Makkers tur til vore brødre og søstre i Norden
Da jeg, Makker, brækkede min pote i maj, har jeg denne gang kun
haft kræfter til at være med og snuse til frygtelig meget spændende
i min sommerferie. I skal dog ikke snydes for at være med på turen
– det er blot blevet en billedbog med korte bemærkninger og få
undertekster.
27.6. Vi, dvs. Jens, Lothe og jeg, starter ved middagstid, holder pause på Kildebjerg,
tanker op i Køge og er fremme ved vores overnatningssted sidst på eftermiddagen.
Fri camping umiddelbart efter Öresundsbroen. Kørt 345km
28.6. Fri camping ved Hornborgasjön, Falköping. Vi skal
lige tjekke, om der er et par traner – vi ser en del.
Kørt 390 km

Gæssene hører vi i tusindvis fra kl.4 om
morgenen.

Her står tusinder af
traner i marts og
september. Nu
fylder vi mest i
landskabet.

29.6. Fri camping ca. 40km før Gävle – et dejligt sted lige ved en lille sø.
Kørt 370 km
30.6.-1.7. Vi fortsætter ad E4 mod nord i flot solskinsvejr og 24⁰. Første alvorlige
stop: cp i Själevad ved Örnskjöldsvik. Her har Fjällräven et fabriksudsalg, hvor Lothe
altid går helt amok, mens Jens er mega nøjsom (jeg tror mere, at han ikke gider det
der med at prøve tøj). Jeg får en lille svømmetur, mens Lothe stikker sin næse i både
den ene og den anden blomst. Kørt 402 km

2.7. Selv om vi følger ”kystvejen”, kører vi nu gennem det rigtige Sverige: masser af
søer, kæmpestore sten, som jeg drømmer om at tisse op ad, birketræer og fyrretræer.
Og svenskere, der kører ganske pænt og disciplineret. Vi sigter mod Piteå, men Lothe
får en idé om, at vi skal til Storforsen, så vi drejer fra og lander i et stygt vejarbejde.
Øv, vi vender og kører til den nærmeste campingplads – i Älvsbyen. Kørt 400 km
3.7. Stadigvæk godt vejr. Dagens mål i første omgang: mægtige Storforsen uden cv.

Og her er den så:

Bagefter henter vi cv og bimler videre mod Piteå. Som sædvanligt skiftes Jens og
Lothe til at køre, den ene før frokost, den anden efter og vice versa. Vi passerer
Haparanda (er det ikke et dejligt bynavn), den svensk-finske grænse og Rovaniemi –
det er her, Julemanden holder til, når han ikke er på Grønland. Og polarcirklen. Og
endelig finder vi et rigtig godt sted for natten. Fri camping ved en finsk sø og en lys
birkelund. Kørt 400 km
4.7. Vi fik en ordentlig byge i nat, men
om morgenen er her dejligt, og luften
er frisk. Jeg prøver min pote af – Lothe
går en lille tur med mig igennem den
smukke birkeskov med en masse
multebær i skovbunden. Imens gør
Jens klar til afgang. I Sodankylä køber
vi ind, så vi kan klare en nat mere ”ude”. Det perfekte sted ligger lidt
før Inari, hvor en norsk camper gør os selskab i løbet af aftenen. Jens
og Lothe læser i deres tykke bøger, jeg bobler. Kørt 290 km

5.7. Temperaturen er faldet, skyerne hænger over os. Vi skal have vand på og tømt
toilettet. I Sverige kan man gøre det på hver rasteplads. Det kniber vældigt med
stederne i Finland. Vi kører ind på en cp og spørger – vi vil gerne betale for det. €18
er dog for høj en pris! Det næste sted vil man kun have €5. Det passer lidt bedre.
Efterhånden er det blevet til ”museumsvejr”. Museet Siida er et godt sted at bruge
mange timer på. Det er et museum om samiske folks kultur og historie. De tobenede
kikker, jeg sover i bilen.

