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Trivsamt nostalgiskt i Bergslagen
Den 1–3 juli samlas 50- och 60-talsälskare på Häl-  �

lefors nostalgidagar för drive-in bingo, mopedrally, 
linedance och veteranbilar. Kom nostalgiklädd och 
fynda 50-talsplagg på torget. En av Sveriges bäst 
bevarade trästäder, grannkommunen Nora, ar-
rangerar antik- och samlarmässa 6–9 juli. Ta ång-
lokslektioner, åk minibrandbil och se kaninupp-
visning. Upptäck andra kul aktiviteter på www.
nostalgidagar.se och www.noradagarna.se

Obeskrivligt lyckorus i Pamplona
Fiestan San Fermin är mest känd för sina tjur-  �

rusningar. Synd, eftersom de bara är en liten del 
av denna festvecka 6–14:e juli. Tjurarna springer 
klockan åtta varje morgon. Resten av dygnet kan 
man se gratiskonserter, uppleva brassorkestrar 
pumpa på i gränderna nätterna igenom i en av 
världens största fester efter Rio de Janeiro. Såväl 
ettåriga barn som hundraåriga damer deltar, tju-
sigt klädda i vitt med röda bälten och scarves.

Kryssa lyxigt till Polen
Kryssningar med nya Stena Vision startar i vår   �

mellan Karlskrona och Gdynia i Polen. Fartyget 
har under 2010 renoverats för en kvarts miljard 
kronor. De nya hytterna är lyxiga, spa-anläggning-
en har panoramavy över Östersjön och erbjuder 
alginpackningar och chokladmassage. Barer visar 
film och konferenslokalerna erbjuder 
gratis trådlöst internet. Mer 
information finns på www.
stenaline.se

Text 

ANDREAS 
STRÖMBERG

1

2

3

ANDREAS TIPSAR

Tjurrusningen på San Fermin i Pamplona.
 TOOMAS JÄRVET/STOCKXCHNG

Äventyrerska första svenska rymdturist
Renata Chlumska kan bli den första svenska   �

kvinnliga rymdturisten på rymdfärjan Virgin 
Galactic som beräknas ge sig ut i rymden in-
om ett par år. Biljetten som kostar 1,3 miljoner 
kronor garanterar en plats bland de 200 första 
resenärerna. Kritiker menar att Chlumska 
genom en rymdresa kan äventyra trovärdig-
heten i sitt engagemang för mer ekologiskt 
resande.

– Men att åka upp i rymden har alltid varit 
en dröm för mig, säger hon till Travel News.

Renata 
Chlumska

Göteborg fortsatt sommarfavorit
Nätresebyrån Reseguiden frågade drygt 5 000 personer: ”Vil-  �

ken svensk stad är din sommarfavorit?”. För fjärde året i rad 
kom Göteborg etta, precis före Stockholm. Tidigare har Visby 
haft en klar tredjeplats men i sommar smet Varberg före. Orter 
i Halland blir populärare, Halmstad kom femma. Hjo klättrade 
från förra årets 44:e till sjunde plats. Åtta till tia blev Malmö, 
Ystad och Kalmar. 

Göteborg är poppis på sommaren. FOTO: ERIK ABEL/SCANPIX

Halland är mer än partykvällar i 
Tylösand. Norr om Halmstad ru-
var andra högoktaniga semes-
termål, som Steninges klippor, 
mjölkande slottskor och byn 
som hyllas av Gyllene Tider – 
Harplinge.

Tylösand är de ungas partypa-  �
radis, men för familjesemestern 
väljer jag hellre nästa strandbukt 
norrut – Haverdal. Den är lugnare, 
mer intim och ligger i ett av Hal-
lands mest idylliska områden.

På väg till föräldrarnas som-
marbostad i Harplinge passar vi 
på att köpa mamma Gabriellas 
och pappa Bengts favorit, färsk-
rökt Halmstadlax, lockade av väl-
doften från rökeriet Lynga Lax.

