Makkers Påske 2015
Ja, nogle af jer kender os personligt – I vil vide, at jeg altid er modtagelig for et klap
på skulderen…

Denne gang har jeg været på en påsketur, og jeg vil gerne dele mine oplevelser med
jer.
Vi rejser stadigvæk rundt i vores vel afprøvede Cabby 55, ja, så gammel er den, at
den ikke hedder noget med hundred. Men siden sidst har vi fået et flot betræk på
hynderne, og Lothe har kæmpet med over 100 kovser for at få de nye gardiner til at
hænge nogenlunde pænt. Så lige nu synes vi, at vores gamle Tur-bo næsten er som
ny.
København 26.3.-30.3.:
Vi starter vores tur i Nordborg kl.12.30 torsdag, den 26.3. og lander på Absalon i
København kl.17.30. Ikke fordi vi er så længe om så lidt, men jeg skal altså strække
benene ind imellem.
Lothe er gået på pension. Det passer mig fint, for jeg nyder at blunde længe.
Absalon er en super plads både for mig og de gamle – de får en masse rabat, og jeg
får nogle dejlige traveture på Vestvolden, hvor vi altid møder hyggelige to- og
firbenede. Og Jens og Lothe synes, at der er utrolig lækkert i service-bygningen.
At der også bor kvajpander på pladsen, er jo ikke Absalons skyld. For eksempel
ankommer der en fyr en af dagene og slår sig ned over for os. Han er den lykkelige

ejer af en kedelig formel1 labradortæve, som bare venter på den næste besked og ikke
kan finde på noget selv. Sådan har jeg det heldigvis ikke; jeg ved godt, hvad jeg skal
få tiden til at gå med. Manden går hele tiden ind på mit territorium, og så bliver jeg jo
nødt til at fortælle det til Lothe eller Jens. Det bliver tossehovedet ret irriteret over –
han kunne da bare trække lidt ud! De andre naboer er lidt kvikkere og hilser på – og
får fred.
Jens og Lothe tager et smut på Louisiana – de er temmelig begejstret for det, de ser:
noget med film, blyantstegninger og fotografier, og den permanente udstilling med
bl.a. Giacomettis anoreksipiger i bronze. Jeg har set hans tøs i Holstebro – den er
meget sød, men jeg synes, det er synd for hende, at hun hver aften skal gå under
jorden og får låg på. Heldigvis har de ikke været nødt til at grave huller på Louisiana.
De har åbenbart haft råd til at give pigerne tag over hovedet….

på Louisiana

i Holstebro

En anden dag går de på Heerup-museet. De bliver vist lidt skuffet over, at der ikke
var flere værker af den noget finurlige kunstner udstillet. Han er nok så populær, at
folk hellere vil hænge ”ham” op derhjemme og smile til og over ham hver dag.

Jeg selv er jo finkulturel hver dag, når jeg lunter på Vestvolden, for der er en masse at
se på undervejs: kanoner og en bunker og en jernbaneremise. Og hvis I googler
”Vestvolden”, kan I se, at den blev bygget mellem 1888 og 1892 som en del af
Københavns Befæstning. Da 1. Verdenskrig brød ud i 1914, blev Københavns
Befæstning bemandet med omkring 50.000 soldater og Vestvolden blev gjort klar til
kamp, men Danmark gik heldigvis fri af den blodige krig. Sådan.