Fra fotoudstillingen på museet.
Det pøser ned, da vi fortsætter. Et blik på klokken siger, at tolderne ved den finsknorske grænse i Utsjoki sikkert er gået hjem…. Grønt lys, da vi kører over. Og dog.
Pludselig skifter det til rødt. Jens hugger bremsen i. Jeg hilser begejstret på to unge
norske toldere. Til gengæld endevender de cv. Lothe viser vin og øl og whiskey og
rom frem, men de vil se mere. Samtlige skabe, samtlige skunke, endda køleskabet
bliver tjekket. Piller og tabletter undersøges. Vandtanken åbnes. Lothe bevarer roen.
Så kommer turen til bilen. Jeg gør mig lidt bred og smiler til dem. Lothe fortæller, at
vi skal være i Norge i flere uger! De kikker på ølrammen og på Lothe. Heldigvis
åbner de ikke køletasken,……Så får vi lov til at køre videre.
Vi finder et godt sted og slår os ned. Selvfølgelig ved noget vand. Det regner. Det er
koldt. 4⁰. Det bliver en nat for lukkede vinduer. Kørt 300 km
6.7. Vi bliver vækket af et monster til vejarbejde-maskine. Hurtigt er vi klar til at
rykke ud = være væk, inden vejen forsvinder under os. Skyerne er lidt lettere. Man
kan se, at der for ikke længe siden har ligget en tung snedyne hen over landskabet.
Birketræerne har kun ganske spæde blade. Vi kører over et par fjelde og drejer fra
ved Russenes. Her samles ellers Nordkap-farerne. Vi skal ikke til Nordkap, vi skal
”kun” til Alta. Igen over et par fjelde med rivende elve ved siden af vejen. Vi smutter
ind på den første cp i Alta. De andre to i den anden ende af byen har vi prøvet før. Vi

skulle nok være kørt derhen. Prisen her: 350NKR!!!! Og pladsen har intet at byde –
vi gider bare ikke lette rumpetten og fare videre. Kørt 240 km
7.7. Solskin! Cv nusses over både inde og ude, inden vi genbesøger helleristningerne,
som virkelig er værd at se. De ældste er omkring 7000 år gamle!

I disse
omgivelser
sad de
dengang
og ridsede
og ristede.

Mens Lothe og Jens hujer rundt blandt oldtidskunstværkerne, venter jeg gerne i bilen.
Her er skygge og ro og ingen kvidrende japanske turister.
Vi fortsætter med flotte udsigter mod Øksfjord. Inden vi når dertil, skal vi gennem en
10-km-tunnel. Énsporet, uden rigtigt lys, uden sidestriber, kun en ”fortorvskant”.
Heldigvis er der en masse vigepladser, som trafikanterne TIL Øksfjord skal gøre brug
af. Det virker vældig fint, indtil vi kommer til udkørslen, som er lavet så fikst, at man
faktisk ikke kan se, om der kommer nogen. Jens skal bakke et par gange. Tredje gang
står vi over for en lastbil. Han bakker i stedet for os – flink fyr!
I Øksfjord har Jens blandt andet lavet ”Årets billede”, og Lothe har fanget mange
torsk og mørksej til både os og katten her. Der er et smukt sted helt ude, hvor
kragerne har vendt, så vi glæder os efter alt det bøvl. Og bliver sååååå skuffet, da vi
opdager et camping forbudt-skilt, som er blevet sat op siden sidst. Vi må vende om.
Det er ganske hårdt at køre på så små veje, så vi kaster os ind på det første pæne sted,
vi rammer efter tunnelen og tager en nat i fri camping. Kørt 180 km
8.7. Flot vejr fra morgenstunden og havørn til morgenmaden! Vi skal ud på en etape
med flere vanvittig smukke udsigter.

Vi stopper ved 3-tiden og lægger os i fri camping helt ud til havet. Jens og jeg tager
en slapper, mens Lothe går rundt og udforsker havbunden. Der er nemlig ebbe.

De stakler bliver oversvømmet med
saltvand et par gange hver dag – og de
overlever!
Kørt 220 km

9.7. Vi vågner til solskin! Jeg får lov til at rende efter måger og strandskader og
glemmer helt, at jeg har ondt i poten. Så fortsætter vi lige så stille. Ja, vi kører ikke
mere end 70km/t, der er jo ingen grund til at fare forbi alt det smukke, som ligner en
flot naturfilm.

