AVSTICKARE – CA 3 KM TUR OCH RETUR TILL LJUNGSJÖN.

12. LJUNGSJÖN
N: 56° 59.288” E: 012° 33.142”
För er som har lust att bada, grilla eller ströva vid
sjön. Precis innan skylt ”Vinberg 5” sväng vänster in
på en grusväg vid hästhinderbana. Kör vägen 300
m och sväng därefter vänster ut på asfalterad väg.
Kör 800 m och sväng höger vid skylt ”Badplats”.
Följ grusvägen till badplatsen. Grillplats, toalett och
rastplats. Kör tillbaka samma väg ni kom. Vid grusvägens slut (vid hinderbanan) tag vänster och direkt
höger vid skylt ”Vinberg 5” och kör mot Vinberg.
Efter skylt ”Vinberg 5” följ vägen till Vinberg. Vid
Hällerup, sväng vänster. Fortsätt vägen till fyrvägskorsning där ni kör rakt fram, över väg 154. Kör in i Vinbergs samhälle och vid korsningen sväng
höger. Efter ca 400 m svänger ni vänster vid skylten ”2 Vinbergs kyrkby”. Efter 1,5 km är ni framme
i Vinbergs kyrkby. Vid T-korsningen ta höger mot Falkenberg. Sväng sedan direkt till vänster in på en
mindre väg. Fortsätt rakt fram tills ni ser en parkeringsskylt.
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13. EKOMUSEUM

NORRA
KUSTEN

13

55 KM (+15 KM)

1

– VINBERGS KYRKOMILJÖ
N: 56° 55.639 E: 012° 32.914
I Vinbergs kyrkby kan man se den bäst bevarade nygotiska kyrkan i Halland, som invigdes
1899. Här kan ni också ströva omkring och titta
på kyrkstallarna, prästgården, gamla kyrkogården och minnesstenen över författaren Olof von
Dalin. Han föddes i Vinbergs prästgård 1708.
Minnesstenen restes på initiativ från bygden
1957. Olof von Dalin skrev bl a ”Sagan om
Hästen” som är en allegorisk berättelse (bildlig
framställning, liknelse) om Sveriges historia från
Gustav Vasa till Fredrik I. Olof von Dalin föddes 29 augusti 1708 i Vinbergs prästgård. Efter
studier i Lund åkte han till Stockholm där han
intog en central plats i kulturlivet. 1750 blev han informatör åt kronprinsen, den blivande Gustaf III.
Han adlades till von Dalin och var vid sin död 1763 hovkansler, d v s en av rikets högsta ämbetsmän.
Tel: 0346-71 82 60, www.ekomuseum.com
Fortsätt mot Falkenberg. Sväng mot Stafsinge direkt efter bron som går över motorvägen E6/E20.
Kör till väg 154 och kör rakt fram i rondellen. Ni passerar på höger sida platsen för Stafsinges första
kyrka, som låg här från 1100-talet fram till år 1863.
Följ vägen till rondellen och kör rakt fram. Fortsätt vägen till skylt mot Stafsinge kyrka (tel: 0346-101
57). Den nuvarande kyrkan byggdes 1862-1865 i nyklassicistisk stil. Den vitputsade kyrkan har ett
vackert mönsterlagt skiffertak. I kyrkan förvaras ett krucifix från 1400-talet. Enligt sagan skall den
första kyrkan ha uppförts av bröderna Staffan och Inge, vars förenade namn socknen fick.
Fortsätt vägen mot Falkenberg i knappt 1 km. Vid liten T-korsning sväng vänster och kör sedan
rakt fram i rondellen. Följ Arvidstorpsvägen nedför backen och ni är snart tillbaka vid Falkenbergs
Turistinformation.

DENNA BILTUR TAR er utmed den vackra kustvägen norrut, Glommens kustväg, för att sedan ta er
tillbaka via de små orterna som ligger närmast Falkenberg. Ni kommer att se och uppleva intressanta
besöksmål och mycket vacker natur. Längs med Glommens kustväg kommer ni att upptäcka flera fina
badstränder.
Varje besöksmål har försetts med GPS-koordinater.
Ett par besöksmål som finns längs denna egenguidade biltur är skyltat med vita skyltar där det står
”Ekomuseum”. Ekomuseum Nedre Ätradalen består av ett stort antal besöksmål som vill ge en helhetsbild av livet och landskapet i Ätradalen. För mer information, se Ekomuseets broschyr som finns
att hämta på Falkenbergs Turistinformation. Se även www.ekomuseum.com
För mer information om sevärdheter i Falkenbergs kommun, se Falkenbergs Turistinformations
hemsida: www.falkenberg.se

VI HOPPAS ATT Ni upptäckt och upplevt något som Ni kan ta med Er hem som ett trevligt minne från
Falkenberg.