De første dage må jeg drøne rundt på voldene, men så bliver der lukket for os, fordi
får og specielt lam skal trække københavnerne ud i den friske forårsluft i påsken. Jeg
håber da, at vejret bliver lidt bedre til den tid, for indtil nu har både Lothe og jeg
hængt til tørre flere gange.
Vi forlader faktisk København i møgvejr mandag middag. Vi skal til Trollhättan! På
køreturen ser vi et par overkørte grævlinger – vi vil hellere se dem i fuldt vigør!
Køreturen til Trollhättan er nem. Der er ikke så mange svenske torskehoveder, der
overhaler højre og venstre om, måske er bøderne tilstrækkelig store.
Trollhättan 30.3.-1.4.:
Stenrösets Camping ligger tricky tæt op ad E45; vi ser pladsen, men kan ikke dreje til
venstre, så vi kører forbi, næsten hele vejen rundt i en rundkørsel og tilbage ad den
gamle landevej. Der er en lidt træt ældre afdeling og et nyt, lækkert servicehus, som
den danske ”Polarklub øst” har til rådighed; der er også en fin fællesstue. Og de giver
10 % DCU-rabat.
Lothe og jeg trænger til en ordentlig traver dagen efter vores ankomst; det bliver til et
par timer gennem skoven til sluserne ved Göta elven. Vi kører bagefter hen for at se
på Göta-faldet, som desværre ikke falder, da man suger al kraften ud af den ved
organiseret energityveri i turbiner og sluser.

Alligevel er det ret imponerende at se klipperne og sluserne tæt på. Her overvinder
man en højdeforskel på omkring 35m. Der er tre generationers sluser (1800-1900 og
slut-1900) lige ved siden af hinanden – sjovt at se udviklingen fra den ældste megasmalle til den nye, magelige, som nok skyldes udviklingen på ”bådsiden”.

Vi mødes med nogle venner fra ”før” Dansk Cabby Club. De er nu medlemmer i
Polarklubben. Jeg må sidde helt alene i campingvognen og lytte til svensk P4, mens
folket hygger sig med mad og vin i fællesstuen! Men jeg kan da glæde mig over, at
der omsider er tørvejr. Og cirka 0 grader og en fantastisk stjernehimmel, når jeg lige
skal mifle af inden sengetid!
Ja, og der er også et SAAB-museum, som absolut skal ses, uanset om man er ramt af
eller vaccineret mod Saab-virusset. Jens og Lothe faldt helt i staver over alt det fra
1947 til i dag, og de snakkede meget om filmen fra engang for længe siden, hvor
Saab’erne førte an, når der skulle køres race på landevejen. De syntes, at de kunne
lugte udstødningsgasserne.

Der er sikkert mere at opleve i Trollhättan, men vi skal videre! Vi siger farvel til
vennerne og stikker næsen mod
Falköping 1.4.-7.4.:
Campingpladsens beliggenhed på Mösseberget er helt i top, prisen med 180 svenske
inkl. strøm ok, de sanitære forhold meget la-la, fordi de er nedslidte.
Vi stiller op og fortsætter straks til turens egentlige (for)mål: tranerne ved
Hornborgasjön. 17.200 var der i går – man tæller dem hver aften, når de flyver fra
”serveringen”. Man fodrer dem nemlig, når de kommer forbi på vej til deres
ynglepladser længere nordpå, dels for at have en turistmagnet, men lige så meget for
at undgå, at de æder sig fede og mætte i afgrøderne rundt om.
Da vi kommer tilbage, klager vores nye nabo over, at vores 2,5 m brede tæppe rager
5cm ind på ”hans grund”. Lothe hiver pløkkene op og folder tæppet smallere. Det
synes manden vist er lidt af en provokation. Det er i hvert fald ikke nok for ham. Han
vil have, at vi skal flytte hele hytten en halv meter længere væk fra ham. Lothe er gal
i skralden. Kan manden da ikke se, at vognen lige nu står oven på pladder? Skal vi
virkelig træde ud i snasket? Nej, manden kan ikke se det. Vi flytter vognen, og Jens
placerer bilen helt tæt op i tumpens skel. Så kan han ha det så godt. Ja, vi triner ned i
blødt, men tæppet tager det værste. Og manden? Han får besked af sin kone, at han
skal forliges med os og kommer med øl. Lothe takker nej…. Jens får sig en snak med
ham. Forræder! Ellers har vi hyggelige naboer og hunde-genboer.
Møsseberget er foruden campingplads også udsigtstårn og mini-zoo, hvor der går små
grise, som jeg misunder ganske voldsomt, fordi de – modsat mig – bare må traske
rundt i sølet uden at blive udsat for en ”undervognsspuling” bagefter.