Vi skal tanke, og efter et par optankninger til saftige priser = 15,55 NKR er vi
kommet i menneskehænder igen. Dieselen koster kun 12,52 NKR! God frokost på en
p-plads til en kirkegård – fantastisk udsigt! 22⁰! Efter en eventyrlig nedkørsel fra
fjeldet med vue over Narvik-fjeldene drejer vi til højre mod Lofoten/ Vesterålen. Vi
finder igen et flot sted til fri camping. Solen går ikke ned, så der kan læses til langt ud
på natten. Vi går til køjs kl.23, og vi kan sove, fordi vi er trætte nok.
Kørt 225 km
10.7. Tja, der er ikke meget sol over landet lige fra morgenstunden. Skyerne ligger
nærmest på cv-taget, og på et tidspunkt sidder vi midt i dem. Det plasker voldsomt.
Vi køber ind i Sortland og smutter videre mod Andenes, hvor vi lægger os ind på cp
og stiller op i tørvejr. Pladsen er ikke blevet bedre siden sidst. Vi er heldige og får et
ledigt el-stik. Der er ikke mange af slagsen, til gengæld er der et hav af vogne og

telte. Det småregner til langt ud på aftenen. Der bliver spist og læst – og for mit
vedkommende også boblet lidt.
Pludselig kommer der en lille opklaring, som bliver større, og ved midnatstid titter en
pragtfuld midnatssol frem. Kørt 210 km

Solen går
ikke
længere ned
end hertil!
Så står den
op igen.
Stakkels
sol; den må
da blive træt
på et
tidspunkt.
Og sådan ser der ud med midnatssolen i ryggen:

1.7.
Morgenmad, luftetur, og så forsvinder Jens og Lothe for en stund. De skal på
hvalsafari. Godt, jeg ikke skal med. Jeg er sikker på, at der er alt for mange ben på
sådan en hvalbåd. Vejret er fint – lige til sådan en hvaltur. Lothe spiser sin
søsygepille og bliver alligevel hønesyg og er glad for, at hun altid har en ´”lortepose”
i lommen…
Hun får dog trykket på udløseren en del gange.

Her er det en kaskelot, der
puster ind og ud, inden den skal
dykke.

Om lidt dykker den, men det
bliver der ingen billeder af.
Og pludselig dukker der en lille flok grindehvaler op. Lothe har afleveret sin
morgenmad og er klar med fotoapparatet.

Ja, det er
en stor
oplevelse!

De er hjemme igen omkring kl.15. Jeg har haft en fin dag i fred, så jeg blander mig
slet ikke i deres snak om turen. (Bare jeg får min mad til tiden!)
12.7. Vi kører
en lille tur i
området, inden
vi fortsætter
vores færd.
Tågen hænger
langt ned, men
der er alligevel
ganske kønt.

Planen er at komme til Lofoten, selv om vejrguderne vist ikke er med os. Inden vi
forlader Vesterålen, tanker vi op, for vi har hørt om sindsoprivende dieselpriser
længere fremme. Inden frokost klapper en modkørende venstre sidespejl af. Surt.
Heldigt, at vi har et helt arsenal af reservespejle med. Lothe udpeger et godt
frokoststed. Jeg får lov til at fare lidt rundt, men jeg har ikke lyst til en længere tur
med Lothe efter frokosten. Jeg vil hellere passe på Jens, mens han får sin middagslur.
Og Lothe har jo nok at tage sig til. Desuden finder
hun så afskyelige ting som kødædende planter. Nej,
jeg skal ikke nyde noget!

Og lom-ungerne må jeg alligevel ikke hente
op af vandet.