FALKENBERGS TURISTINFORMATION
Holgersgatan 11, SE-311 34 Falkenberg
Tel +46 346 88 61 00 | turinfo@falkenberg.se | www.falkenberg.se

FALKENBERG.SE

FRÅN FALKENBERGS TURISTINFORMATION kör ni Holgersgatan rakt fram till busstationen som fram till
2008 var Falkenbergs järnvägsstation. Stationshuset invigdes högtidligt av Kung Oscar II 1886. Sväng
vänster vid Falkenbergs kyrka, tel: 0346-552 00, är byggd av halländsk granit i nygotisk stil. Den är
ritad av Adrian C Peterson, en av tidens främsta kyrkoarkitekter och invigdes 1892.
Sväng höger, fortsätt Nygatan och kör rakt fram i rondellen. I rondellen ser ni utomhuskonstverket
”Farled”, 2004, av Åsa Herrgård. Det är en del av ett fartygsskrov men även en portal till staden.
Ni kör nu norrut på Glommens kustväg. Cykelleden ”Kattegattleden ” följer kustvägen norrut mot
Varberg.
Vid fyrvägskorsningen fortsätt rakt fram. 400 m efter korsningen kommer ni till skylt ”Lövstaviken”.
Här finns Lövstavikens båt- och gästhamn, ett trevligt raststopp. Längs med kusten kommer ni att
upptäcka flera fina, både små och stora, badstränder.
Fortsätt kustvägen ca 5,5 km norrut mot Olofsbo Havsbad. Vid skylten ”Olofsbo Havsbad” sväng
vänster. Kör hela vägen ner till klitterna och parkera. Vid parkeringen finns rastplats och toalett.

4. GLUMSTENEN

8. MORUPS KYRKA

N: 56° 55.863 E: 012° 21.044

N: 56° 58.902 E: 012° 23.761

Denna sten har fungerat som ett landmärke
för sjöfarten och har också givit orten dess
namn. I Hakon Hakonssons saga om kungens
krigståg i Halland år 1256 nämns Glumsten
som landstigningsplats och utgångspunkt för
härjningar åt norr och söder. År 1816 lät Bexell
hugga in dåvarande vattenstånd på stenen.

Kyrkan byggdes på 1200- eller 1300-talet. Den
är en av få medeltida tegelkyrkor och byggdes
troligen av cisterciensermunkar från Esrums
kloster i Danmark. P.g.a. sitt röda tegel kallades
kyrkan under den danska tiden ”den röde kirke”. Den fungerade som sjömärke för sjöfarare.
I början på 1800-talet utvidgades kyrkan åt öster
samt fick ett nytt torn. År 1804 putsades kyrkan
vit. Tel: 0346-940 04.

Från parkeringen vid Glumstenen följer ni
Glumstensvägen genom samhället. Ni passerar
Glommens Fiskekrog på vänster sida. Fortsätt
tills ni kommer till en rondell där ni tar vänster
mot Morup. Fortsätt Glommens kustväg norrut. Sväng vänster vid skyltarna ”Havro Rum &
frukost” och ”Lynga Ört Gårdsbutik”.

Kör tillbaka och sväng vänster vid T-korsning
(vid skolan) och fortsätt vägen mot Långås. Efter
ca 700 m svänger ni höger vid skylten ”Krukmakeri”. Kör sedan 300 m och ni är framme hos
Annas Krukor & Fat.

9. ANNAS KRUKOR & FAT

1. OLOFSBO HAVSBAD

5. LYNGA ÖRT GÅRDSBUTIK

N: 56° 55.162 E: 012° 22.954
Olofsbo strand är en lång, fin och barnvänlig sandstrand
med långgrunt bad. Ta ett dopp i havet och njut av en
glass. Här finns också hundbadplats.

N: 56° 58.644 E: 012° 24.614
Sedan 1988 har Anna Leandersson haft egen verkstad. Hon
arbetar både i ler- och stengods. Hon gör mest bruksföremål i
keramik. Ring angående öppettider. Tel: 0346 – 945 16
www.annalea.se www.ekomuseum.com

N: 56° 58.332 E: 012° 21.864
Örtodling och försäljning av ekologiska
KRAV-godkända örter och kryddor som torkas
och förädlas till teblandningar, kryddblandningar och örtsalt m.m. Under sommar och tidig
höst finns det möjlighet att komma och titta på
odlingarna.

Kör tillbaka samma väg (Mastvägen) ni kom ifrån och
ta sedan vänster, ut på kustvägen igen. När ni kört 1 km
svänger ni vänster mot Morups Tånge naturreservat. Följ
den asfalterade vägen i 1,5 km. Tag därefter vänster in
på grusväg. Öppna och stäng grinden efter er. Parkering,
rastplats och toalett finns nära fyren.

Kör tillbaka och fortsätt vidare mot Långås. Vid T-korsningen
sväng vänster mot Långås. Efter drygt 2 km sväng höger vid
fyrvägskorsningen, in i Långås samhälle. Följ vägen till rondellen
och sväng vänster mot Sibbarp. Efter drygt 3,5 km sväng höger
mot ”Hässlås” och ”Kapell 1”. Efter 1 km har ni Hässlås kapell
på vänster sida.

