Miniferie i Sverige 13-16. aug 2019.
På vej hjem fra camping i Jylland, ringede vi til Hanne og Uno i Ubby. Vi havde talt om at tage
på en lille campingferie sammen, og da sommerferien havde været plaget af forholdsvis
dårligt vejr, besluttede vi at høre om vi skulle finde på noget sammen i nogle dage. Vi blev
enige om at hvis vi tog til Sverige, var det næsten lige så billigt bare at leje en hytte på en
campingplads, i stedet for at slæbe en campingvogn over Øresund. Hanne fandt en hytte i
Hallsnæs camping i Unnaryd et stykke øst for Falkenberg og der blev bestilt plads til 3
overnatninger.
Det skal her siges at vi kørte hjem fra Silkeborg om mandagen, og vi tog til Sverige om
tirsdagen. Hanne og Uno kom klokken 9:30 , og klokken 11 drog vi afsted mod Sveriges land.
Efter et par stop undervejs, kom vi frem omkring klokken 16, fik pakket ud og indrettet os i
hytten. Aftensmaden stod på bøffer med brun sovs og kartoffelmos, godt assisteret af rød- og
hvidvin.
Dagen efter tog vi til Gekås i Ullared. Det er et kæmpestort supermarked etableret i et
gammelt stenbrud. Her gik hurtigt 4-5 timer med shopping og frokost. Hjemme i hytten igen
fik vi stegt et par mørbrad med rodfrugter og lidt mere rød- og hvidvin til.
Torsdag tog vi på udflugt til Halmsted hvor vi spadserede en tur i byen, fik dejlig mad i en
asiatisk restaurant. Herfra kørte i til Falkenberg og senere hjem til hytten igen.
Nu var det blevet fredag, og vi pakkede vores grej og tog afsted. Klokken 10. Uno havde i
forvejen haft kontakt med et par Ford-T venner som boede tæt på Malmø, hvor vi alligevel
skulle forbi. Hasse og Christina viste os rundt på ejendommen og deres imponerende samling
af veteranbiler, traktorer og to-hjulere. Herefter var der eftermiddagskaffe med lidt kage
inden vi drog hjemad igen. I den forbindelse en stor tak for modtagelsen til Hasse og Christina.
Tina og Stig Madsen

