Makkers sommerferie
Hej! Jeg hedder Makker –
Chefen hos os hedder Jens – Jens har et hårdt erhverv som pensionist.
Og bossen hedder Lothe – Lothe hører til det hårdt arbejdende folk, som slæber
pengene hjem til vore ture. Vi tager på mange ture, så hun skal nok knokle en del år
endnu…

I vore lange ferier er vi nomader, og det egner både Sverige, Finland og Norge sig
ganske godt til. Normalt har vi ikke noget egentligt mål, Vi vil bare gerne derhen,
hvor der er lyst hele døgnet rundt. Men i år vil vi som det første fikspunkt til
Berlevåg i Nordnorge.
Lørdag, den 30.juni kl.12.30 starter vi vores tur fra Nordborg. Kilometertælleren står
på godt 239.000, så det er ikke en helt ny krikke, vi spænder foran vores Cabby, der
er så gammel, at den hedder 55F3. Vi har inden afgang overnattet 758 gange i den.
Mens de to tobenede underholdes af køreturen over to mægtige og et antal mindre
broer, bobler jeg det meste af dagen bag i bilen med god plads til benene. Ind
imellem stikker jeg snuden frem og spørger, om vi snart er der, får mig en gang kæl
og nus og smutter tilbage på min plads. Jens tager sig for det meste af køretøjet,
Lothe ordner det med kort – hun er lidt af en nørd til det – og kompas.
Vore første tre overnatninger i Sverige har vi på rastepladser: 73an (M8) på E4,
Näsbysjön (X8) på vejnr.80

og Hornöberget (Y4) igen på E4.

Vi har fantastiske udsigter til søer og elve – der står ingen vogne foran os. Vejret er
ret flot, når man tager det hundevejr i betragtning, som vi sloges med inden ferien:
sol, 24˚, næsten ingen vind. Vi vil helst ikke have det varmere!
4.dag. Jens falder over en beskrivelse af den ”rigtige” kystvej langs Högakusten
mellem Härnösand og Örnskjöldsvik. Den vil han gerne ud på. Lothe tænker sit. Vi
kommer hurtigt tilbage på den ægte Högakust-vej…. I år passerer vi byen Själevad.
Her ligger ellers Fjällrävens outlet. I aner ikke, hvad man absolut har brug for, når
man er i den forretning! Der ligger for øvrigt en lille og ret primitiv, men billig cp et
par km ind til venstre, inden man kommer til byen. Vi ender ved Robertsfors nord for
Umeå på en lige så lille og lidt primi, men super ren og lækker plads. Sikeå camping,
170,- inkl. strøm, lige ned til vandet.

Det er en plads efter min smag. Selv om vi går en lang tur hver dag, når vi er
undervejs, så er det altså dejligt, bare at kunne lægge sig i græsset eller i vandet, når
man skal slappe. Jeg hilser på en vældig sød setter-dame, som er så snu, at hun snor
sig ud af sit halsbånd og lægger op til langrend. Lothe er ikke så længe om at fatte
det: hun slipper mig, og så er vi ikke til at styre i et stykke tid. Hold op, hvor er det
sjovt. Det synes de andre gæster – der er ikke så mange på pladsen – heldigvis også.

På nær én, der altså har styr på sine to stakler til hunde ved at sætte dem i kort snor til
cv eller i bur i bilen…
Nu er der efterhånden meget lyst, også omkring midnat.
Vi fortsætter ad E4 mod nord, forbi Skellefteå, Piteå, Luleå. Lige før Haparanda ser
vi det første rensdyr. Jens og Lothe har ”væddet”: den, der ser det første rensdyr, skal
give en is; altså får Lothe en is, og hun bestemmer selv størrelsen! Ha, ha.
Vi smutter over grænsen til Finland, og nu forstår man pludselig ikke en dyt. Man
kan ikke engang gætte sig til, hvad f.eks. smør hedder på finsk. I nærheden af Kemi
drejer vi ind på E75, kører forbi Rovaniemi (det er byen, hvor julemanden har sit
hovedsæde, når han altså ikke er i Grønland; her kan man bruge en hel eftermiddag
og mange penge på julemandens værksted). Vi passerer polarcirklen og finder et
dejligt indrettet badested 12-14 km nord for byen, igen lige ned til en sø.