Knacka på öppet.
Tel: 0346-941 12, www.lyngaort.com
Strax efter Lynga Ört sväng höger vid skylt
”Farmors Lada”

2. MORUPS TÅNGE
– NATURRESERVATET OCH FYREN
N: 56° 55.391 E: 012° 21.637
Morups Tånge är en av Sveriges finaste fågellokaler. Redan
i slutet av 1940-talet förklarades området som fågelskyddsområde. Under vår och höst passerar många olika fågelarter på sin flytt norr- respektive söderut. Morups Tånge
är en välkänd plats, särskilt när det gäller rastande vadare.
Läs mer om andra intressanta fågelarter i reservatet på
informationsskylten. Strandängarna har under århundraden använts som betesmarker.
Morups Tånge är som fyrplats mycket gammal. Redan under slutet på 1500-talet fanns namnet
”Murup Tynge” med på holländska sjökort. Den nuvarande 28 m höga fyren byggdes 1843. Gör en
vandring i den fantastiska omgivningen. Här kan allt hända. Ett besök är aldrig det andra likt.
OBS! Det kan gå lösa djur, kor och hästar i naturreservatet.
Från Morups Tånge parkering kör ni tillbaka tills grusvägen tar slut. Sväng vänster och fortsätt rakt
fram till skylt ”Hamnen” där ni tar vänster. Följ vägen rakt fram, sväng sedan höger in på Båthusvägen. Följ Båthusvägen till Hamnvägen där ni svänger höger. Vid T-korsningen sväng vänster.
Parkering och toalett finns på höger sida. Rastplats finns vid båthusen och Glumstenen.

10. HÄSSLÅS KAPELL
N: 56° 58.779 E: 012° 29.715

6. FARMORS LADA
CAFÉ OCH KURIOSA

Hässlås träkapell uppfördes på privat initiativ
1927 efter ritningar av Arne Gustafsson.
Tel: 0346-101 57, 913 03

N: 56° 58.278 E: 012° 22.426

Kör vidare ca 600 m. Sväng vänster vid en
liten vit skylt ”Bengtesgårds äng”, in på en
grusvägs. Kör drygt 400 m och parkera vid
parkeringsskylt. Gå ca 100 m till naturreservatet.

Farmors Lada ligger lantligt med havsutsikt i Morup. Här kan ni köpa vackra
gamla ting och sitta ner och äta något
gott i caféet. Butiken är öppen under
sommaren. Övrig tid får ni knacka
på dörren. Här finns också ett Bed &
Breakfast i en gammal hallandsgård
från 1868. Tel 073-391 94 36 www.
farmorslada.se

11. BENGTESGÅRDS ÄNG

Kör tillbaka till kustvägen och sväng
höger. Strax innan T-korsningen i
Morup ligger Kronmakaren.

N: 56° 58.363 E: 012° 29.435

7. KRONMAKAREN
3. GLOMMEN

N: 56° 58.522 E: 012° 23.158

– IDYLLISKT FISKELÄGE

I Morup finns en liten ateljé för trådslöjdade brudkronor
och hårsmycken, med butik, showroom och kaffebar.
Ateljén drivs av trådslöjdsartisten Britten Toftarp. Öppet
enligt överenskommelse. Tel. 070-752 79 29
www.kronmakaren.se www.ekomuseum.com

N: 56° 55.738 E: 012° 21.133
Välordnad hamn med sjöbodar, nät och
fiskebåtstrafik. Glommen har en gästhamn.
Allra längst ut på norra sidan, i det gamla
fiskeläget, ligger det urgamla sjömärket
Glumsten.

I T-korsningen i Morup sväng höger och sedan direkt
vänster vid skyltarna ”Kyrka” och ”Lanthandel” och sedan,
efter ca 300 m, vänster igen mot Tvååker. Framför er har ni
Morups kyrka. Parkering finns på vänster sida av vägen.

Hasselrik ekhagmark. Bengtesgårds äng är
en av få bevarade slåtterängar. Vid mitten av
1800-talet upphörde slåttern och ersattes av
bete. Då betet upphörde efter ca 100 år växte
ängen igen, men när naturreservatet bildades
återupptogs den traditionella skötseln i östra
delen av reservatet. Rastplats och toalett finns.
Kör tillbaka samma väg ni kom (förbi kapellet)
till T
 -korsningen. Där svänger ni höger och
fortsätter mot Sibbarp. Efter 1,5 km sväng
höger mot Ljungby. Fortsätt denna väg ca 3,5
km. Njut av den halländska landsbygden med
vidsträckta åkers- och betesmarker. Vid skylt
”Vinberg 5” sväng höger och följer skyltarna
mot Vinberg (för avstickaren, sväng vänster
innan skylt Vinberg 5).