Vejen til Lofoten bliver meget våd. Da øjeblikket for tørvejr og en rimelig god
overnatningsplads i fri camping falder sammen ved 4-tiden, udnytter vi chancen. Vi
stiller op; jeg får en luftetur, Jens sysler med lidt i cv. Som sædvanligt forsvinder
Lothe for en rum tid udstyret med kameraet. Kørt 100 km

13.7. Det regner ikke, men …. Jeg får en lille runde, og så er vi klar til at indtage
Lofoten. Vi skal igennem otte (moderne) tunneler med bred vejbane og masser af lys.
Efter 70 km er vi fremme ved en rost cp. Den ligger 10 km fra alfarvej, til gengæld er
her meget smukt – hvis ellers man kan se noget for skyerne. De to svælger i varmt
vand under bruseren. Bagefter kører vi til Svolvær for at købe ind. Ja, man glemmer
eller kører altså ikke efter en enkelt pakke gær, for der er godt 25 km til nærmeste
købmand! Den står på lækker aftensmad til de to: laks i ovn med alt, hvad der hører
til. Jens læser, Lothe smutter en lille tur, inden det begynder at regne igen, jeg snuer.

Lothes egen lille varde i et for
øvrigt meget frodigt landskab

og her en lille mudderklire

14.7. Ja, det regner igen – eller stadigvæk. Vi er oppe/nede på 8-10⁰ hele dagen
igennem. Vi prøver at foretage os noget. Lofotenkatedralen er en mulighed, men den
er lukket. Lothe foreslår akvariet – det gider Jens ikke, men han synes, at hun skal ind
og kikke. Så det gør hun i håb om, at regnen er holdt, når hun kommer tilbage.

Kys mig!
Vejret er ikke en dyt bedre. Der er ingen grund til at bruge mere diesel på landskabet,
desværre. Vi kører hjem og hygger i stedet for. Og det regner ganske tæt.
15.7. Det regner. Nu må det være nok. Vores tålmodighed med Lofoten er brugt op i
denne omgang. Vi har ikke set meget andet end tyske autocampere og vand til alle
sider. Der er næsten ingen trafik til færgen i Lødingen, og vi kommer med efter kun
20 minutters ventetid. Det blæser voldsomt, så Lothe tyr til et stykke transportsygetyggegummi, heldigvis. Vi kommer godt i land og fortsætter bakke op og bakke ned,
igennem 13 tunneler, og endelig holder vi inde for natten i fri camping. Det blæser
ikke så voldsomt mere, og regnen er også stilnet af. Vi står højt oppe og har en super
udsigt. Trafikken er lige med nul omkring kl.22. De læser, jeg slapper. Kørt 220 km

Smukke orkidéer overalt i grøftekanten!

16.7. Siden Lofoten er vi kommet gennem 21 tunneler og forbi mange vandfald. Det
er nok den mest varierede del af hele turen med hav og fjeld. I dag har vi fint kørevejr
i starten. Efter frokost trækker der et regnvejr op, så man knapt kan se vejen. Og der
kommer et kæmpe vejarbejde over 30 km! Nogle steder er kørebanen smallere end
smal. En autocamper, der er bange for at trække lidt til højre, så han kører på sin egen
bane, klapser lige vores venstre spejl. Godt, at vi har et arsenal af reservespejle…. Jeg
er bange for, at Jens bliver træt af det spejlklapseri i længden.
I Mo i Rana drejer vi af mod Sverige – det er en fin vej, og da regnen er stoppet, kan
vi også nyde naturen omkring os. Egentlig ville vi holde for natten lige efter grænsen,
men dér holder den svenske ”madbussen” – som normænd valfarter til for at købe
billig mad og drikkelse – og har sit køleanlæg i gang. Det er ikke til at holde ud at
høre på. Vi kører til Hemavan og finder et meget brugbart overnatningssted ved et af
de mange p.t. meget stille vintersportshoteller. Det har været en meget våd dag, synes
jeg. Kørt 330 km
17.7. Vi står op til solskin! De norske fjelde kan åbenbart noget. I løbet af det sidste
døgn er vi kørt igennem 31 tunneler, kravlet op over adskillige fjelde helt op til 700m
høje, og vi har igen krydset polarcirklen.
Vi har kun 150 km til vores næste mål: cp i Storuman.

Han passer godt på byen!