Inden vi går til køjs, optræder Jens som en rigtig mand: han gennemfører et stort
mygge-raid og kaldes fra nu af Jens Myggedræber. Om natten falder temperaturen til
ca. 5˚. Herligt. Ingen myg gider starte deres boremaskine!
På vej videre mod Inari overhaler vi en bus uden mange vinduer. ”Arcticdolls.com”
står der på siden. Hm. Hvad er det for noget? Jens og Lothe griner lidt fjollet. Er det
mon sådan en bus, hvor man kan reservere en hyggelig aften med tilbehør? Senere
overhaler bussen os, og i Inari har vi mulighed for at kikke ind: masser af store og
små dukker – ingen duller! (Måske læser en russer disse linjer og får en idé?)
I Inari er der et fantastisk samemuseum. Det er et must at besøge stedet. Og der
findes også en souvenirforretning, hvor selv den største gnier kan få sin
muldvarpskindspung op af lommen.

Der er efterhånden meget langt mellem byerne = husene. Vi nærmer os den norske
grænse, og vi ved alle, at de norske toldere er slemme. Jens standser pludseligt
vogntoget, Lothe kravler ind i cv med en del kartoner vin under armen. Ud kommer
hun igen med de tomme kartoner, som arkiveres flade og søndertrampede i stedets
skraldespand – vinposerne befinder sig i sengen. Ja, andre har en vandseng; vi har
fået os en vinseng. Nu er vi klar til at passere grænsen til Norge. Det gør vi ved
Utsjoki. Der er ikke et øje i toldbygningen, for tolderne går hjem kl.16. Vi krydser
åen, er nu på E6 og finder os et sovested ved Tanafossen. Jeg synes igen, det er et
lækkert sted med vand, der buldrer lige under os. Der er en del fluefiskere på både
den finske og den norske side af elven. En dejlig nat for åbne vinder og uden myg.
Fredag, den 6.7., sol, næsten ingen vind. Vi skal finde en ”veterinär” i Tana bru. Efter
de norske bestemmelser skal jeg have en ormekur 10 dage efter min sidste kur. Den
første kur har vi altid taget alvorligt, men nummer to har vi indtil nu sprunget over.
Da dyrlægen hjemme fortalte, at vi risikerede 3 måneders karantæne til mig – og
hvem kan undvære mig så længe? – plus bøde, kom vi på andre tanker. Vi kommer til
dyrlægen, jeg spiser glubsk min ormepille, mens hun ser på, for det skal hun. Hun
noterer det i mit pas, for det skal hun også. Det hele tager 1,5 sekunder. Pris: 395,-,
og jeg havde endda selv min pille med! Nu kan vi med sindsro fortsætte. Efter broen i
Tana skal vi ikke til højre mod Kirkenes, men til venstre til Berlevåg.
Vi indretter os hurtigt på cp i ”byen” og endelig går vi en ordentlig tur, dvs. en tur
uden snor, med masser af plads til alle sider og ingen biler. Jeg farer ud over
savannen i gedebukkespring. Der går ikke mange minutter, så opdager jeg elven. Den
skal jeg altså lige ned i. Sjældent har jeg været så hurtigt op af noget vand. Selv om
jeg er vinterbader: smeltevand er dæleme koldt! Vi hygger og morer os godt et par
timer, og så skal vi noget så eftertrykkeligt hænges til tørre. Ved 23-tiden kommer
Hurtigrutens Kong Harald fra syd/vest og Trollfjorden fra øst.

Hvem kommer først? I dag vinder Kong Harald og har derfor ret til at lægge til kaj,
mens Trollfjorden må vente uden for havnemolen. Da den forlader havnen, giver
Kong Harald tre uartige, hånlige trut, og Trollfjorden må nøjes med at svare igen.
Sådan går det hver aften, hele året rundt ved 23-tiden. Man vædder ligefrem om,
hvem der kommer først og har håneretten.
Lothe spørger dagen efter lejrchefen om vejret de næste dage og må konstatere, at
man jo i hvert fald ikke dør af varme. Dieter svarer, at han ikke har hørt om den slags
dødsfald nogen sinde heroppe. (Hurtigrutens Kong Harald vinder over Lofoten.)
8.7. Vi skal på fjeldtur: Tana Horn, vi skal 266 m i vejret på en strækning over 4 km,
en overkommelig og meget hyggelig sag. Egentlig skal man derop ved midnatstid,
men vejret er altså helt brugbart nu. Vi har en flot udsigt over hav og fjeld. Man kan
blive helt høj af det. (Lofoten taber også til Midnatssol.)