Den fyr døbte Lothe Arafat
Der er legeplads, badesø, skilifter, sneklatter, grill- og bålpladser og en 18-huls
frisbeegolfbane. Det er et fantastisk hundested med et hav af velplejede og godt
afmærkede løjper til hele året – lige fra 2 til 9km, som kan kombineres på kryds og

tværs og bruges af alle, også af mountainbike-folket. Vi møder ikke særlig mange
mennesker, selv om man kan se, at de render til alle sider, når de sætter bilerne på de
velanlagte p-pladser. Det er ganske vidunderligt med al den friske skovluft – og ingen
gyllelugt. Jeg får lov til at rende lidt frit og er meget lydhør og artig; jeg farer ikke
længere efter cyklister eller andre motionister. Det er bare svært at stå stille og vente,
når man har plantet alle fire ben midt på en myre-vandresti.
Det meste af tiden hygger jeg mig
i de sidste sneklatter. Eller snuser
bare til blå anemoner og har travlt
med at fortælle andre, at jeg har
været her.
Da vi kom til Falköping, så Lothe, at der var et Osteria, hvor der på en reklamesøjle
stod, at der lagres 3.000.000 kg ost hele tiden! Og at man kunne komme og smage på
herlighederne for 125 svenske til hverdag, 150,- i weekender og på helligdage. Det
skal de to selvfølgelig. De får kun prøvet 18 forskellige osteting, så er de kvæstet:
blåskimmel, hvidskimmel, blød, hård, ostepølse, fyldt ostechili, salater + tilbehør og
knækbrød og kiks. Ingen rugbrød – selvfølgelig. Hjemme i Turb-boet trænger de
ganske hårdt til en lille spids.
Da de havde sundet sig lidt, kører vi igen ud til tranerne. Denne gang er der 19.200 –
det ligner mest Bellevue på en varm sommerdag. Her er alle dog helt uden stress,
men med megen snakken fra morgen, når de kommer, til aften, når de igen flyver.
Sangsvaner, krager og stære har også opdaget fodringsstedet!

Mens jeg hugger min aftensmad i mig, ser jeg en
traneformation i luften med 68 individer – vov! Og når jeg
skæver lidt til venstre, kan jeg fornemme et par ophængte
kæmpekogler, hvor bl.a. halemejser, musvitter og dompap
har travlt med at hakke i frø og fedt. Og når vi nu er ved
fuglene: i dag så vi en kongeørn på vores travetur!
Hov, er det ikke en flagspætte?
Vi ligger i læ for de norske bakker og har tørvejr hele tiden, fra 0,5 til 6
plusgrader om dagen, frost om natten, blæst til kuling fra nordvest. Om
morgenen skal der hugges is for at jeg kan få en slurk at klare halsen
med.

Jens trænger til at se lidt andet end traner og ost. Så vi tager en køretur til nogle af
Götakanalens 58 sluser, som forbinder Vättern med Vänern.

Lige nu er en del af sluserne tørlagte. Hvad nu, hvis man leger lidt med vandet og
glemmer at lukke sluserne? Kunne man så principielt tømme Vättern ved hjælp af
forbundne drikkeskåle
Vi kommer forbi Karlsborg. Vi skal lige strække benene og forsøger at finde noget
væsentligt ved fæstningen. Alt er totalt tomt og lukket frem til 1.maj. Hvis vi skal
have Skåne, Halland og Blekinge tilbage og lige tager Småland med, skal vi åbenbart
gøre erobringen inden 1.maj – altså inden ishusene åbner igen….
Jeg har i dag god tid til at kigge på de svenske nummerplader. De er virkelig spøjse:
der står FCK, KGB, CIA, … Jeg ved ikke rigtig, hvilke bogstaver jeg ville vælge.
Måske VOV?
Da det nu er påske, kører vi rundt til et par påskeudstillinger i området. Vi besøger et
sted, hvor man genopbygger en ”nedtaget” lade i bedste bonderøvsstil og viser en flot
”byggedokumentation” som billedserie.

