
JULIRESA I SÖDRA SVERIGE 

Tåget söderut rullar ut från Stockholm C. Passerar snabbt Stockholm Södra Station, där jag ofta 

väntat på pendeltåg. Snabbtåget söderut stannar i Flemingsberg med sitt jättelika sjukhus, som 

betjänar en stor del av Södertörn. På det sjukhuset har jag besökt Gerd en del gånger och jag var där 

med Roland, när han fick veta att han drabbats av ALS, när läkaren berättade hur förlamningen skulle 

sprida sig i kroppen. Han kämpade verkligen tappert. 

Vi passerar Södertälje, där landsvägsbron rasat ner efter en trafikolycka, så att trafiken måste ledas 

om. Naturen är omväxlande löv- och barrskog, sjöar och åkrar. Det är ett vackert landskap att titta 

på. Vi närmar oss Norrköping – en gång Sveriges ”Manchester” med alla sina väverier. Där fanns 

också en stor polsk koloni med vävare, som skapade väverier i ”industriell skala”. Moderaternas 

partiledare Adelsson hade en förfader från trakten av Bjalistok, som slog sig ner som vävare i 

Norrköping. 

Vidare mot Linköping på Östgötaslätten, stora, bördiga åkrar. Katedralens torn skymtas i stadens 

centrum. Katedralskolan, som samlat ett värdefullt katedralskolbibliotek, som bildar grunden i läns- 

och stadsbiblioteket. Vidare från den bördiga slättbygden mot Smålandsgränsen. Där är det mycket 

mer barrträd och sjöar, marken stenig och ogästvänlig. På många ställen är det kärr och träsk. Bygd 

och mark visar sig fattigare än på slättlandet i Östergötland. Nässjö – järnvägsknutpunkten, där jag 

ofta hämtat gäster från olika håll, eller varifrån jag själv åkt iväg. Jag känner igen vägarna, som jag 

ofta kört bil på, antingen söderut till far i Skåne, eller norrut till barnen i Stockholm, innan Ingegärd 

flyttade till Amerika och Pär-Johan sedermera till Australien. 

Tåget går vidare söderut genom barrskog blandad med taniga björkar. Landskapet liknar det 

finländska. Vi närmar oss Älmhult, med IKEA:s första varuhus och gränsen till Skåne. Fortfarande är 

det barrskog med inslag av björk, fattig natur. Nästa stopp Hässleholm. Naturen förändras. 

Växtligheten blir frodigare. Lövskogen blir vanligare. Skånes underbara bokskog, byar, gårdar. Vi rusar 

snabbt förbi Sösdala och Tjörnarp, välkända från barndomen. I Tjörnarp tog jag emot en busslast med 

polska esperantister kring första maj två år i sträck. Jag guidade dem i mellersta Skåne. Vi åt våra 

måltider på ett litet slott i närheten. Snabbtåget rusade förbi Höör så snabbt att jag inte hann se 

någonting, utom Tjurasjö med Ekeliden. Sjön var mitt välbesökta skridskoåkningsställe.  

Söder om Höör såg jag Ringsjön, som jag sett varje skoldag, då jag åkte till skolan. Tåget stannade i 

Eslöv. Gymnasiet ligger intill kyrkan, vars torn man såg från tåget. Jag gick en kilometer från stationen 

till skolan med tung portfölj fylld av läroböcker och lexika. Avstigning i Lund, där stationen var helt 

förändrad. Hela Mårtenstorget verkade höra till stationskomplexet. Jag hittade spåret där 

Öresundståget skulle föra mig norrut till Båstad längs stranden mot Öresund. Resan avslutades med 

en lång mörk färd genom den mångomtalade, problematiska och jättedyra tunneln genom 

Hallandsåsen. Innan vi dök in i den färdades vi längs den leende Skånekusten. Klev av i Båstad. Där 

väntade Kerstin på Kerstin. 

Torekov hamnkrog för söndag lunch. Det följande är skrivet just då jag såg eller gjorde det som jag 

beskriver. Det är alltså live och inte uttänkt text.  

Fiskeläge längst ut i havsbandet. Hamnen framför mig. Båtarna gick lätt på grund här längst ut på 

Bjärehalvön. En underbar bussresa på Hallandsåsen med lövskog. Skånegårdar och stora åkrar. 