9.7. Vi går en lang tur ind i en dal igen, inden vi skal på en lille tur i bil. Dagen er
udnævnt til store badedag! (Midnatssol har håneretten over Vesterålen.)

Klokken bliver over midnat hver dag – vi kan bare ikke komme i seng. Gør det
noget? Vi skal jo ikke nå noget!
Bortset fra at Hurtigrutens skibe mødes i Berlevåg er der en fantastisk spændende
natur omkring bygden, et Arctic Glass Studio, et lille egnsmuseum, en utrolig mole,

en levende fiskerihavn, en million måger og mm.

Og der er ikke varmere end 9˚ i år. For 4-5 år siden, da de tobenede var her sidst, stod
termometeret på 28˚!
Inden vi fortsætter vores tur, får jeg en rigtig skøn legetime med en labrador. Vi skal
tilbage til Tana, over broen og 20 km langs med Tanaelven mod nord, hvor vi følger
vejnr. 98 over Ifjordfjellet. Gør det ikke de næste 5 år!!!!! Der er så meget heftigt
vejarbejde med og uden maskiner, at Jens tror, det hele er ved at falde fra hinanden.
Heldigvis er det kun en gardinstang, der mister ”fodfæste”. Men jeg er lige ved at
blive hønesyg af alt det humpleri. Det er meget lange 320 km, vi kører i dag. 1,5 km
før Børselv kender vi en flot rasteplads, den bruger vi igen. En gammel tysker står
krumbøjet over sin cykel og prøver at finde ud af, hvilket ben han nu skal svinge over
sadlen. Han skal helt til Lakselv i dag – vi bliver her. Når vi sådan ligger uden for cp,
har jeg for resten en meget vigtig opgave: jeg leger vagthund. Det er jeg ret god til,
jeg gør gerne og længe, hvis det er nødvendigt. Selvfølgelig tier jeg stille, når de
tobenede har fuld kontrol over situationen. Her i Børselv er der nu ikke så meget at
gø af. Til gengæld er der en larmende stilhed hele natten.
Næste morgen går vi ned til elven, og jeg får min obligatoriske tur i vandet.
Efterhånden har jeg lært at tage den lidt med ro og lige dyppe tæerne først, inden jeg
kaster mig ud i bølgerne.

I Lakselv rammer vi igen E6. Vi kører mod nord sammen med Nordkapp-farerne. Der
er ikke så mange af dem i år som tidligere. Mon krisen kradser? I Oldernord drejer vi
fra Nordkappvejen og kører til venstre mod Havøysund. Det er godt nok en flot
køretur, op og ned over fjeld, ind og ud af fjorde, og til sidst over en bro, og vi er
næsten alene på landevejen, og der er solskin! I byen står der LT på alle bilerne,
nordmændene her gider åbenbart ikke arbejde i fisken. De kan nok tjene mere i olien.
Vi bliver ikke i Havøysund, men kører et stykke tilbage og slår os ned for natten.

Vi sidder ude og nyder solen og de 14-15˚. Jens har selvfølgelig shorts på igen. Midt i
en slurk vin går Jens i stå. Han peger ned ad vejen langs med autoværnet. Der
kommer et rensdyr imod os. Jeg får at vide, at jeg bare har værsgo at holde bøtte og
sidde stille. Det gør jeg så. Og dyret kommer nærmere, kikker forundret på os, ryster
geviret og trasker videre. Tænk, der er ikke engang 5m mellem os!

Sidst på aftenen hiver Lothe fiskestangen frem. Hun fanger hurtigt 4 sej og 3 torsk,
men de lander ikke på køkkenbordet, det er desværre kun ”kattemad”. Inden vi
kommer i seng, får vi en regnbyge med tilhørende regnbue. Den har vi meget sjov
med, for pludselig dukker en bue op ved siden af, med farverne spejlvendt! Det må de
da ikke!!! Sikken en dag!

