Sommerferie i Norge 2005.
Turen med vores gamle autocamper er planlagt til at gå fra Hanstholm til Egernsund
med Fjordlinien, mest på grund af en lav overfartspris på 1090,- kr.
Videre op langs Norges vestkyst, over Lofoten til Nordkap, videre hjem igen gennem
Finland og Sverige til Stockholm, Gøteborg og hjem til Holsted igen.
Autocamperen er en IVECO 35-8 fra 1983, som jeg restaurerede i vinteren 2004-5 og
malede lyseblå med lyst tag. Der er kommet en ny radio og et brugt fjernsyn i bilen,
ny vandpumpe og haner, en omformer til 230V og gasalarm samt GPS af mærket
Navigon 4,2 med Acer PDA. Også et termometer der viser ude og inde temp. er sat i
bilen. Toilettet, brusebadet, køleskabet og gasvarmeren virkede udmærket.
Onsdag d. 22. juni: Autocamperen er pakket,
og vi starter over middag. Vi skal først sejle
næste dag kl. 8.30, men møde senest kl. 7.00.
I Hanstholm kører vi op på havneudsigten,
hvor der er en parkeringsplads på toppen af
klitterne med en rigtig flot udsigt over hele
byen. Vejret er godt, sol og 20 grader, og vi
bestemmer os til at slappe af, nyde
aftensmaden, og så overnatte der.
Torsdag d. 23. juni: Vi spiser morgenmad allerede kl. seks og kører til færgen i god
tid. Ventetiden er lang, men vejret meget
fint. Endelig sejler færgen med et kvarters
forsinkelse i strålende sol og ingen vind,
så der bliver solbadet i de godt seks timer
overfarten varede. Vi kom hurtig fra
borde, men der stod toldvæsenet og

vinkede alle autocampere ind til siden. Så
skete der ikke mere det næste kvarter, og
vi fik ingen besked. Pludselig ankom
deres nyeste udstyr, en stor lastvogn
opbygget med en kæmpe scanner. Den så
ud akkurat som den, der bruges i

lufthavnene til personkontrol. Denne var blot så stor, at en lastvogn kunne køre
igennem. Endelig fik de da apparatet stillet op, og vi var åbenbart udvalgt til at være
deres ”testkunder”, så det tog lang tid, meget lang tid. Vi holdt der nok i halvanden
time. Vejret var stadig meget, meget dejligt med sol, 23 grader og ingen vind, så det
var træls. Det lykkedes kun at få fem biler
scannet, så opgav de, og vi fik lov at køre.
Nu var dagen snart gået, så vi kørte ind til
Egernsund og parkerede ved
lystbådehavnen. Her spiste vi aftensmad af
vore medbragte forsyninger og nød aftenen
på havnen.
Det var jo Sct. Hans aften, og vi er spændte
på, om der er bål på havnen, og om vi er
vågen til den tid. Det er trættende at holde
ferie. Vi overnatter ved havnen, en dejlig
plads med udsigt over det hele. Vi var ikke vågne til Sct. Hans bålet.
Fredag d. 24. juni: Solen står tidligt op i Norge og vejret er fortsat meget fint, 15
grader kl. seks, da vi stod op. Det er altså dejligt med varmt brusebad og toilet i
vognen. En butik på torvet åbnede kl. syv og der hentede vi rundstykker, ikke danske
rundstykker, men ganske gode og så var de billige. Morgenmad i det fri, morgensol
og havneudsigt, så kan det ikke blive meget bedre. Kl. otte var vi klar til afgang, ja, vi
er morgenmennesker Asta og jeg. Vi har ikke noget fast program for turen, eller et
bestemt mål vi skal nå hver dag. Kun ruten er planlagt, og vi fortsatte til Stavanger
langs kysten ad rigsvej 44. Efterhånden blev vejret dårligere, solen forsvandt og lidt
regn ind imellem, og temperatur på 13
grader resten af dagen. I Stavanger
ville jeg gerne se Norges Oliemuseum,
og det fandt GPSen uden problemer
nede på havnen. Entre 80 Nkr., måske
lidt dyrt syntes vi, men det var meget
spændende at se. Efter en time fortsatte
vi mod Bergen ad E39. To gange
sejlede vi med færge og oplevede den
gamle stemning fra Storebælt.
Færgebillet er vi vant til fra gamle
dage, men alle de vejafgifter der skal
betales hele tiden er irriterende. En
meget fin tur var det til Stavanger og videre til Bergen, men der er godt nok langt
mellem tankstationerne. Vi har en ti liters reservedunk med, som vi dog ikke fik brug