En lækker plads, hvor tingene bare fungerer. Vi køber ind og tanker op. Lothe finder
ud af, at hendes svenske hundredkronelapper i mellemtiden (pr.1.7.) er blevet for
gamle. Dem har hun 47 af! Det slår hende heldigvis ikke ud. Stolene kommer frem,
og vi nyder alle tre solen og varmen. 18⁰!
Dejlig traver og flot aften. Kørt 150 km

Lige bag diget ved
cp kan man hoppe
i Umån
18.7. De har travlt med at tømme og
fylde på. Og bagefter går de endda i
kirke! Den ligger på campingområdet og
er både meget enkel og smuk. Den ligner
samernes sommertelt, dvs. det telt, de i
gamle dage brugte, når de var oppe i
fjeldet sammen med renerne.

Kl.11.45 ruller vi ud af pladsen, og lidt inden Vilhelmina drejer vi til højre ud på
Vildmarksvejen. (Herfra stammer Lothes ”Årets billede” for nogle år siden.) Derude
skruer vi lidt ned for tempoet – i stedet for 70 kører vi kun 60 i timen. Vi holder et
godt sted til frokost, og jeg får lov til at spæne rundt på en skovsti, herligt. Vi
kommer frem til

Litforsen, et rigtigt
lystfiskerparadis,

og kort efter til
Trappesteksforsen.
Flot!

Vi kunne godt blive her, men der støver for
meget. Så Lothe graver ned i sit ”guldatlas” og
kan fortælle, at der ganske snart vil dukke det
perfekte sted op. Det finder vi selvfølgelig. Jeg
render et par omgange omkring mig selv – her er
bare dejligt: en sø, fjelde, et par smukke
birketræer og solskin. Aftensmad og en enkelt
eller to gedigne whiskyer til de andre – det skal
jo fejres, at man har det godt.
Kørt 177 km

19.7. Solen vækker os flere gange! Jeg fiser rundt udenfor, mens de gør sig klar til at
komme videre. Lothe leger vandsparer og vasker op i salatskålen. Jens tørrer af. Da vi
kører, hænger skyerne tæt over os, heldigvis holder de tæt. Vi er i rensdyrland, og
samerne har gjort klar til den store kalvemærkning på fredag. Dårlig timing – det er
kun onsdag!

Ved Stekenjokk, hvor vi ville have holdt ind, er en masse entreprenørmaskiner i
gang. De skal sikre, at det forgiftede vand fra tidligere minedrift ikke kommer til at
forgifte hele området. Mineselskabet Boliden har meget på samtvittigheden…. Vi

finder det perfekte sted til resten af dagen og natten lidt længere hen. Vandringsmænd
og -kvinder, der er udstyret med det hele (rygsæk, fiskestænger, telt m.m.), er på vej
til og fra deres biler. Hen på eftermiddagen smutter Lothe. Hun vil op til en eller
anden lille top og er nok væk et par timer.
Vi drenge gør vores pligt med lukkede øjne. Det er vi egentlig rigtig gode til. Herinde
i cv er der dejlig varmt, og der er absolut ingen larm – vi er helt uden for rækkevidde:
hverken radio eller andre signaler kan modtages her.

En mesterlig
selfie! 4⁰,
blæst =
absolut ingen
myg
Selvfølgelig kan Lothe ikke lade være med at rode rundt på alle fire. Det kommer der
ind imellem noget ud af. F.eks. billeder af disse små, hårdføre skabninger:

Og oppe fra toppen er der selvfølgelig et uovertruffet vue over tundraen med
vandhuller og sneklædte toppe. Heroppe bliver man lille i det store landskab.

Se godt efter –
vi parkerer som
nr.2 fra højre i
bunden af
fotoet.
Der læses, spises, snakkes. Og til de to er der plads til et enkelt glas vin, mens jeg
gnasker godbidder. Kørt 37 km
20.7. Inden vi gik til køjs i går, kom der lige 25-30 rensdyr forbi. Jeg var helt op på
dupperne og drømte om dem i nat. Vi gynger videre, ind imellem med kun 40-50 i
timen. Vi har kørt helt op i 876 m o.h.! En smuk morgen og formiddag i helt
vidunderlige omgivelser.