Vores næste mål er Øksfjord. Det er igen en bygd for enden af vejen lige som
Berlevåg og Havøysund. Vi kommer ad E6 over fjelde på hhv. 236 og 324m. Her er
så øde, at man kan blive væk for sin skygge. Endelig når vi frem til Alta. Vi skulle
nok være nået frem et par sekunder senere…. Vi opdager en traktor, ja, en rigtig
traktor, med campingvogn bagefter. Selvfølgelig en tysker, der har været på
Nordkapp med 30km/t. Problemet er bare, at en kone er så forblændet af synet, at hun
bare kører lige ud fra en tankstation uden at se – os. Hun skrammer vores toiletklap
og bagende. Der sker egentlig ikke så meget med os. Men bag os får en tysker i bobil
ødelagt sin ferie. Øv. Dum kælling.
I Alta skal vi tømme vores toilet. Vi finder et tømmested og betaler: 45,- for 20 liter
lort.
Bortset fra det er Alta også et besøg værd. Bl.a. skal de mange helleristninger, der er
tegnet op langs en enorm smuk sti, unbedingt opleves!

Nu trænger vi til en ordentlig pause. Vi sidder højt oppe og kikker ud over
Altafjorden. Ude på vandet sejler en speedbåd rundt, helt alene. Mon han er klar over,
hvor meget han sætter i bevægelse?
Vi når Øksfjord sidst på eftermiddagen.

Eftermiddagssolen bliver til aftensol, til natsol, til midnatssol. Vi står (som vi plejer)
helt ude ved havet med et mægtigt fjeld i ryggen. Vi hilser på gamle venner, vi går
herlige ture, Lothe fisker, Jens læser, jeg bobler, får et bad, bliver klappet af alle
mulige folk. Vi bliver et par dage og nyder tilværelsen og midnatssolen.

Vi er ikke helt alene, en italiener og en enkelt beskeden tysker har fundet herud.
Stedet er åbenbart endnu ikke kommet med i tyskernes register over gode gratis
holdesteder til bobiler.
Vores sidste toppunkt er Andenes på Vesterålen, en øgruppe, som ligger lige nord for
Lofoten. Køreturen dertil er meget smuk, især i solskin. Vi kører på E6 over
Kvænangfjellet

og lægger os ind på den første cp i Fosselv (når man kommer nordfra). Her ligger vi
en enkelt nat, vi bor ikke gratis, men der er lækkert. Og den store foss, der buldrer
lige bagved er et godt udflugtsmål! Vi fortsætter rejsen, passerer bl.a. Lyngsalperne.

Vi opdager de første kartoffelmarker, hvor det grønne lige netop er kommet op af
jorden og bemærker, at havet har en anden farve end det plejer. Ved Moen er der helt
oversvømmede områder. Broen står næsten under vand og vi holder vejret, mens vi
kører over. Det har også givet meget vand de sidste dage, men så meget har vi aldrig
før set så højt mod nord. Synd for nordisk træf, der holder til i nærheden.
Vi finder et afskrevet stykke E6 og slår os ned for natten. Jeg stresser godt af og
strækker mine lange lemmer. Som sædvanligt hiver Jens gasgrillen frem, og så står
den på lækker mad og drikke. I år er der for øvrigt slet ingen frostskadede koteletter i

