Ja, så er vi af sted igen – denne gang på clubtur med Hanna og Ole, Linda, Victor og Mathias og ej
at forglemme Lady!
Vi startede fra Nordborg hen på eftermiddagen om fredagen. Jens havde været ude ved stranden
med mig, og Lothe havde gjort vores tur-bo klar. Det blæste en halv pelikan fra øst-nordøst.
Undervejs kikkede Jens nogle gange på tankmåleren og sukkede. Modvind er ikke vores livret. Men
vi kom over Lillebælt uden bøvl, og Øresund tog vi også i et hug. Ved betalingsanlægget i Sverige
stod selvfølgelig en tolder, der gerne ville stikke næsen indenfor. Jeg fortalte ham ret tydeligt, at det
brød jeg mig ikke om, men at jeg godt ville hilse på ham udenfor. Det synes han til gengæld ikke,
han havde brug for, efter at han havde konstateret, at mit pas var i orden – hvad havde han da lige
regnet med??? – og at jeg talte meget højt – vist nok tysk – og at han ikke var så god til tysk…..
Lige efter den sidste bro, altså Øresundsbroen, spiste vi, og så lagde vi os til at sove på en
rasteplads. Ingen kølebiler en hel nat igennem!
Næste morgen kom vi rimelig tidligt op, sådan ved 8-tiden. Vi havde ikke spor travlt, for vi skulle
kun køre knap 200km. Meget hurtigt blev der fantastisk smukt. Solen skinnede fra en skyfri
himmel. Jeg sad og fulgte med det meste af vejen og tænkte: Hegnene derhjemme er godt nok også
flotte, men de er så smalle, at en hare knap nok kan gemme sig i dem, selv om den har trukket
maven helt ind til rygraden, mens skovene heroppe er så store, at der er brug for skilte, der advarer

mod vilde svin! Og skovene var rigtig trukket i efterårstøjet.

Jeg glædede mig allerede til at fare rundt i alle de blade…
Lidt over middag nåede vi frem til Torne. Vore venner var allerede ankommet og i færd med at
indrette sig. I det samme kom en trane flyvende hen over hovedet på os! Vi hilste på hinanden, og
snart var også vi klar til at tage imod gæster til en velkomstøl/ - vand/ - cola ude i solen! Et skønt
sammenrend af mennesker – og så var der jo lige Lady…. Sikke en tøs, sikke en kæk bagdel, sikke
en musenæse.

Der skete ikke så meget mere den dag, bortset fra at de tobenede spiste sammen i Valhalla, mens
Lady og jeg sad og ventede på dem i hver vores campingvogn.
Søndag var man allerede oplagt til at opleve noget. Vi tog ud til en elgpark i nærheden af Kosta. Da
vi kom, stod der tre biler på p-pladsen. Jo, der var åbent. De sagde, at vi kunne se 20 elge og 5
kalve, ellers også var der 20 elge inklusive fem kalve. Allerede efter de første 100 meter stod der
den største elg og gumlede græs. WOW!

De gik, og de gik, og de gik – op og ned, ind og ud, til
venstre og til højre. De spejdede til alle sider fra stier og
tårne…..

Til sidst var der da en indhegning, hvor de fik lidt for deres penge. En tyr, en ko og en kalv hyggede
sig med at æde, hvad gæsterne proppede i munden på dem.

Og sikke bløde muler de havde! Det var nu ikke værst. Turen sluttede i en souvenir-biks, og I kan
ikke forestille jer, hvor træt man kan blive af at se fire elsdyr!

chhhhrrrrr-psyyyyyyy!!!!
Efter den lange elgjagt tog vi til en kæmpe outlet med en
masse mærkevarer, men det blev mine medmennesker
hurtigt træt af. Desuden skrumlede vores/deres maver.
Hanna havde set et skilt med spis-hvad-du-kan-pizza for 75
kroner, så det var bare med at finde stedet. Jeg skal hilse og
sige, at de ventede lidt ind imellem, for pizzakokken kunne
slet ikke følge med, men de 7 mennesker fik også gjort kål
på mindst 10 kæmpepizzaer! Jeg siger ikke, hvem der
kunne klare mest, for selvfølgelig var det ikke en
spisekonkurrence.

Om aftenen var der til gengæld ikke plads til så meget mere i maverne. Hanna og Ole inviterede til
aftenkaffe, og det viste sig, at Linda og Hanna ikke havde kunnet nære sig: de havde begået et par
lækkerier til folket! Og Ole diskede op med en dessert efter desserten…

Så den første hele fællesdag sluttede med en akut maveforstuvning til de tobenede. Jeg selv holdt
selvfølgelig streng diæt.

Mandag gik Lothe og jeg en lang tur langs Åsnen. Det er en sø, hvor man kan komme ud i kano og
kajak og almindelige både, og man kan fiske!