(De har kørt den samme tur en del gange,
og de bliver nok aldrig træt af de
landskaber. Mon ikke, de skal herop igen til
næste år, nu hvor de 100 km vejarbejde fra
for nogle år siden er forvandlet til den
flotteste asfalterede fjeldvej.) Vi gør holdt
en masse gange for at tage billeder og
endelig også for at få en frokost.

Først på eftermiddagen kommer vi til cp i Strömsund. Der købes ind, alt det
nødvendige i ICA, og alt det sjove (toiletpapir, køkkenruller, batterierier, peanuts,
chips, en vase til cv m.m.) i en dollarshop. De kaster sig over deres små maskiner –
de kan ”komme på” igen. Hurra. Og så læses og snakkes og spises og nippes. Og
solen går ned, og det gør den med manér. Kørt 220 km.
21.7. Vi sover som tre sten. Jens soignerer sig selv, cv
soigneres bagefter, der tømmes og hældes på. Vi
kører en hyggerunde og ender ved et lille
fuglereservat med

et ”handicapvenligt” fugletårn.

Jeg bemærker straks
en lille flod ved
siden af, og inden de
ser sig om, får jeg
også et hårdt
tiltrængt bad.
Her er andet end fugle

– smukke guldsmede f.eks.

Vi sidder her bare og kikker og nyder det!

Lothe og Jens bliver enige om, at hun ”må” gå herfra og hjem til cp i morgen. Jeg må
ikke komme med, fordi min pote ikke kan holde til det endnu – desværre. Vi tager
tilbage til cp igen. Jeg har haft en oplevelsesrig dag og lægger mig. De to læser, og på
forunderlig vis vandrer chipsene i fast rutefart i gabet på dem og holdes svømmende
af en sjat whiskey. Udflugt kørt 66 km
22.7. Jens og jeg må holde sammen, for Lothe tager på sin 7-8 km tur gennem
fugleland. Der er vist ikke så mange fugle….

En halv million mygstik rigere og med et stort smil vender hun tilbage til os. Endelig.
Jeg vimser rundt og er glad. De sidder ude og kikker på solbrune svenskere og norske
10-m-cv´er, hvor unger og voksne tumler omkring og er enige om, at Sverige næsten
er paradis.
23.7. Nu har vi været i Strömsund længe nok. Vi må hellere se at komme lidt længere
sydpå. Lidt før Sveg forlader vi E45 og kører mod Los. Planen er at smutte ud til E45
et godt stykke syd for Sveg. Inden da finder vi et godt sovested ved floden Voxnan.
Her er der heller ingen forbindelse med omverden, så der læses og snakkes. Vi går en
lille tur, og Lothe plukker ”dagens buket” og tager lidt flere billeder.

Vi slutter af med en ganske pæn solnedgang.
Kørt 320 km

24.7. Solskin igen. Vi tager den med ro. Lothe og jeg smutter over broen og på den
anden side gennem krat og over stok og sten ned til åen. Hun er ikke så hurtig…
Da hun endelig kommer
ned til bredden, er jeg
allerede på vej til Jens –
jeg svømmer blot over.
Sådan. Kom du bare
efter mig!

Jeg svømmer til højre i
billedet… Det i midten
af floden er en krokodille
(forstenet)
Jens bliver selvfølgelig helt rørt over min selvstændighed og modtager mig med en
håndfuld godbidder.
Ved 11-tiden triller vi herfra og stiler mod Fågelsjön. Det fik Jens lyst til i går. Så i
stedet for at dreje til venstre ved E45 drejer vi til højre og kører knap 30 km
”tilbage”. Vi stiller op ved Gammelgården, der er museum med en mini-cp til 3-4
autocampere. Der er også plads til os. I
løbet af dagen bliver pladsen lidt trang,
for der kommer yderligere 5, der gerne
vil stå her. De finder ud af det, og vi
kan holde vores sikkerhedsafstand.
Bortset fra stuehus og en masse andre
småhuse, der hører til en stor gård, er
der også et gedigent forrådskammer.
Eller er det et fængsel?

Jens synes, at Lothe og jeg skal ud at ro kano igen, ligesom vi gjorde sidste gang for
mange år siden. Han vil gerne tage en masse billeder. (Han håber garanteret, at vi
plasker i.) Jeg kan huske, at jeg skal sidde helt stille – og det gør jeg, næsten. Og vi
plasker ikke i!