Vi svinger også ind til Löfwings atelier med jagtmotiver i akvarel
og olie.
Her kan man sidde og spise frokost eller drikke en kop kaffe,
mens et kæmpe vildsvin glor direkte fra væggen ned på ens
tallerken eller ned i ens drikkeskål.

Et tredje besøg bliver aflagt ved ”Knæk og bræk” – et knækbrødsbageri, hvor man
producerer så tyndt knækbrød, at man kunne have brugt det til at se solformørkelsen
med forleden. Til gengæld udstilles de største rædsler inden for akvarel, olie, foto og
sølvarbejder.
Påske betyder lam på tallerkenen – det synes Lothe, og heldigvis har Jens ikke noget
imod det. Lidl i Falköping er suveræn leverandør i lækre lammesager! Jeg selv må jo
desværre nøjes med kylling, ris og grønt…. Når jeg har været hyper hele dagen, er
det godt at blunde lidt til svensk tv om aftenen, selv om det er stærke sager, de viser.
En aften er der en oprivende udsendelse om et luftkastel i form af malmbryderselskabet Northland i Pajala: Man bildte folk i byen på 2000 indbyggere ind, at stedet
havde så meget jernmalm, at byen kunne blive et andet Klondike. Lensmanden
sprang lange ansøgningskøer over og gav lov til det ene og det andet; miljøfolk blev
overhørt, og en politikvinde blev sagt op, fordi hun meldte selskabet til politiet. Folk
investerede alle deres sparesmåpenge. De eneste, der ikke investerede, var ledelsen i
selskabet. Det endte med, at selskabet gik konkurs 2 år efter opstarten med en gæld
på 22 milliarder.. Vi bliver simpelt hen nødt til at køre forbi Pajala til sommer!
Et sidste kig på tranerne, som danser og larmer og er vældig vigtige. Vi skal videre
igen.

Jägersbo/ Höör 7.4.-10.4.:
På vej til Jägersbo tager vi en rundkørsel en ekstra gang for at komme af med alle de
biler, vi havde fået på slæb.
Jägersbo er en virkelig god campingplads med fine faciliteter, og den er bare billig:
150 svenske inkl. el ad libitum på ”ACSI”.
Vi står med snuden lige ud i søen og håber, at isafsmeltningen fra polerne ikke går så
hurtigt, at vi får våde fødder… Den første morgen vækkes vi af en ihærdig spætte –
en lille flagspætte hakker i det ca.10m fra os! Vi overgiver os efter at have lyttet til
den i 2 timer og står op kl.8.
En dag skal vi efter formiddagstraveren en tur rundt om Västre Ringsjö i bil – dejligt.
Vi fornemmer, at vi ikke længere kan undvige gyllens forbandelser.
Det blæser igen en halv pelikan. De første
citronsommerfugle prøver at snyde kulingen. Vore
grillplaner droppes – vi har ikke lyst til flyvende
benløse fugle.
Lothe har travlt med lidt tøjvask. Vaskemaskinen
duer desværre ikke, men der er hjælp på vej. En
gubbe kigger på den, drejer afbryderen tre-fire
gange frem og tilbage - og så virker skidtet! Mon
han lige skulle fjerne gammel strøm i ledningen?
Men tøjet tørrer!
På en af vore traveture kommer vi forbi en åben garage. Vi går forbi. I første omgang.
På hjemvejen bliver jeg altså lidt nysgerrig. Jeg skal smutte ind og se. Jeg smutter
også forbi en mand og ud i hans have. Og der står den så: en flot vovse. Desværre er
det en fyr, som ikke synes om min indtrængen på territoriet. Manden får fat i sin
hund, Lothe tager mig i kraven og skælder ud. Manden synes dog, at jeg er en ret
frisk – og flot fyr. En anden tur bliver noget længere, fordi Lothe havde forregnet sig
med hensyn til det at dreje tilstrækkelig tit til venstre…. Men Lothe får da taget et
billede af en rød glente!