frysedisken i Rema 1000! Og udbuddet af varer er blevet en del større siden sidst.
Men jeg kan godt nøjes med min ”risret” og frisk vand.
16.7. Desværre ser vi ikke så meget på køreturen. Det regner, tågen hænger næsten
ned til havet. Kort før Narvik drejer vi til højre mod Lofoten/ Vesterålen. Der er en
helt van(d)vittig trafik. Alle flygter åbenbart fra Lofoten. Vi har hørt om store
vandmasser også dér. Til gengæld er vi ret alene på vores kørebane. Der er ikke
meget sjov ved at ligge ude i sådan et møgvejr, så vi ender på cp i Sortland. Det skal
I, der læser dette, aldrig nogensinde gøre!!!! Hverken koordinater eller adresse er
opgivet korrekt i håndbogen. Man burde fatte mistanke! Fire stjerner berettiger til en
vis pris: 250,- uden strøm. Men den plads når suverænt toppen af rædselsfulde
pladser i Norge. Der flyder med affald. Døre skal sparkes ind, hvis man vil ud.
Pladsen består mest af huller, ja, den er et hul. Heldigvis er der skispor/ vandringsled
lige i nærheden, så jeg i det mindste kan få en ordentlig traver.
Vi tanker billigt i dag: 13,56 kroner for én liter diesel. Vi tager turen til Andøya, først
i tæt regn, så i forrygende blæst og pludseligt bryder solen frem. Det udnytter vi
øjeblikkeligt. Det mager sig nemlig således, at vi faktisk befinder os lige ud foran et
fantastisk sted. Vi stiller os op bag Nordmelas forsamlingshus, har havudsigt og kan
på et halvt sekund få sand mellem tæerne! Jeg er lidt mat i sokkerne. Morgenturen på
et par timer har været den rene ”fåre”stilling. Hvorfor vifter fårene med deres haler,
når de slet ikke vil lege? Og jeg må altså ikke rende efter hverken dem eller lammene.
Men jeg kommer mig, og så boltrer jeg mig på stranden!
Mens vi spiser, siger Lothe, at hun føler sig iagttaget. Hun hiver kikkerten frem og
spejder rundt. Så griner hun lettere triumferende og peger ud i ingenting. Der kan du
se, siger hun, og vi glor og ser intet. Jens må have fat i sin egen kikkert, for Lothe
slipper ikke sin. Og derude sidder han altså: Eddie. For selvfølgelig kan en havørn
ikke hedde andet end Eddie, vel? I husker nok den skøre englænder fra Vinter OL i
Calgary i 1988…

Vi har glæde af Eddie under hele vores ophold. Han kommer og flyver, som det
passer ham, og da Lothe tager på fotosafari for at få det perfekte billede, når en masse
krager at advare ham, så hun ikke får andet end synet af hans hale. Og våde tæer, for
selvfølgelig sidder Eddie i en mose.
Andenes plejer at være en meget travl by. Denne sommer ligner den en slagmark. Der
er vejarbejde gennem byen. Det kan man måske leve med. Men der er ingen turister.
De er simpelthen regnet væk. Her kan man ellers komme på en fantastisk hvalsafari,
eller en tur ud til et fuglefjeld, eller på sælsafari. Man kan gå i fjeldet, man kan fiske.
Bare ikke i sådan et vejr, vil de fleste nok mene. Jeg synes her er skønt trods regn og
blæst.
Efter et par dage tager vi afsked med Eddie. Vi kører fra Nordmela til Å, videre til
Sortland næsten til Narvik, hvor vi forlader E6. Vi kører på E10 over Bjørnfjellet til
Sverige. Rejsevejret er perfekt frem til grænsen og lidt grumset de sidste kilometer
før vores natte-rasteplads ved Pessisjåkka (BD8). Vi finder stedets eneste vandrette
plet, så vidt jeg kan se, for en nordmand med en halvanden kilometer lang Polar
opgiver, og det gør et par bobils-tyskere og svenskere også. Vi tager et par gode tur
op og ned ad skrænterne ved Torneträsk – jeg får lov til at rende og bade. Nede ved
søen opdager vi en tæt pakket række fiskerhytter i alu, et par skinner til at hive både
ud på, en udtjent snescooter, et godt, gammeldags das. Der ligger en tung mandehørm
over stedet.
Vi kommer til Kiruna i flot solskin tidligt på formiddagen. Det gamle stadshus ligger
endnu på sin plads. Besøg det endeligt, når I kommer på de kanter og bliv et par dage.
Tag jer tid til et grubebesøg og gå op på skibakken – der er en flot udsigt deroppe fra.
Vi har været her flere gange, så vi fortsætter bare efter et grundigt indkøb i et stort
center i den anden ende af byen.
Vi holder frokostpause ved Lappeasuando, hvor vi også lige tager en lille udflugt. Jeg
nævner det blot i forbifarten, fordi jeg aldrig har siddet så meget stille på en travetur.
Rensdyr vælter nærmest ind over os fra alle sider. De glor bare på os og går
overhoved ikke i panik. De trunter videre, og det gør vi så også. Kort før Gällivare
forlader E10 os og vi fortsætter vores gyngetur på E45 – Indlandsvejen. Jens hader
den, Lothe elsker den. Derfor kører de her hver anden gang. Der, hvor vejen til Stora
Sjöfallet går fra, er der opsat en masse gode infotavler om Lappland. Vi bruger stedet
til overnatning sammen med to andre enheder. Stora Sjöfallets dalen vil jeg meget
gerne se engang. Lothe og Jens bliver helt fjerne i blikket, når de snakker om den. De
har nemlig oplevet en rigtig renkalvemærkning derinde, og det har vist været virkelig
stort. Der ligger en flot vinter-cp 100 km inde i dalen, men vejkvaliteten derind
afholder os fra at køre den vej om sommeren.

