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Bexell’s talande stenar Grimeton (2019-07-29)
En liten kvällspromenad i Grimeton genererade några minnesvärda ord från åren 1880-90
inslagna i stenblock ute i skogen..!
Yes, det är ”Bexell’s talande stenarna”...!
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World Heritage Grimeton Radio station (2019-08-02)
Vem hade anat att både tjurar och kossor kunde få den att stå rakt upp i luften..!
Ja, svansen alltså..!
En uppresande promenad runt Grimeton radiostation som var mycket intressant..!
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Konstnären, Hans Benjaminsson Lindberg Varberg (2019-09-05)
Dagens fantastiska besök hemma hos finsnickaren och konstnären, Hans Benjaminsson
(85 år), var för oss från Ludvika fullständigt hänförande.
Hans enastående förmåga att ”skulpturera” djur och personer i naturlig storlek och detta
på ett mycket exakt sätt i former och färger var häpnadsväckande..!
Allt producerat under åren 2007 fram till 2019. Elefanten var den sista och den var klar för
ca två veckor sedan. Så nu funderade Hans på vad han nu ska hitta på att göra..!
Samtliga djur och personer (säkert ca 20-25 stycken) var utplacerade i naturen på hans
egendom i Lindberg utanför Varberg.
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Torpa Stenhus/slott (2019-10-27)
Dagens fantastiska utflyktsmål var Torpa Stenhus/slott, som ligger vid Sjön Åsunden i
Länghem, ca 3 mil öster om Borås. Det byggdes redan år 1450-1500 och är nu ”renoverat
i original skick” och öppet för besök av nuvarande ägaren.
På Torpa hade Gustav Vasa turen att vid ett besök under år 1552 hitta sin tredje fru, 16åriga Katarina Stenbock!
Torpa blev den stenbockska släktens främsta stamgods och har sedan 1400-talet aldrig
sålts utan gått i arv antingen på mans- eller kvinnosidorna.
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Marinmuseet (2020-01-11)
Marinmuseet i Varberg är ett museum skapat av båt- och motorentusiasten Bo Oskarsson!
Han har skapat ett museum med bland annat, världens största samling från Svenska
Amerikalinjen (SAL), som seglade jorden runt med huvudsakligen amerikanska miljonärer
mellan 1915 till 1975. Där finns också mängder med utrustning från Svenska Amerikalinjen
och speciellt från Gripsholm. Allt från bestick, glas, sprit, möbler till kläder på modeller,
Sedan finns en unik samling och hela generationer av bl.a. utombordsmotorer från
tidernas början fram till nästan nu..! Där finns också unika båtar och en stor mängd med
andra föremål med marin anknytning.
Under rundturen berättade Bosse, med sitt superminne, ”varje” detaljs funktion och årtal
på tillverkning..!
Vi rekommenderar starkt ett besök på Marinmuseet i Trönningenäs, ca 9 km norr om
Varberg.
Tack Bosse..!!!
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Sumpafallet Högvadsån (2020-03-19)
Dagens lilla rundtur på 6 km och ca 2,5 Tim gick till Naturreservatet vid Högvadsån och
Sumpafallen. Ligger i närheten av Ullared. Fallen har under 1700-1900 talet används som
kraftkälla för bl.a. Sumpa Kvarn för produktion av mjöl och havregryn. 1917 hade Gunnebo
Bruk planer på att bygga ett vattenkraftverk där, för att få el till Varberg..!
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Skvaltkvarn Axtorna (2020-03-23)
Dagens rundtur inkluderade en studie av en ”Skvaltkvarn” byggd 1805 för att mala havren
och göra mjöl. Användes till början 1900-talet!
Unikt var att 20 m ovan kvarnen byggdes under 1890-talet en smalspårig järnväg som
gick mellan Falkenberg och Limmared. Den kallades för ”Pyttebanan”..!
Hur långt vi gick??? Jo, det blev hela 3 km!
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Döda Fallen Yngeredsfors (2020-03-23)
Så har vi även kommit ända till Yngredsfors och sett det ”Döda Fallet”! Men det
”DödaFallet” hade faktiskt nästan ”återuppstått”..!
Vackert var det med forsen..!
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Kvarndalen Sällstorp (2020-03-26)
Dagens utflykt gick till Sällstorp, Kvarndalen och den fantastiska lilla bäcken med
ursprungligen 15 st Skvaltkvarnar för malning av mjöl. Bäcken ligger ungefär 10 km öster
om Veddige.