Bussen gick runt på alla möjliga småvägar. Havet bortom hamnen är Kattegatt. Det går turistbåtar till 

Hallands Väderö. En gata innanför hamnen har många vackra gamla hus, som byggdes i en gammal 

stad. Jag beställde sej och Bjärepotatis. Det är här den första nypotatisen skördas. Det är den 

underbaraste sej jag smakat. Den var nyfångad. Den smälte i munnen med smörsås. Det är lugnt och 



underbart här omringad av åsen och framför mig hamn och hav. Grå himmel. Havet – Kattegatt – 

grått, men en underbar stämning. Svag Taube-musik och annan svensk sommarmusik. Underbart 

ögonblick! Så annorlunda mot Båstad, som är en kunglig tennis-stad med strandpromenad och lyxiga 

hus Jag har aldrig varit här förut. Kyrkans torn är sjömärke. 

Kerstin hade feber idag, så jag åkte själv. Det är ett underbart ögonblick här. Inget prat, inget skrik 

eller hojtande. Jag sitter ensam på verandan och äter. Jag bad om en pläd att sitta på. Här heter det 

filt. Det är härligt att höra skånska omkring sig. Det är liksom ett annat land här, trots att det är 

samma. Korsvirket här var målat rött och inte svart. Det finns en modell av en gammal skuta som 

förliste här. Den gick mellan Finland, Torekov och Danmark. Den var en av alla de båtar som förliste 

här utanför Bjärehalvön. Det här är en av alla ”världens ändar” som finns runt om i världen. 

Gråfärgskala över vattnet. Det har börjat regna. En underbar måltid på Torekovs Hamnkrog. Sej i 

smörsås. Jag går på en bergskant ganska högt över havet. Böljorna slår mot klipporna djupt under 

mig. En lång rad av vackra hus, som ser ut som fiskarstugor, men som nog är dyra lyxhus inåt 

gårdssidan. Lyxhus som byggdes för några år sedan.  

Jag hittade en ruin av en gammal kyrka. Den var helgad åt Tora, som är Torekovs och Bjäre härads 

skyddshelgon. Om man offrar slantar i hennes källa, blir man frisk hela året. Hon drunknade och 

hittades vid stranden, där det nu ligger en stor sten. En legend förtäljer att tre danska kungabarn 

skickades i en båt ut på havet av sin styvmor. Kaptenen fick i uppdrag att dränka barnen. Tora 

hittades i Tore-kov = Toras boplats, en broder hette Gille. Han hittades i Gilleleje i Danmark. Det 

tredje barnet hette Arild och hittades på Bjärehalvön. Det är första gången jag hör denna legend, 

vilken ju för tankarna till mor Tora. Torekov är en intressant bekantskap med mycket vind, himmel 

och hav. Då jag kom tillbaka till Båstad vandrade jag längs Båstadbuktens strandpromenad. 

Återresa; Norrut längs Västkusten. Strandängar, åkerfält. Åkrar längs landsvägen norrut från Malmö. 

Åkte vi inte med vår gamla Adler längs den vägen från Malmö till Varberg för att hälsa på farmor och 

farfar? Vi åkte just över Rönne å. Fortfarande Skånehus i tegel och korsvirke. Himlen gråblå igen efter 

att jag njöt solsken och Skåneglass utanför Båstad nya station mitt ute på slätten.  

Halmstad C med Grand Hotell; Hallands residensstad. Öresundståget tuffar norrut. Den vackra 

Hallandsåsen som omsluter Båstad, den vackra Skånenaturen lämnar jag bakom mig. I Halmstad finns 

ett nybyggt, fint bibliotek. ”Laga Ni – Äta Vi” – de fyra åarna i Halland. (Lagan, Nissan, Ätran, Viskan. 

Vi passerar just Nissan. Grå regnmoln! Falkenberg där moster Kerstin och morbror Erik bodde och där 

han var stins. Föräldrar till Ingmar och Nils-Erik. Nils-Eriks fru hade höga klackar på skorna på 

släktmötet i Höör. Hon kunde inte gå i Klockarebacken. Jag hade aldrig sett så höga klackar förut. 