Nästa dag, en varm högsom-
marmorgon, längtar barnen till 
premiärbadet i havet. På vägen 
dit passerar vi Haverdals golf-
bana – en av nio banor runt golf-
meckat Halmstad – naturskönt 
inbäddad vid havskusten.

Det blir promenad genom Lynga 
i Haverdal naturreservat. Låga 
knotiga kusttallar och frodiga bo-
kar som skänker silande skugga 
över en trolsk bäck innan vi slut-
ligen blickar ut över milslånga 
stranden i Haverdalsbukten.

– Detta är den bästa och lugnas-
te stranden utanför Halmstad, 
förklarar Laura Hagman från 
Malmö efter ett svalkande dopp 
med sin mamma Valentina.

”Nu är det krokigt hela vä-
gen se upp för kor och hästar

Där kommer en blå Volvo 
med människor som vinkar

Och ser du det gula skimret 
gyllene och heligt

Du har nått ditt mål och le-
ver evigt liv”

Kornfälten vajar i kulturland-
skapet utanför byn Harplinge där 
Gyllene Tider repade, och som de 
hyllar i låten med samma namn. 
På Börjes Konditori råder 50-tals-
stämning, doft av stenugnslim-
pa och färska wienerbröd. Hem-
bygdsgården visar hur man levde 
på 1700-talet. Vi får lära oss att slå 
med lie och rida, och fikar sedan 
i gröngräset vid sekelgamla skör-
detröskor.

– Så här skall du hålla lien för 
att det skall bli rätt, tipsar en man 
som är proffs och reser runt i lan-
det för att lära ut lieteknik, på 
klingande halländska.

På Dränggård säljs ekologiska jord-
gubbar, lök och sallad - bara att 
själv lägga pengarna i en låda. 
Skepparp på Steningeåsen har en 
utsikt som utklippt ur en turist-
broschyr från Provence, fast cy-
presser är utbytta mot ekar och 
guldgula havreodlingar utbreder 
sig i stället för lila lavendelfält.

Slöinges stolthet Sia säljer 
gräddglass med aromer från he-
la världen till halva priset i fa-
briksbutiken. Smaker av lönnsi-
rap och ägglikör smeker strupen 
en brännhet sommardag då as-
falten ångar. Äntligen dags för 
svalka vid Ugglarps långgrunda 
strand där vattnet snabbt värms 
upp som i en badbalja med mjuk 
sandbotten.

– Bättre än så här kan man 
knappast bada i Sverige, utbris-
ter Emelie Bengtsson från Växjö.

Längs kustvägen tillbaka mot mot 
Halmstad bör man inte missa Ste-
ninge som med sina kullar mot 
havet och intensiva ljus attrahe-
rar många konstnärer och musi-
ker. 

Ute på klippön i naturreserva-
tet är havsvattnet klart vid bad-
stegen. Det doftar av torkad tång 
på solvarma klippor. Uppfriskan-
de dopp och salta simtag, innan 
det blir fika med kladdkaka på 
klassiska Göstas kafé med utsikt 
över ett kvällsglittrande Katte-
gatt.

Under semestertider visar 

Wapnö slott sin mekaniska mjölk-
ningskarusell. Avnjut en våffla 
i slottsträdgården och köp deras 
goda fil och yoghurt. Öka pulsen 
lite? Halmstad Äventyrsland har 
kopior av dinosaurier, egen cir-
kus, snabba karuseller och bad 
med vattenrutschbanor, en adre-
nalinstinn heldag för alla åldrar. 
Halmstads intensiva nöjesliv på 
sommaren lockar horder av ung-
domar till några av Sveriges bästa 
nattklubbar. Styr mot Hotel Mår-
tenson och gågatan med ett antal 
festfyllda barer som inte står Ma-
galuf  på Mallorca långt efter.