Första kvarnen började mala i slutet på 1600-talet och med avslut efter första världskriget.
Någon malde även under 1940-talet. Flera är nu borta och ett antal är ”renoverade” som
kulturminnen..!
Man blir imponerad av hur människor hanterade sin försörjning och överlevnad på den
tiden..!
Slit,Slit,Slit...! Tufft..!Hur långt vi gick? Jo ca 9 km...!
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Fjärås Bräcka (2020-03-30)
Dagens utflykt gick till naturreservatet Fjärås Bräcka. En biltur runt sjön Lygnen och till det
stora vattenfallet ner i Lygnen med en fallhöjd på ca 50 m.
Ett besök på kyrkogården för koleraepidemins offer år 1834 och på gravfältet med de
stora stenarna från järnåldern..!
Fjärås Bräcka är en fyra kilometer lång och omkring 500 meter bred ”israndsbildning” och
ligger tvärs över sjön Lygnerns dalgång och dämmer upp sjön till 15 meter över havet.
Bräckan är kvar från den förra istiden och vi var nog inte födda då..!
Åsen är naturreservatets högsta punkt, vilken vi besteg så klart, och den punkten ligger
exakt 76,4 meter över havet, vilket vi inte kunde kontrollera...!
Hur långt vi gick? Jo, det blev ca 8 km..!
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Gässlösa och Skärte utanför Rolfstorp (2020-04-05)
Dagens utflykt gick till de två Naturreservaten Gässlösa och Skärte utanför Rolfstorp.
De mycket vackra Naturreservaten består huvudsakligen av mängder av vackert stående
och fallna bok- och ekträd. På toppen av Böstesberget kunde jag skymta Kattegatt ca 17
kilometer bort. Inom reservaten rinner Stenån i en djup ravin.
Genom historien har det funnits flera kvarnar vid Stenån. Flera mindre kvarnar ersattes av
en större 1844. Ruinerna av denna finns kvar. Den användes för att utvinna linolja, men
även för att mala säd. Kvarnen togs dock ur bruk efter två år, på grund av det dåliga fallet.
Den ersattes av en ny, Hovgårds kvarn, ett stycke västerut. Genom att dämma upp Stenån
och leda vattnet genom en grävd kanal och en trä tub åstadkom man en fallhöjd på 31,9
meter, en av de högsta i södra Sverige. Kvarnen var i drift fram till 1990-talet.
En mycket vacker natur promenad på knappt 5 km blev det..!
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Kungs sjölederna (Monarks grundare) (2020-04-06)
Dagens tredje besök blev kung sjölederna och Monarks grundare, Birger Svenssons f.d.
sommarparadis i Angbäck..!
kung sjölederna sträcker sig från Angbäck i Kungsäter som ligger i Varbergs Kommuns
nordöstra del och Sju Sjöar i Öxnevalla, som hör till Marks kommun och Västra Götaland.
Birger Svensson hade under sin tid Angbäck som fritidsboende och detta blev sedermera
en barnkoloni för monarkarbetarnas barn. När detta inte längre var aktuellt så förföll
platsen med hus och allt och så småningom revs det och eldades upp. Kvar vid
badplatsen blev en tvättstuga som var fallfärdig men i någorlunda skick och därför
räddades till eftervärlden.
Nu har stugan blivit totalrenoverad och genom bygdelagets försorg har platsen börjat att
anta sin forna glans. Ett flertal arrangemang har funnits den senaste tiden och fler är på
gång. Dels kan man privat hyra stugan för fest eller övernattning och dels kommer
föreningar som bygdelaget att arrangera lite mysiga träffar.
Vid en invigning av en ”vandringens dag”, var det en bandklippning av Britt Marie
Warnborn som är en ättling till Monarkfabrikernas grundare Birger Svensson.
En mycket vacker utflykt som nog kan rekommenderas!
Hur långt vi gick?
Jo, knappt 6 km..!
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Gräne Gruva Överlida (2020-04-08)
Så äntligen dagens tredje och sista utflykt..! (Totalt 22 mil lång blev dagens tre rundturer).
Och den gick till Gräne Gruva i närheten av Överlida. En bit in i skogen, från väg 154,
mellan Holsljunga och Överlida ligger Gräne Gruva; en fältspatsgruva som var aktiv under
slutet av 1800-talet och fram till 1930. Efter nyöppnandet 2018 finns en fin 1,8 kilometer
lång vandringsled där.