Ole, Mathias og Victor syntes nok, at søen var for stor til, at fiskene kunne finde deres blink. De
nøjedes med at prøve lykken i pladsens put and take. Formiddagens udbytte:

(Kan I få øje på dem? Husk nu at spørge drengene, hvor stor deres fangst var, næste gang I møder
dem!)

Bagefter kørte vi alle til Växjö. Folk fik set på byen og et par/for mange forretninger. Byen bærer
præg af, at den ligger i glasriget, for der er glas alle vegne på gaderne; altså glaskunst! Og så er der
en sø mere…..

Til aften gik de tobenede amok i kyllingebryst og grøntsagslagkage oppe i Valhalla. Jeg nøjedes
med en gang ris, ærter, leverpostej og kyllingelår.
Tirsdag gik Lothe og jeg en tidlig morgentur – sådan ved 9-tiden. Det var drøn tåget. Jeg fik lov til
at løbe fri, for det var faktisk et vejr, som man ikke jager en hund ud i. Der var heller ikke nogen
hund…. Men jeg har jo et par gode lyttelapper, og ude på landevejen 3-400m fra stien kunne jeg
høre noget, der lød spændende. Så jeg drønede af sted – og Lothe fløjtede og råbte. (Det kan godt
være, at Hanna har lidt ret, når hun synes, jeg er vældig uopdragen.) Nå, jeg nåede til landevejen og
logrede vildt af det, jeg fandt: en løber i ensom majestæt. Jeg ville gerne løbe lidt om kap med ham,
men han må have misforstået noget, så vred han blev. Jeg skyndte mig tilbage til Lothe. (Jeg gør
altså også, som der bliver sagt, når beskeden når frem til mine grå celler oppe i hovedet. Hanna er
slet ikke klar over, hvor dygtig jeg er, når dét sker – og hun ikke kigger….) Og der fik jeg til

gengæld et møgfald. Det var ikke spor sjovt. Det var faktisk næsten ikke til at bære. Jeg var dybt
frustreret, så da der kom en cyklist forbi, fik han et møgfald af mig. Jeg skulle simpelt hen af med
noget.
Lidt senere kørte vi en laaaaaaaaang tur, ud af Torne over en bro. Og der i tågen sad 5 gamle hejrer
på gelænderet. Ja, det var virkelig hejrer med lang hals og lange ben. De lettede desværre, inden
Lothe fik hævet kameraet frem, stillet skarpt og trykket af, hvilket altid tager enormt lang tid for
hende. De tobenede skulle besøge glasfolk, og den første var en fyr, der hedder Leif Hauge.

Han er vist lidt af en original. Han samler flasker i alle mulige størrelser og farver, og så varmer han
dem op og skærer hovedet eller halen af dem og laver dem om til drikkeglas, vandkarafler,
hængevaser og alt muligt andet. Der var et frygteligt rod med system i, så jeg måtte ikke komme
med indenfor. Jeg kunne da ellers have sørget for lidt mere rod i systemet!
Næste stop var hos Mats Jonasson i Målerås. Hold da helt ferie – kan glas være så dyrt? Jo, det må
virkelig være kunst, ellers kan man vel ikke forlange op til 200.000 kroner for en skulptur!? Der var
nu også ting til almindelige menneskepenge. De fik også set en smule glaspusteri og glasstøberi.
Men det væsentligste var nok, at det også var frokosttid.
Der kom en hel bus fuld af svenskere, der skulle
ind i ”glashytten” og spise ”hyttsill” og drikke dyr
svensk snaps, men mine venner tog deres frokost
med manér udenfor – for nogles vedkommende
endda med kniv og gaffel. Jens var helt
misundelig, da Victor, Linda og Mathias gik om
bord i deres fire halve veltillavede.

Vi kørte videre til Transjö. Her skulle vi se ægte mesterværker. Jens havde i sommers lavet en aftale
med et par danske gutter, der arbejder her, og Lothe ringede på forhånd, men hun fik ikke fat i
nogen.
Da vi kom, var alt lukket. Så ringede
telefonen, og de danske gutter kunne
fortælle, at de faktisk var på vej til
Ukraine. Øv. Nul glas, nul kunst, nul
ikke noget. Et par damer, der kom
forbi, må have kunnet se, hvor
slukørede vi var, så de organiserede
fluks en af de store mestre, der kom
på sin ATV for lige at åbne butikken
for os/dem (heller ikke her ville de
have mig med ind). De var godt tilfredse med besøget, for der var meget smukke ting: skåle, vaser,
masker, skulpturer og en enkel håndvask i glas, som glaskunstneren lige havde lavet til sin datters
badeværelse. Det var nu ikke datterens håndvask, der var udstillet, men en lignende, for som
kunstneren sagde, så skulle der næsten altid tre-fire af slagsen til, for at én var vellykket. Når man
prøvede noget nyt, ville glasset nogle gange noget andet, end man havde forestillet sig, fortalte han.