Den 21.7. rykker vi ind på en cp 3,5km vest for Jokkmokk. Pladsen er lille og ejes af
et hollandsk par med sjæl. En hane spankulerer med sine 5 høns rundt mellem vogne
og telte, hunde og katte; der er små bålpladser rundt omkring; tingene fungerer,
omend de er meget primitive. Vi går en fed tur ud i mosen, selvfølgelig på en
markeret sti. Jeg får lov til at løbe fri. Der er mange flotte vuer undervejs, men dem
har jeg ikke så meget til overs for. Min favorit er vand. Og jeg springer da også ud i
noget, der ligner….

Bagefter kører vi en tur til byen og kikker lidt på samemarkedet. Lothe er bare så
meget nødt til at have et filtet tæppe med tegn fra samernes verden. Hvis det stod til
hende, havde hun endda brug for mindst et tæppe til med en masse får på.

Vi bliver et par dage og snakker lidt med vores naboer, som er franskmænd, der gerne
vil tale engelsk! Vi er dybt imponeret. Lothe fortæller dem, at man altid kan lave et
bål, hvis bare man har lidt birkebark, nogle kviste, en tændstikæske og en enkelt
tændstik, og at samemuseet i Jokkmokk er noget af det flotteste, hun har oplevet. Det
med birkebark og bål prøver de allerede samme aften. Nu er de imponeret!
Næste stop er Slagnäs. Vi smider cv fra os på en cp og iler videre ud ad små veje til
Gasa. Her bor samekvinden Lotta. Hun fortæller om samelivet før og nu, og i en kåte
trakterer hun ved bålet med kogekaffe og tørret rensdyrkød.

Lothe og Jens er meget begejstret, da de kommer tilbage til bilen. Jeg har i
mellemtiden siddet og iagttaget rensdyrene, der går mellem biler og traktorer,

og så har jeg rigtig ondt af en hund, der er spærret inde i en kasse, som sidder fast på
cykelstativet bag på en tysk bobil. Den har hylet i flere timer. Hvis I kommer op eller
ned ad E45, skal I lige ind og besøge Lotta på Båtsuoj 17km fra Slagnäs.
Da vi næste dag nærmer os Vilhelmina, tager vi en hurtig beslutning: vi slår et slag ad
Vildmarksvejen, der starter lidt nord for Vilhelmina, fører mod vest næsten til den
norske grænse og ender i Strømsund. Også den vej kender vi ganske godt. Man skal
have god tid, for selv om der ikke er vejarbejder, er der afsnit der ligner jeg ved ikke
hvad. Speedometeret når sjældent at vise mere end 50. Naturoplevelsen er enorm.
Frodige græsmarker og høje, statelige træer i starten, flere storslåede vandfald, bl.a.
Trappstekfossen, hvor vi overnatter,

og pludselig ikke andet end snedækket, bart fjeld. De to tager godt med tøj på, og så
trasker vi en tre timers tur i det barske landskab. Her er så flot.

