenkaffe på et stort konditori og spadserede rundt i centrum af Kristian IV's by.  

 Vi kørte videre mod Karlshamn. Inden vi nåede dertil, besøgte vi landsbyen Mörrum ved 

Mörrums-åen, hvor der både laves el ved vandkraft, og hvor der fiskes mange laks. En ikke særlig 

interessant restaurant hedder endda Laxen. Flot naturområde. 

 Herefter videre mod Karlshamn, hvor vejen ind til byen er hugget ind i bjergvæggen. Her 

spiste vi en sen, men god frokost – på et konditori. Vi så statuen af Karl XI, byens grundlægger. 

Videre til Karlskrona, hvor vi gik lidt rundt, inden vi kørte rundt og så på nogle af de øer, som 

udgør byen. Det er en hel skærgård. På én af øerne er et marinemuseum, som vi undgik. Vi traf ikke 

Carolina Klüft, som if. Wikipedia bor i byen. Videre til Kristianopel, som var en gammel dansk 

fæstningsby, sidste bastion mod det svenske rige. Der er noget af forsvarsmuren og en høj tilbage. 

Bastionen ligger pænt ud mod vandet. Men ellers et meget lille sted, ikke helt så imponerende som i 

visse beskrivelser. Herefter gik turen direkte hjemad - igen ad E22 - med et lidt kikset stop i Lund, 
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hvor vi forgæves ledte efter både en parkeringsplads og et sted at spise. Ingen af delene havde vi 

held med. – Nedenfor: Billede fra Mörrum og Mörrums-åen. 
 

 
 

 

23/10: Malmö, Brösarp, Tryde, Lund 
 

Billedet: Tryde Kyrka 
 

Vi begyndte i Malmö, hvor vi fik 

formiddagskaffe på en café ved Stortorget, 

hjørnet ved Larmgatan og Hamngatan. 

Servitricen kunne sige 81 på dansk (prisen i 

SEK). Vi aflagde visit i Rock å Folk på Lilla 

Torg og gik en tur i centrum. Det var tørt og ret 

solrigt hele dagen. 

 Fra Malmö kørte vi ad motorvej E22 i 

retning mod Lund, men drejede fra ved 

Staffanstorp og Dalby og kørte ad hovedvej 11 

gennem Veberöd og Sjöbo til Tomelilla, hvor vi 

ændrede kurs og kørte nordpå ad hovedvej 19 til 

Brösarp, hvor vi nød en glimrende lunch på 

gästgiveriet: Dagens ret var lammefarsbøf.  

 På vejen tilbage gjorde vi stop i Tryde og 

så Tryde Kirke, som tilhører Tomelilla 

Församling. Den nuværende kirkebygning er fra 

1868 og erstatter den oprindelige kirke fra 1160. 

Kirken er mest kendt for sin prisbelønnede døbefont af sandsten med fine figurer i relief. Døbe-

fonten stammer fra den gamle kirke, og man mener, at de skildrede handlinger har noget at gøre 

med en helgen ved navn Fridolin. Dåbsfadet er i messing og fra 1500-tallet. Det fine krucifiks er en 

kopi af det oprindelige trækrucifiks, som også stammer fra den gamle kirke. 
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 Så besøgte vi Lund og havde held til at 

finde nogenlunde nemt ind til centrum, hvor 

vi parkerede i en sidegade ved Sankt Thomas 

Kyrka ikke langt fra Mårtenstorget. På torvet 

besøgte vi Konsthallen og udstillingen Efter 

Eisenstein. Den udmærkede programbog 

beskriver Eisensteins virke og tre kunstnere, 

som beskrives som hans efterfølgere, nemlig 

Kira Muratova (filminstruktør, født i 

Moldavien – billede til højre), Olga 

Tjernysjova (fotograf, født i ?) og Boris 

Mikhailov (fotograf, født i Ukraine), men 

filmene viste i en biograf og ikke i hallen, 

som viste nogle andre og ret uinteressante film.  

 

Hallens udstilling va meget lille, og de to fotografers 

værker har ingen forbindelse med Eisenstein (født i 

Riga, Letland). Tjernysovas bedste billeder er fra 

serien 'På sin post' fra en jernbanestation og et nattog.  

 

Mikhailovs fotografier er i en kedelig eller ligefrem 

pinlig form for intimrealisme med 'grimme' mennesker. 

Ét af hans pænere fotos nedenfor. 
 

Fra Mårtenstorget gik vi en tur rundt i centrum og så 

bl.a. et hus med mindeplade for August Strindberg og 

sad lidt på en mondæn café. Vi slap nogenlunde 

smertefrit ud af Lund og hjemad, hvor aftensmaden 

traditionen tro blev indtaget på Kastrup Strandpark. 

  

 


