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Hej! 

I år fokuserade vi på Halland och Lolland under vår husbilsresa 
maj/juni. Vi tillbringade också några dagar i Skåne och på Öland. 
Under resan har vi besökt ett 20-tal kyrkor och deltagit i några 
gudstjänster. Kyrkogårdarnas gravstenar berättar om levnadsö-
den som i fåordig faktaförmedling vida överträffar SMS och Twit-
ter. Husbilslivet är mycket berikande i många avseenden—fast vi 
saknar närheten till våra barnbarn! 

Hälsningar Ing-Britt och Bertil 

Grimeton radiostation öster om Varberg 
fungerar fortfarande men används inte 
längre kommersiellt. Storhetstiden inföll 
1926-1940 då 95 % av all telegramtrafik 
mellan Sverige och USA gick över Grimeton. 

Hovs hallar på Bjärehalvöns norra del i nordvästra Skåne 
är en fascinerande naturupplevelse. Här spelades delar 
av Ingmar Bergmans film Det sjunde inseglet in, bl.a. den 
berömda scenen där döden spelar schack med riddaren. 

På Middelaldercentret i Nykøbing på Lolland kunde vi förflytta oss 500 år 
tillbaka i tiden och äta och dricka som man gjorde då. Här drabbade rid-
dare samman på rännabanan så att lansarna splittrades och blidor 
(kastmaskiner) i orginalstorlek avfyrades så att det stod härliga till! 

Riddarsalen i den mäktiga borgen Glimmingehus som 
byggdes av den danske riddaren Jens Holgersen 
Ulfstand, samme Ulfstand som med sitt skepp Engelen 
gjorde det surt för ölänningarna i början av 1500-talet. 

”Dodekalitten” i Kragenæs på Lolland är inget mindre än ett monu-
mentalverk under uppförande. Det skall bli 12 stenstoder, 7-9 m höga, 
vardera med en vikt av 25-40 ton, när (om) det blir klart. 

Peter Hansens have på Vestlolland är en helt unik privat-
trädgård och botanisk upplevelse av rang—en trädgårds-
älskares dröm! 

I Byrum på norra Öland finns ett hundratal 
raukar utmed en 600 m lång strandremsa.  

Enstaka byggnader och ibland hela kvarter från 16-1700-
talet hittade vi bl.a. i Nakskov och Nysted—underbart! 

Kvarnhuset vid Huseby bruk. 
Huseby bruk (sydväst om Växjö) är en stor bruksan-
läggning som stannade i tiden för 100 år sedan. Den 
sista bruksägaren, fröken Florence Stephens, testa-
menterade bruket till staten vid sin bortgång 1979.  