Kor betar på strandängarna. Varberg, hav, Apelviken, massor av husvagnar, Varbergs fästning. Karl 

XII:s uniformsknapp på museet. Vem sköt den? Nu regnar det. Nu kör tåget nära havet, strandängar, 

Kungsbacka, Göteborg, där jag bodde 1957–58. Där ledde jag esperantokurs, där träffade jag Anita, 

Pelle med bröder, Åke. Där ordnade jag en esperantoresa till Fredrikshavn. Då gick det så höga böljor, 

att man nästan blev sjösjuk. Där ordnade vi första SEJU-träffen på Hälsö. Där ordnade vi gemensam 

resa med danskarna till TEJO-kongressen i Homburg och sedan UK i Mainz. På hösten började jag läa i 

Lund. Nu när vi passerar Göteborg såg vi Skansen Kronan och Skansen Lejonet, delar av gamla 

fästningar. Jättesvarta åskmoln i Göteborg. Alingsås, där Roland växte upp. Där var också SEJU-

kongress. Liksom i Höör eller Sätofta. Nu passerar vi Gråbo, där Siv Burell, Gunvor Spectors kusin bor. 

Flera sjöar här i Västergötland. Svarta åskmoln och solsken på samma gång. Många lövträd. 

Västgötaslätten! Nu börjar den bukta sig i ”backedal”. Här finns många fornminnen. Det börjar bli 

tätare skog. I horisonten skymtar storskog. Vi närmar oss Skövde, ser Billingen. I Skövde bodde Börje, 

som var journalist och gjorde mycket reklam om esperanto. Han paddlade sin kanot på Simsjön på 



Billingen och passade sin mamma tills hon dog. Sen gifte han sig med Charlotte från Ungern. Han var 

kassör i SEF under många, många år. Skövde var en regementsstad. Där gjorde Åke sin militärtjänst 

som ung gosse. Åskhimlen följer oss.  

Två timmar kvar till Stockholm. Vi passerar Töreboda två mil från Undenäs där Anita och Stella bor 

och där Roland bodde under sina sista månader. Han är begravd på Undenäs kyrkogård mittemot där 

han bodde. BooMee är begravd på Österhaninge kyrkogård. Furuskogen börjar sporadiskt. 

Fortfarande stora öppna fält. Små samhällen här och där. Vi närmar oss Tiveden (Tyrs skog) med 

barrskog och gränsen mellan Västergötland och Närke. Här är det mycket skog, kanske Lekeberg? När 

vi bodde i Ålsta åkte vi till Leken fina sommarkvällar, badade och åt jordgubbar. Nu har solen vunnit 

över åskmolnen. Solen lyser så vackert på tallstammarna. Hallsberg där jag massor av gånger hämtat 

esperantogäster. Slätten vid Kumla. Alla år i Ekeby/Ålsta. Är det det som är hemma för vår familj eller 

är det Höör?  

Vi åker vidare mot Sörmland, mot Katrineholm, där jag hälsat på Agneta Emanuelsson några gånger. 

Hon har varit medlem av SEF:s styrelse vid olika tillfällen. Jag åkte också med tåg här, när jag skulle 

söka jobb i Örebro. Jag kommer ihåg att Åke sa att Sörmland är så vackert med sjöar och åkrar och 

slott. Nu åker vi genom Sörmland ända tills vi kommer till Stockholm. Nu skiner solen. Skog. 

Blandskog, barrskog och lövskog. Klarblå himmel. Vi närmar oss Södertälje. Där jobbade Kerstin 

Lange en gång, men vi kände inte varandra då. Vi lärde känna varandra då vi jobbade i Örebro. 

Många sjöar söder om Södertälje. Här bodde vi några veckor när vi hade husvagn och barnen var 

små.  

Efter den långa resan genom olika landskap, börjar ”stads-skapet” här. Då vi kom med bil söderifrån, 

tog vi alltid av mot Handen strax norr om Södertälje vid Vårby. Nu rullar tåget in på Stockholms C och 

sedan tar jag buss mot Handen/Brandbergen. 

Tack till er som orkat följa med mig på min resa runt halva Sverige! 

 

Kerstin Rohdin, juli 2016 

 