for, men der var kun fem liter tilbage i tanken, så uden reservedunken var vi nok
blevet nervøse.
Det første vi mødte i Bergen var et skilt til Troldhaugen, Edvard Grieg museet. Det
ville vi gerne se, så der tog vi ind med det samme. Det var ikke særlig interessant,
men nu har vi da været der, men så opdagede vi, at man kunne få en video sat i gang
med tilhørende musik af Grieg, det var
virkelig godt. Parkeringspladsen ved
museet blev valgt som natlogi, men først
ville vi ud af spise, det er nemlig vores
bryllupsdag. Asta fandt adressen på en
restaurant i centrum i Bergens-Geuden, og
så kunne GPSeren lede os dertil. Det var
dyrt, 600,- Nkr. for os to, så vi gik igen,
de annoncerede ellers med billige priser.
De andre steder vi kiggede var da også
endnu værre, men i en sidegade fandt vi et
tilbud med rabat og nøjedes med 307,Nkr., men vi fandt da ud af, at alt er meget dyrt i Norge, og vi er meget glade for, at
vi selv kan lave mad i bilen. Bilen klarer sig meget godt, skønt motoren har nok at
bestille ind imellem, og GPSeren nyder vi meget.
Nu holder vi igen ved Troldhaugen og hygger os i bilen. Solen er kommet igen nu,
men der er kun 13 grader.
Lørdag d 25. juni: Vejret er stadig godt med sol, men kun med 10 grader her kl. 8.
Vi bestemmer os for at se lidt på Bergen nu, da vejret er godt. Vi kørte til centrum
ved havnen og tog ”Fløjbanen” op på
toppen af fjeldet. Der var en fantastisk
udsigt over hele Bergen med havn og fjord.
Toget trækkes af et kabel og kører meget
stejlt op. Turen varer syv minutter hver vej.
Udover udsigten er der en butik med
turistpriser og en restauration, som vi ikke

så på. Vel nede igen gik vi en tur i byen,
der var marked med mange boder. Meget
fisk, både levende, friske, frossen og i
glas, alt god fra havet, som man siger.
Lugten af fisk var gennemtrængende, men

det er der sikkert nogen der godt kan lide, vi kan bare ikke. Så ville vi se en kirke,
men den første var låst, og domkirken fandt vi ikke. Det var nu overskyet og truede
med regn, så vi kørte tilbage til Troldhaugen, der var nemlig Grieg-koncert kl. 14.
Der kommer enormt mange mennesker til Troldhaugen, syv busser og et hav af biler.
En let middag og en middagssøvn, så passede det med tiden til koncerten. Første dag
så vi kun museet, men glemte villaen hvor
Grieg boede om sommeren, så det fik vi
rettet op på. Ved villaen var bygget en
koncertsal med tohundrede pladser. To
unge musikere fra Bergen spillede på violin
og flygel, de var meget dygtige, men vi
syntes, at valg af Griegs musik kunne have
været bedre. Dog en fin oplevelse. Nu var
klokken 15.30 og vi startede igen mod
Nordkap. Vi kørte op og ned af fjeldene,
sejlede og nød naturen og Astas ostemad,
som hun lavede undervejs. Nu holder vi
ved en lille by, som vi ikke ved, hvad
hedder, og vi har fået en pølse. Der er ti
meter ned til en sø og udsigt over byen,
bedre kan det vist ikke blive. Der er også
sne på fjeldtoppene. Her bliver vi i nat. Vi
satser på at køre langt i morgen. Indtil nu
har vi kun kørt 800 km på fire dage, så med
den fart kommer vi først til Nordkap om 14
dage, og så når vi ikke hjem til Gerdas
kusines fødselsdag d. 15. juli.
Søndag d. 26.juni: I dag skal der køres nogle kilometer. Kl. 7.45 var der afgang efter
morgenmad m.m. Der er 8 grader nu til morgen, og op ad dagen steg den til 15
grader. Vindstille og overskyet, men ingen regn. Vi fulgte først E39 forbi Førde,
senere med rigsvej 60 forbi Stryn og så igen E39 til Molde og videre mod
Trondheim, meget af turen var langs fjorde og søer forbi små landsbyer, men også op
i fjeldene hvor der stadig ligger sne. Der er meget gang i fossene og elvene og de
mange små vandfald. Et meget flot landskab at køre igennem. Alle landmænd slår
græs nu, de gamle hænger det forsat på stativer, mens langt de fleste pakker græsset
ind i plastik, som vi også kender det i Danmark. Dyr på marken ser vi næsten ingen
af, men en enkelt fåreflok har vi da set. Undervejs gik udstødningen løs oppe ved
motoren med en infam larm til følge. Vi fandt en genbrugsplads, hvor jeg fandt noget
ståltråd og fik den nogenlunde på plads igen. Det blev til 400 kilometer i dag, og det
er vist godt i Norge.