Han var ret god til at forklare, hvorfor tingene blev så dyre (i Sverige).

På det sidste sted lavede man drikkeglas og skåle. Det virkede, som om man
ikke rigtig vidste, hvad ben man skulle stå på. Der var en masse ting på
udsalg, men ikke noget, mine venner havde lyst til at investere i. Det mest
charmerende var en lille nisse. Hanna kunne dog ikke stå for et par meget små
småting i glas. For mig var det en frygtelig lang dag i bilen, men jeg tror, at de
tobenede havde en ganske udmærket dag – det blev efterhånden ret pænt i
vejret, så alle også kunne nyde køreturen. Igen ventede vi på, at en elg ville
komme væltende ud fra skoven….
Til aften lavede Lothe en stor gryde chili con carne – uden chili, for det kunne Victor ikke tåle, og
uden bønner, for dem kunne Ole ikke tåle, og uden ris til Victor og Ole,…. Men de andre spiste
godt og fik også deres ris- og chili-behov dækket. Mens de spiste, spurgte Lothe Ole, om han ville
lære mig at gå spor. Ole kom med en længere udredning, som Lothe lyttede intensivt til. Men så fik
Jens ødelagt det hele ganske grueligt – han røbede nemlig, at det der med at gå spor kunne jeg
allerede…. Her troede Lothe og jeg, at vi kunne imponere Ole og de andre lidt ved at jeg ville
begribe sagens kerne om at bruge næsen hensigtsmæssigt straks, når Ole gav sig til at lære mig det,
og så klokkede Jens i den grad i det! Tja, sådan kan det gå. De to ægte folk kunne jo have lavet en
aftale på forhånd….

Der var lidt koldt i Valhalla. Det syntes jeg, var dejligt, for så var jeg ikke så længe alene den aften.

Onsdag stod Tingsryd på programmet. Vi tog af sted sidst på formiddagen. Men nu skal man ikke
tro, at vejen til Tingsryd kun er de 40km, som GPS´en havde regnet sig frem til. Lothe er helt
uhyrlig god til at sige damen i højttaleren imod, og Jens retter sig altså efter: Lothe! Vi kørte ud til
en

I skulle have set drengene. Vi havde regnet med et kort ophold, men sådan skulle det ikke være.
Turen forbi vragene udviklede sig til en konkurrence i stil med ”Gæt en sang”. Man så en brøkdel af
et lig og kommenterede det heftigt, indtil man kom frem til, at det måtte være en Ford Taunus 12 M
– eller var det en 17 M?

Jeg aner ikke, hvad de rustbunker fra
dengang hedder, men sjovt var det vist.

I Tingsryd skulle de tobenede absolut besøge Börjes handelshus – en gang Daells
varehus i miniformat. De havde alt, hvilket kunne få både Ole og Victor til at gå op i
limningen. Men de havde også rejemadder! Og laksemadder!

Klokken 15 havde mine venner en aftale
hos Hammerplast, hvor man laver
plastkasser med låg, f.eks. bedrollers til
Jysk. Hold op, en virksomhed. Der var
ikke så mange folk på gulvet, til gengæld
var der robotter, der havde mindst syv
kugleled på hver arm! Og en hyggelig
fætter, der viste rundt i over en time.
Man var imponeret. Til sidst fik de lov
til at se hele virksomhedens
varesortiment, plastkasserne er nemlig
kun en del af produktionen. Andre steder
laver man køkkenredskaber,
selvvandingsurtepotter, sneskrabere mmm. Victor fik lov til at prøve at slå en specialplastkasse med
låg ihjel, men det lykkedes ikke, selv om han brugte både hammer og kræfter…
Den aften stod menuen på hjortesteg med tilbehør. Der manglede ikke noget! Waldorffsalaten,
kartoflerne, en superb sauce og rødvinen var der, og Ole skar stegen ganske perfekt!
Torsdag var farvel-dag. De to andre vogne skulle drage hjemad – forbi Ullared, og det kommer man
jo ikke på et par timer. De klemte hinanden godt og grundigt, jeg fik et par krammere – især
Mathias kunne give nogle ordentlige af slagsen! Og Linda var slet ikke bange for mig mere – her til
sidst altså. God tur til jer alle og vink og trut, og så var vi alene. Hvor blev der pludseligt stille.

De sidste to dage nød jeg at have Jens og Lothe for mig
selv. Vi gik og kørte et par skønne ture i pragtfuldt
sensommervejr uden at have travlt, de læste og
hyggede, og jeg var ikke alene på noget tidspunkt.

Turen hjem bed vi over i Odense, og søndag eftermiddag kunne vi konstatere, at vi havde haft en
skøn tur, og at vi endnu engang uden buler og skrammer kom hjem til et hus, der ikke havde haft
besøg af ubudne gæster. Til gengæld protesterede Jens´ højre fod over den meget lange køretur….