Vi er 876m o.h. Ingen myg kan holde vingerne smurt i den blæst og kulde. Men
ternerne, de er frække. De styrtdykker ned efter os ganske uforfærdet. Jeg prøver at
gø dem væk, men det skratter de bare af. Vi når kun at køre 90km den dag. Lidt
længere nede gør vi holdt for natten. Et smukt sted med udsigt over fjeld og sø.
Desværre har ca. 1.000.000.000 – og I kan roligt sætte flere nuller på – mitter også
fundet frem til stedet. Næste morgen er de to tobenede noget så forpint, for jeg skulle
jo lige ud og tisse, inden vi skulle sove. Alligevel bliver også resten af
Vildmarksvejen til den oplevelse, vi havde håbet. Vi ser en masse rener med kalve på
vejen og standser pænt op.

Jens tænder katastrofeblinket, og så kommer der to svenske biler med hornet i bund
og jager en frygtelig skræk i de stakkels dyr. Jeg ønsker dem alt muligt på deres vej!

Efter en nat på cp i Strømsund finder Lothe stedet til en rigtig traver 30km syd for
byen. Da vi kommer nærmere, viser det sig, at ”Vackermyren” ligger 10km fra
landevejen. Ok, vi drejer derudad. Men så bliver vejen til grusvej, og så siger Jens
stoppppp. Resolut kører han ind et passende sted og kobler cv fra. Så kan Lothe
overtage rattet og drøne af sted med mig. Det gør hun så. Vi får en herlig tur i en
mose med en masse flotte blomster.

Jeg tonser rundt, så det sprøjter til alle sider og Lothe fotograferer.

Vi kommer godt trætte tilbage til Jens, som sammenkobler, sætter sig bag rattet og
chauffører videre. Er han ikke skøn?!?! Forbi Østersund. Videre, videre. Vi når lige
akkurat inden lukketid til Överhogdals Forngård, hvor de to absolut skal have kaffe,
vafler med hjortronsylt og flødeskum. Jeg finder mig i det, for vi sidder ude i
aftensolen. Vi overnatter også dér.
Næste morgen får de to endnu en skør idé: vi skal lige ud til Fågelsjøn, som ligger 56 km fra E45 et stykke efter Sveg. Ved museumsgården er der plads til 4-5 enheder,
det koster 130kr med strøm. Vi hygger os – lykken er at dele to bakker jordbær med
sine venner! Vi går en lang tur, hvor jeg virkelig kan bruge mine kræfter på alt
mellem pinde og fyrretræsstammer. For første gang i mange uger oplever vi, at det
bliver halvmørkt om natten. Der kommer et bragende tordenvejr, men det rører mig

ikke. Tidligt på morgenen sætter en flok traner sig lige uden for cv og holder
konference. Jeg gør ikke!
Om morgenen går vi en lille tur og gør klar til afgang. Jeg er parat til at hoppe ind i
bilen, men nej, vi skal lige noget andet først. Lothe kommer med svømmevest og en
paddel under armen. Hvad sker der? Hun lokker mig i en kano! På land. Så skubber
de to kanoen lidt ud i vandet. Jeg hopper selvfølgelig ud af kanoen og ned i søen. Det
er vist ikke meningen. Jeg bliver kaldt tilbage og sat på plads i kanoen. Lothe sætter
sig lige bag mig og snakker hyggeligt til mig. Så giver Jens os et ekstra skub, og dér
sidder jeg så for første gang i mit liv i en kano på en sø. Puha, det er næsten for
spændende. Jeg holder vejret og sidder helt stille – et stykke tid. Jeg rejser mig en
lille smule for at se, hvor padlen bliver af. Det skal jeg vist ikke. Jeg er virkelig ude
på gyngende grund. Altså planter jeg min bagdel igen lige foran Lothe. Det her er
godt nok hyggeligt! Det skal jeg prøve igen en anden gang!

Vi slutter vores nord-tur af med et par dages besøg i Leksand. Her bor vi på en lille
bitte cp midt i byen. Svensk Indre Mission ejer pladsen, men hvad gør det? Vi har jo
haft Vorherre med på hele turen.
Det tager tre køredage at komme helt hjem til Nordborg. Vi kommer hjem søndag,
den 5.august. Kilometertælleren står nu på godt 247.000. I dagbogen er vi nået frem
til overnatning nr.794. Vi har lagt over 8000 km bag os og har sovet 35 gange i vores
elskede, mobile hundehus.
Makker, Lieselothe og Jens