Nu holder vi 100 km. fra Trondheim ved en fjord og har spist hakkebøf til aftensmad.
Mandag d. 27. juni: Det regner og er kun 8 grader varmt. Det har regnet kraftigt i
nat, men er dog nu stilnet af. Vi starter igen lidt før kl. 8 og kører ad E6 mod
Trondheim. Det småregner nu, og vi bestemmer, at vi kun vil se Nidaros Domkirken i
Trondheim i dag. GPS bliver kodet, og vi er der kl. ti. Der er en masse byggeri i gang
foran domkirken, og det skæmmer naturligvis. Vi køber billetter og går ind i den
kolossale kirke, jeg tror, at Ribe Domkirke kunne stå i det ene hjørne. Det er en mørk
kirke indvendig med rigtig mange glasmalerier i vinduerne, men de ser beskidte ud,
eller også er det fordi, det er gråvejr. Det er ingen køn kirke indvendig, men
imponerer alene ved sin størrelse. Udefra har den en storslået facade. Den gamle
bispegård var også inkl. i billetprisen på 40 kr., men det viste sig, at der kun var
adgang med guide, og det var først kl. 12. Derimod var der fri adgang til
”Krudtkammeret” i Bispegården. Der var en udstilling om det norske militær, helt fra
Dronning Margrethe d.1. og til afslutningen af Anden Verdenskrig. Det var en meget
interessant udstilling, især afsnittet om Anden Verdenskrig hvor både Norges
modstand og senere modstandsbevægelsen var vist godt, men også den del af den
Norske befolkning, der støttede Hitler, var med. Derefter gik det bare nordpå ad E6
mod Mojelsen. Det småregnede lidt af og til hele dagen, og temperaturen kom ikke
over 10 grader. Der er masser af rastepladser hvor vi kan overnatte, vi holder nu ca.
100 km før Mjolsen, hvor Vildmarksvejen starter. Det er gået godt mod nord i dag,
ca. 400 km, ad E6 hele vejen. De afstikkere vi havde planlagt hjemmefra, springer vi
over, når skyerne ligger lavt, men tager afstikkere på turen, når udsigten er fin. Vi er
nu ca. halvvejen til Nordkap.

Tirsdag d. 28. juni: Det bliver koldere, kun 6 grader her til morgen, småregn først på
dagen, opklaring senere og midnatssol til aften. Vi starter halv otte i dag med Bodø
som mål. Vejen er fin det meste af vejen, og det går godt nordpå. Vi vil sejle til
Lofoten fra Bodø i dag og kommer til færgen allerede kl. 14, men færgen sejler først
kl. 17.45. Det var træls, men vi kører jo i autocamper, så det er faktisk ikke noget

