
Utflykt till Halden 2019-05-10 

Våra reseledare Anita och Marianne hade ordnat en allt igenom lyckad resa till Halden 

för att besöka Fredrikstens fästning och till Ekholmens säteri i Dals Rostock. 

Vi var 25 stycken som lämnade Åmål med Simon’s buss. Vi kom iväg vid halv åtta för 

att hinna med allt som låg framför oss under dagen. Även om det var lite svalt klarade 

vi oss undan regnet i denna underbara tid mellan hägg och syren. 

  

När vi kommit in i Norge följde vi den vackra Idefjorden som bildar gräns mellan Norge 

och Sverige. Framme i Halden tog vi lite medhavd fika innan vi besökte fästningen. 

 

Vi hade en utmärkt guidning på fästningen av Kari Sandin. Eftersom hon tidigare under 

många år arbetat som guide här så fick vi en helproffsig förevisning. 



 

Under vår vandring genom fästningen fick vi lära oss mycket historia, framför allt med 

inriktning på Karl XII. Ett monument är rest vid den plats där han blev skjuten 1718. 

  

När vi kom ut på norra sidan av fästningen fick vi en fin utsikt över Halden och 

Idefjorden. 



 

Vid fästingmuren växte den intressanta växten bolmört, som är sällsynt och mycket 

giftig. 

 

Bygget var i full gång för den operaföreställning som anordnas utomhus vartannat år 

inom fästningens murar. I år ska man ge Trubaduren av Verdi. 



 

Vi satte oss sedan i bussen och åkte mot Strömstads golfklubb för att äta lunch. Det 

kom en regnskur, men då satt vi som tur var redan i bussen. 

 

Medan vi åt den goda lunchen strävade golfarna på i regnet. 



Färden gick nu vidare mot Dals Rostock och Ekholmens säteri. Vi fördrev tiden med en 

frågesport om Norge som våra reseledare hade gjort i ordning. 

 

Den stiliga huvudbyggnaden på Ekholmens säteri är täckt med skifferplattor från ett 

stenbrott på Kroppefjäll. 

 

Kjell Eriksson, som arrenderar gården tillsammans med sin fru Iréne, berättade om 

gårdens historia. 



 

1985 hade de tagit ner alla 48000 skifferplattorna, rengjort dem och spikat upp dem 

igen med nya spikar. Plattornas sammanlagda vikt på 40 ton har medfört att huset 

lutar något. 

  

Inne i huset fortsatte guidningen inför intresserade åhörare. 



 

Karl XIV Johan har övernattat här och antas då ha använt denna säng i ”kungsrummet”. 

 

I en flygelbyggnad finns ett café och en gårdsbutik där man bland annat kan köpa 

gårdens ekologiska nötkött. 



 

På gårdsplanen växte denna pampiga ask. 

Ett STORT TACK till Anita och Marianne som ordnat den trevliga utflykten, Kari som 

guidade och Simon som körde. 
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