Inden vi forlader Jägersbo,
skulpturen Skånes Mitt. Jeg
at køre efter.

skal vi hen og se
ved ikke rigtig, om den er værd

Vores næste mål er
Jægerspris 10.4.-12.4.
Vi rammer København i myldretiden fredag eftermiddag, men står forbløffende lidt
stille. Det går mest trægt i Frederikssund. Vi bakser vognen på plads i en have hos
venner og går straks over til danskernes yndlingsbeskæftigelse: at spise.
Vejret er stadigvæk flot og solrigt, vinden er aftagende for første gang i snart 14 dage.
Vi tager på en smuk køretur omkring fjorden og en spadseretur i slotshaven i
Jægerspris. Her møder vi en snerpet Riesentøs, som ikke gider mig og bare lægger
sig. Øv.. De to-benede spiser en Hansen is: half and half: 2 kugler efter eget valg,
softice, flødeskum, syltetøj. Haps! Jeg må se på. Øv igen. Besøget i Jægerspris er kun
kort. Næste lørdag skal vi til konfirmation i Gilleleje, derfor kører vi videre til
Hornbæk12.4.-19.4.:
Vi ankommer lige til lukketid kl.12. Vi får anvist en plads i nærheden af
servicebygningen. Campingpladsen er noget af det mest kedelige, jeg har oplevet.
Den er fyldt op med fastliggere, som alle står med snuden den samme vej – det
minder mest om at man sidder i en Stau i lange baner på en tysk motorvej. Der er
ikke megen snak over hækken. Og så kniber det voldsomt med rengøringen på
toiletterne og i baderummene.
Det er søndag aften, og Jens og Lothe hænger foran tossekassen. De skal absolut se
både næstsidste og sidste afsnit af ”Mord uden grænser”!
Fint for mig; jeg strækker
stængerne i vejret og nyder at være
til.
Om morgenen lytter vi til den
lokale P4 - mens vi spiser
morgenmad, står københavnerne
vist mest stille, når de er på vej til
arbejde.
Der er en skøn og stor hundeskov
lige ved døren. De hvide anemoner
dufter i skoven, mirabelletræerne er
sprunget ud, og et enkelt bøgetræ har heller ikke kunnet vente tiden af.
En dag møder vi en lækker og løbsk tæve – al min lær- og visdom forsvinder på et
splitsekund! På den tid bliver Lothes venstre arm 20cm længere samtidig med, at hun
slår sin egen100m-rekord: den er nu på 10sek+!
Jens og Lothe læser en masse bøger, og Lothe redigerer
også billeder. Det regner nogle af dagene.
Efterhånden har jeg lært lyden af dråberne på taget at
kende; når det plasker ned, kan min blære rumme uendelige
mængder. Vi hygger alle tre og skal ingen ting – det er

skønt at være sammen. Traveturene i regnvejret bliver efterfulgt af understelsspuling,
hvilket kan være ret trættende.
Den 15. april er vi om aftenen til fødselsdagsfest hos Dronningen med alle de andre,
der gider.

Den 16.april er det endelig tørvejr igen. Vi nyder skovturen og kører så til
Fredensborg for at se slottet og flagalléen i dagens anledning. Vi fortsætter til
Frederiksborg, og Lothe tager nogle billeder. Jens prøver at fine en p-plads, men
Hillerød vil åbenbart ikke have os. Derfor vender vi tilbage til Fredensborg og venter
på Dronningen, mens de to igen spiser en half and half. Her hedder den bare Jokke.

Endelig kommer konfirmationsdagen, hvor vi møder en glad konfirmand og hele
familien samt vennerne. Tænk, at der blandt 25 gæster kan mønstres folk fra
Columbia, Norge, Rusland, Sverige, Tyskland, Østrig, Danmark – og så København.
Jeg står også snude til snude med en ”hund”, der ikke er meget større end et langhåret
marsvin. Den farer rundt og bjæffer ad mig, som om jeg var farlig. Jeg synes, den
skulle spændes fast på en boremaskine og bruges som polérklud!

Jeg forestiller mig noget lignende:

Jeg sover hele vejen hjem til Nordborg. Det er 400 gode kilometer. Man må vel være
lidt træt oven på sådan en tur. – Jeg glæder mig til den næste!