En time efter er det Jens´ tur til at klappe kadavret sammen og tage fat i en pagaj. For
en sikkerheds skyld bliver jeg sat af i cv. De to padler rundt på søen og hygger sig.
Lothe tager billeder,

og Jens styrer.
Efter aftensmaden smutter Lothe en tur mere ud på søen – hun har lejet kanoen i et
helt døgn!!! for 150 svenske!!!!
Imens sidder Jens med næsen begravet i en af de mange tykke bøger. Dagen slutter
på ganske normal vis: jeg bobler, de to andre snakker og fylder sig med et glas vin.
Efterhånden er vi kommet så langt sydpå, at et lys på bordet er på sin plads.
Kørt 60 km.
25.7. Lothe afleverer pagajerne, og vi kører gennem Dalarne. Der er ikke så meget at
se på, jo fyrretræer og birketræer og grantræer. Og ja, der er også en masse små søer
og smukke røde huse med unikke naturhaver omhegnet med rafter på skrå. Hegnene
er nok mest til for at holde skovens dyr ude. Og vejen er sine steder mere end
rædselsfuld. Jeg bliver rystet grundigt igennem – godt, at jeg er spændt fast i min
sele. Vi havner på Värnäs camping, som
ligger på vejen mod Trysil, ca. 1 km fra E45,
der, hvor den krydser Klarälven. En fin plads,
der har det hele, men mangler gæster. Vejret
har åbenbart ikke været for godt her. I dag er
der 24⁰, så vi klager ikke. Vi skal ikke andet
end slappe af nu.

Vi ligger sådan, at vi kan overskue en god del af elven, hvor en masse lystfiskere
kæmper med myg. De vil nok hellere kæmpe med en kæmpelaks.

Og pludselig kommer en
tømmerflåde sejlende….
Vi hygger lidt og går tidligt i seng, dvs. kl.22.30. Køreturen har været hård ved os.
Kørt 230 km
26.7. Vi bliver her en dag mere, og over middag står den på storvask.

Ja, den er stor!

Vi laver ikke meget andet end at stresse af, gå en lille tur, nyde livet. Efter
aftensmaden får Lothe igen en idé. De skal ud og finde elge! Jens sukker og ser lidt
træt på hende. Men han kan jo ikke stå for hende og opfylder endnu et af hendes
utallige ønsker. Jeg må selvfølgelig heller ikke være med på den tur, hvilket passer
mig fint. De kører på en laaaaaaaaang skovvej med mange huller. Jens sidder bag
rattet, Lothe spejder til alle sider. Ikke et øje, ikke et øre. Og dog – der er noget!
Stop! Bak!

En elgko med sidste års kalv. Sikken aften.
27.7. Vi skal være ude kl.12. Det lykkes næsten; kl. bliver 12.02. På et tidspunkt
forlader vi E45 og bruger de mindre veje via Arvika mod Bengtsfors og ender dagen i
Jøssefors, hvor vi lægger os i fri camping ved en lille havn. Jeg trækker Lothe rundt
på en kort tur, og Jens morer sig over en far og søn, der prøver at sætte en båd i

vandet. De skal ud at fiske. Da de kommer tilbage, er vi næsten færdige med vores
aftenhygge. ”Stearinlyset” blafrer, og der er kun en bundskjuler i vinglasset.
Kørt 122 km
28.7. Det har regnet meget i løbet af natten. Vi er klar til at rykke videre omkring
kl.9. Dejligt med den sparsomme trafik og mosekonebrygget over vejen og i skoven.
Og den store elgkalv, der bare står midt på vejen og glor på os et kort øjeblik, inden
den vælter ned i grøften og forsvinder mellem træerne. Vi holder frokostpause ved en
badesø næsten uden badende. Kun 21⁰ og blæst afholder selv de hærdede fra en
dukkert. Vi fortsætter til Bengtsfors, finder en p-plads ved Missionskyrkan og begiver
os på byvandring – læs: leder efter et systembolag. Lothe er løbet tør for rødvin her
den næstsidste dag i Sverige. Igen dårlig timing! Jens udnytter situationen groft og
kræver en blåbærtærte med flødeskum til gengæld.