Mycket tid och pengar har lagts ned på att göra Gruvan mer säker och tillgänglig för
allmänheten. Den 1,8 kilometer långa vandringsleden börjar vid Gruvan. Där finns det
möjlighet att parkera bilen och sedan är stigen väl markerad med pilar längs vägen och
möjlighet att fika på bänkarna som finns längs leden. Stigen ligger naturskönt, omringad av
skog och om du vill gå lite längre kan man även gå in på Kurirleden (50 km lång, som
börjar vid Örestens fästning utanför Örby och slutar vid Kinnahus i Östra Frölunda).
Vandringsleden vid gruvan går upp till toppen av Gräne Gruva och även där finns en
rastplats där man kan njuta av utsikten och sedan är det bara att vandra nedåt igen.
Gruvan, och vandringsleden, ligger mellan Holsjön och Lilla Hallången i västra delen av
Svenljunga kommun. Från slutet av 1800-talet och fram till 1930 bröt man fältspat som
användes i porslinsindustrin; man exporterade främst till Tyskland. För att flytta fältspaten
använde man sig av en liten järnväg som gick vid gruvan och senare anslöt sig till
Falkenbergs Järnväg (Falkenberg - Limmared). Gruvbrottet är cirka 20 x 15 meter stort
med 20 meter höga väggar som du når en kort promenad från parkeringen.
En mycket trevlig rundtur i området kring gruva och roligt att ha varit där..!
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Tjolöholm (2020-05-04)
I dag blev det en något annorlunda rundtur i de naturområden, som omgärdar Tjolöholm
slott. Flera härliga uppmärkta stigar travade vi runt på! Den blå delen från hamnen längs
havet till slottet blev favoriten! 8 km idag. Fantastisk promenad i omgivningen runt slottet.
Orm, fågelbo, humleblomster och snart slår konvaljerna ut. Den här skira grönskan är nog
så nära himlen man kan komma. Har man då kärt sällskap så kan det inte bli bättre.
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Assbergs Raviner Skene (2020-05-07)
Solen skiner och temperaturen är ca 15 grader och en svalkande vind från väster. På
inrådan av Leif H i Örby har vi idag vandrat genom Skenes ”Grand Canyon”, även kallad
”Assbergs Raviner”..!
En mycket trevlig och välplanerad vandringsled, som följer floden Viskan mot väster..!
En ganska lätt och behaglig vandring på totalt ca 5-6 km..!
Så vackert! Äppelträden väntar på att slå ut och vi mötte en kossa. Hon var på rätt sida om
staketet, tack och lov!
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Hjuleberg Slott.(2020-06-05)
Dagen enorma blomsterupplevelse fick vi på Hjuleberg herrgård i Abild, 20 km öster om
Falkenberg.
I början av 1900-talet planterades ca 3000 plantor av Rhododendron runt hela ”slottet”.
Dessa blommar nu för fullt och det är idag ett ”blomstrande hav” av vackra rhododendron i
olika nyanser..!
Herrgården är från 13-1400-talet och nuvarande ”Slottsbyggnad i sten”,
färdigställdes 1878.
Sedan början av 1900-talet har Hjuleberg Herrgård varit i släkten Treschows ägo.
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Fulunäs. Malung, Dalarnas län (2020-06-27)
Fulunäs 1940..!
Här stoppade det stolta Dalaregementet den tyska invasionen från Norge..!
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Hittaut i Träslövsläge (2020-07-02)
”Hittaut” och orientering i Träslövsläge!
Sol, 22 gr samt en härlig vind när vi idag hittade alla de 11 Check Points, som utplacerats
på Knarråsen och runt om i Träslövsläge..!
Vi ”irrade” runt i ca 3 timmar innan alla Check Points var hittade. Irrandet blev ca 8 km
långt och för det gick det åt ca 14000 steg..!
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”Lilla Skapargården” i Valinge, Hallands Län (2020-07-19)
Dagens besök på ”Lilla Skapargården” i Valinge By 64 blev en härlig
naturupplevelse!
Enligt ägarna ska där finns mellan 800-1000 olika blommor, träd och buskar. Vi räknade till
903 som vi ”inspekterade”.
Efter natur upplevelsen blev det kaffe och en jättegod äppelkaka samt en burk med
nyproducerad honung..!
Mums..!
Vi rekommenderar verkligen ett besök på Lilla Skapargården’s ”Botaniska trädgård”..!