– Halmstad regerar. Sveriges 
klart bästa partystad. Afterbe-
achen på Tylösand är grym! ro-
par ett gäng tjejer från Ljusdal 
som åkt hit för en veckas bad- och 
partysemester.

Eller som en kvällstidningslöp-
sedel kärnfullt sammanfattar sin 
semesterenkät: ”Halmstad bättre 
än Mallorca”. Jo visst, när semes-
tersolen skiner, vattnet är ljuvligt 
klart och afterbeach-calypson 
pumpar på känns den rubriken 
helt rimlig.

ANDREAS STRÖMBERG

Halland ett 
naturskönt 
badparadis

Kvällssol vid Steningebadet.

Utsikt från Steningeåsen ner mot Harplinge. Karibien? Nej, Harplingeborna Bengt och Gabri-
ella Strömberg på Haverdalsstranden.

Haverdals populära golfbana nära havet.

Långgrunt och milt vatten på stranden i Ugglarp. FOTO: ANDREAS STRÖMBERG

Den gamla kvarnen i Harplinge, byn som är 
omsjungen av Gyllene Tider.

Wapnö slott med stiligt slottsfika.

Ridning på Hembygdsgårdens dag i Harplinge.

FAKTA

Halland
Allmänt
Denna kustregion vid Kattegatt 
är i semestertider ett av Sveriges 
mest besökta landskap. Huvud-
orten Halmstad har ett intensivt 
nöjesliv och Tylösand lockar hor-
der av unga. Området runt staden 
har natursköna landskap med 
golfbanor, levande landsbygd 
med gårdsbutiker och konstut-
ställningar och några av Sveriges 
bästa strandbukter.

Säsong
Juni-augusti är högsäsong.

Resa dit
Tåg med SJ, Öresundstrafiken 
eller flyg med SAS Arlanda-Halm-
stad eller Skyways från Bromma/
Arlanda till Halmstad.

Information
www.halland.se

Botips
I maj öppnade Svenska Turistför-
eningen ett nytt vandrarhem och 
hotell i Halmstad. Hundra bäddar 
centralt beläget i det gamla 
vackra tullhuset vid hamnen. 
www.svenskaturistforeningen.se

Kuriosa
Från Halland kommer kända 
personer som: författaren Björn 
Hellberg, musikerna Per Gessle, 
Marie Fredriksson och Bass-
hunter, fotbollsspelaren Fredrik 
Ljungberg och bordtennisspe-
laren Jörgen Persson, komikern 
Peter Wahlbeck och utrikesmin-
ster Carl Bildt. Prinsessan Lilian, 
som ofta semestrat i Frösakull 
vid Tylösand, är landskapets 
hertiginna.

3 bra stränder
1. Tylösand – långgrund strand-
bukt där partyintensiva Tylösand 
med vältränade kroppar och af-
terbeach med högt tryck, följs av 
familjära Frösakull och Ringenäs 
med fina golfbanor.

2. Haverdal – nästa milslånga 
strandbukt norrut börjar med 
Vilshärads strandcafé. I mitten 
ligger lugna Lynga med nakenbad 
och norrut populära Haverdal.

3. Ugglarp – långgrund fin sand-
strand och vatten som värms upp 
snabbt vid Ugglarps Camping, 
mellan Halmstad och Falkenberg.

3 bra utflykstmål
1. Sia Glass – i Slöinge ett par mil 
norr om Halmstad. Fabriksbu-
tiken säljer god gräddglass till 
halva priset. www.siaglass.se

2. Halmstad Äventyrsland – stort 
nöjesområde på vägen mot Tylö-
sand. Allt från dinosauriekopior, 
miniatyrer av svenska byggnader, 
till stort tivoli och badland. www.
aventyrslandet.se

3. Wapnö Slott – stor gård norr 
om Halmstad med kafé och vis-
ningar av den mekaniska mjölk-
produktionen. www.wapno.se

Laura och Valentina Hagman från Malmö badar 
vid Lynga.
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