For lidt til en blåbærpie –

og for giftigt til en svampestuvning.

Men ICA kan man sætte sin lid til, så Jens får sin tærte, endda med flødeskum. Turen
går videre, og vi er så heldige at finde alle tiders sted til fri camping kun et par km fra
vej 172. Sol, vindstille, 22⁰, ingen myg, selv om der er skov omkring os.
Kørt 120 km.
29.7. Det har regnet meget voldsomt i nat. Vi har ondt af de unge mennesker, der i
aftes slog et telt op nede ved søen. De kommer lettere desillusioneret op til deres bil
her til morgen. Vi har kun 150 km til færgen i Göteborg, og vi skal først sejle
kl.23.55. Vi har altså masser af tid, og her er garanteret smukkere end i færgehavnen.

Jens fordyber sig i en bog og sin tablet, Lothe i sin
bog og sin smartphone.
Og jeg? Jeg venter på godt vejr, altså i bogstaveligste
forstand. Der er ikke så meget ved at traske rundt i det her:

Heldigvis er der lidt tørvejr ind imellem, og
jeg kommer ud. Sjovt nok er der ikke så
meget ved regn, men svømmevand er en helt
anden og herlig sag.

Hen på aftenen kommer solen frem. Vi ruller op og sigter mod Göteborg, hvor vi
lander et par timer før færgeafgang.

Og jeg har vist fortjent en lille lur.

Ja, Sverigesturen ender her, men vi fortsætter lidt i Danmark. Vi skal til familietræf i
Fjand. Her bor det meste af familien i et rimelig stort sommerhus (til 35), mens vi
foretrækker cp, der ligger lige over for på den anden side af vejen. Jeg ville gerne
have haft selskab af og tumlet med de to hunde i sommerhuset, men selv om min pote
virkelig er i bedring, tør de tobenede ikke slippe mig løs.

Dette lille tillæg skyldes ene og alene et ønske, som Lothe allerede fremsatte i
Sverige, da de var på ”elgsafari”. Hun ville også gerne se en bæver i fri dressur. Dem
er der en del af langs Klarälven – de viste sig bare ikke de dage og de steder, hvor der
blev holdt udkik efter dem. Og Jens opfylder gerne (næsten) alle Lothes ønsker, så
vidt han kan, selv om det koster.
1.8. Klokken 4!!!! står de op. De pakker til morgenmad og trækker i de varme trøjer.
Afgang kl.4.30 uden mig. Tidspunktet er ganske ukristeligt. Jeg vil hellere sove
videre. Fin morgen, dejlig køretur langs Nissum Fjord og videre til Klosterheden
Plantage. Ved Møllesøen spiser de morgenmad og venter, og venter, og venter.

Mosekonebryg,
småfisk og
stilhed….
Ingen bæver. Kl.6.30 ankommer en taxa. Ud stiger en mand med kamera om halsen.
Chaufføren langer ham en rollator og kører. Manden kender stedet, ingen tvivl om
det. De spørger ham om bæverne – og han giver dem et godt råd. I al hast samles
resterne fra morgenmaden, og de kører. Desværre finder de ikke helt det angivne
sted, så Lothe er grædefærdig. Jens giver projektet en sidste chance og kører lidt

videre. Ind til en ny p-plads. Lothe hopper ud og følger en grøn markering. Pludselig
står hun i en lysning med en shelterplads, en bålplads og to små vandhuller. Hun
sniger sig frem til vandhullerne og holder vejret. Der lyder et voldsomt plask. Stille.
Shit. For sent!?
Hvad er det? En sten, der bevæger sig?

Hun lister tilbage for at hente Jens. Han overgiver sig og følger med til vandhullerne.
Og endnu en gang er heldet med dem. Desværre kan man ikke sætte videoer ind….
og Lothe kan ikke multitaske. Men der svømmer altå en bæver rundt lige foran dem!

Og hermed er beretningen definitivt slut.
Tak, fordi I læste og kikkede med.