problem. Først går vi en tur, og nu oplever vi noget ganske usædvanligt. Hurtigrutens
skib Nordnorge lægger fra kaj og er 10 meter ude, da en bus kommer susene og dytter
kraftigt, ud myldrer 20 personer der åbenbart gerne ville med skibet. De vinker, og
bussen dytter, og sandelig om ikke kæmpeskibet bakker tilbage, sætter landgang igen
og de 20 personer kommer med. Så kommer vi i snak med et norsk ægtepar, som
venter på færgen til en lille ø syd for Lofoten, der hedder Røst. De fortæller, at der
kun bor 600 mennesker på øen, deriblandt tre danske piger, der er gift med
nordmænd. Han er ved at stoppe som fisker og har bøvl med torskekvoter og papirer,
og hun er pensionist. Han ryger og ruller selv cigaretter fordi en pakke koster 67,Nkr. i Norge, en pakke tobak med cigaretpapir koster 147 Nkr. De var i Bodø, fordi
konen havde fået en svulst på hjernen og skulle scannes. Det var nu ikke at mærke på
hende på nogen måde. Så sejlede de, og vi lavede aftensmad, vi har det hele med
hjemmefra, det er dejligt nemt. Så kan vi spise, når vi vil, det er også rasende dyrt at
spise ude i Norge. Der blev også tid til en lille lur inden båden sejlede. Det var en
meget flot tur ud af Bodø havn og skærgård. Tre timer tog sejlturen til Lofoten, og vi
sov vist også lidt på skibet. Så var vi til gengæld friske til at køre et par timer da vi
kom til Lofoten. Naturen der er ganske anderledes end i hovedlandet, der er ingen
grantræer, og fjeldene er knap så stejle almindeligvis. Vi snakkede om, at det nok
lignede Færøerne. Vi kørte til 23.30 og stoppede så for natten. Nat og nat, der er
ingen forskel på nat og dag mere. Det er akkurat lige så lyst kl. 24 som kl. 12. Solen
gik op igen, da den var ca. ¾ meter over horisonten, og vi tog nogle billeder. Det var
jo første dag med midnatssol og godt 600 km har vi kørt i dag, så vi var godt trætte.

Onsdag d. 29. juni: Det blev jo lidt sent i aftes, så vi sov længe i dag. Det er skyet,
men tørt og lidt varmere, 8 grader, op på dagen kommer solen frem, men forsvandt
igen til aften. Vi nåede op på 15 grader midt på dagen.
Vi startede først kl. ni. Inden da havde jeg tætnet udstødningen med noget pasta vi
købte på en tankstation. Vi blev trætte af at høre på larmen, det var faktisk dejligt, og

det har holdt hele dagen, så det holder sikkert også hjem. GPSen måtte vi slukke for,
fordi cigartænderen som den får strøm fra var raslet løs. Det er jo ikke altid de bedste
veje. Nå, der er jo stort set også kun en vej med lidt sideveje, så vi havde jo heller
ikke noget at bruge den til, troede vi. På kortet kunne vi se, at der var en lang tunnel,
men da vi kom til den, var det altså en tunnel, man var ved at bygge, så fortsatte vi
bare uden om. Først var vejen god nok, så blev den til en grusvej, så kom der asfalt
igen. Så kom der en tankstation, og vi manglede diesel, så det var jo fint. Pludselig
fik Asta øje på, at den lille by vi var i, ikke lå der hvor vi skulle være. Damen i
forretningen fortalte, at vejen endte på den sidste lille ø, og så kunne man ikke
komme længere. Der var ikke andet at gøre end køre samme vej tilbage. Efter en time
holdt vi ved færgen som skulle erstattes af den nye tunnel. Den var sejlet lidt efter vi
var kørt ind på den forkerte vej og sejlede først igen om fem timer. Nå, færger er der
jo nok af i Norge, 18 km. længere tilbage var der en mere, den ville vi prøve. Vi var
heldige, den sejlede tyve minutter efter vi kom, Vi skulle ganske vist køre noget
længere, men hellere det end vente fem timer. Naturen er jo meget flot at køre i
gennem. Det var iøvrigt også en flot tur vi fik ekstra, næsten ud til den sidste ø.
Undervejs op over Lofoten gik vi ind på en cafeteria-agtig restaurant for at se, om de
havde hvalbøf, det havde de nu ikke, men vi fik dagens ret, det kostede 125,- kr. og
ødelagde ikke vores appetit nævneværdig, så til aften lavede vi selv bøfstroganof med
ris, og så blev vi mætte. Godt 400 km. blev det til i dag, hvor vi holdt ved sekstiden.
Alt er meget dyrt her i Norge, her er lidt eksempler:
Diesel 10,50 kr./liter og benzin en krone mere.
Mælk 10,- kr., yoghurt 20,- kr., jordbær 42,- kr., agurk 20,- kr., kinakål 29,- kr., kød
er dobbelt så dyrt som hjemme, wienerbrød og kager er desværre også meget dyre,
men jeg har fundet nogle lækre kager i REMA-1000. De hedder fyrstekager og koster
kun 16,- kr. for seks stk. så dem har jeg et lille lager af hele tiden.

Torsdag d. 30. juni: En rigtig fin dag fra starten. 14 grader i morges og 21 i
eftermiddags. Vi startede igen ved otte-tiden og fortsatte ad E6 mod Narvik og senere

mod Alta. Solen kom og gik først på dagen, men fra kl. 11 var der skyfri himmel. Det
er fantastisk flot at køre gennem landskabet. Hele tiden skifter det mellem fjord og
fjeld, mellem skove og høj ødemark, mellem ubeboet landskab og små klynger af
huse. Vejene er gode og vi kører rask til. Vi havde bestemt, at når vejret var godt,
ville vi stoppe og nyde det, og det gjorde vi så i dag. Det meste af eftermiddagen gik
med at tage solbad og en lille lur, vi fik også gang i grillen og fik koteletter og en
pølse til aften. Koteletterne købte vi i en Coop-butik, som der er mange af, og de var
netop på tilbud. Nok engang så vi, at priserne på almindelige varer som sukker, mel
m.m. er det dobbelte af de danske, men lidt boller, juice m.m. skal vi jo bruge. Det
var en rigtig dejlig slappeaf eftermiddag, som vi nød begge to. Mod aften kørte vi
igen tre timer og holder nu for natten ca. 50 km før Alta, og der er ca. 280 km. til
Nordkap. Vores lille fjernsyn virker fint, og vi ser lidt nyheder og vejrudsigten. I dag
har vi kørt 400 km., og regner med at nå Nordkap i morgen, og se midnatssolen der
sammen med alle de andre turister. Vi har også set de første rensdyr i dag, og jeg fik
også et billede af Asta i sneen. Det er let at finde holdepladser, i aften holder vi igen
med den fineste udsigt over fjord og fjeld, hvor der stadig er lidt sne på toppen. Vi er
trætte om aftenen og sover godt i autocamperen. Det daglige brusebad og toilettet i
bilen nyder vi også meget. Køleskabet er også uundværligt. Det hele i bilen virker
faktisk godt, og den er dejlig at køre med.

Fredag d. 1. juli: Dagen startede med sol og 17 grader kl. 6.30. Vi nyder
morgenmaden i solskinnet, men kl. 7.30 starter vi alligevel mod Nordkap. Vi kører
hele formiddagen og holder middagshvil kl. 12. Grillen bliver tændt, og vi får
koteletter og en pølse ligesom i går. Det er en lille fiks grill Asta fik købt til turen.
Den er lukket både når vi steger, og når den ikke er i brug. Vi holdt på en lun plads
lidt før Honningsvåg, der er den sidste by før Nordkap. Solen lunede godt, men nogle
få vindpust var kolde. Så tog vi os en god middagssøvn, det hører til, når man er på
ferie. Landskabet er højslette uden træer og meget øde. Vi så nogle flokke af rensdyr

fra vejen og mødte da også i dag et par, der bare stod midt på vejen og ikke sådan lige
ville flytte sig. Det er utroligt, at dyrene kan klare sig i den barske natur om vinteren.
Rensdyrene er magre at se på og ikke særlig kønne, som vi siger på jysk. Ved 16.30
tiden kørte vi så de sidste 50 km til Nordkap i fin solskin. Ved 18 tiden var vi fremme
efter at have betalt 560.- kr. i bompenge. Hele vejen var der sol, men på selve
Nordkap havde en sky placeret sig, så vi kunne ikke se noget som helst. Her mens jeg
skriver kl. 19.30 er skyen væk igen og solen er kommet frem. Vi har været inde i
Nordkap hallen, hvor der er en turist butik og en del udstillinger, en cafe og en
restaurant. Hallen er bygget i 1959 og rigtig flot lavet. Priserne er meget meget høje.
Vi købte lidt i butikken, men intet i cafeen. En kop kaffe med en tørkage til kostede
61,- kr. Der var ingen i hverken cafe eller restaurant, det er simpelthen for dyrt. Asta
skrev et kort til Anna-Mettes fødselsdag som bliver stemplet Nordkap postkontor.
Alm. porto til et alm. kort er 12,50 Nkr, så det er billigt i Danmark.
Det er meningen, at vi vil se midnatssolen kl. 24 i nat, her på Nordkap og så fortsætte
mod Finland og Sverige i morgen. Det tager nok to dage at nå der til.
Nå, nu kom der en sky igen, men den forsvinder jo nok også igen. Det er 9 graders
varme og næsten vindstille, faktisk rigtig en dejlig aften.
Sidste: Det blev en fantastisk aften på Nordkap. Fra kl. 21 til 23 sad vi og hyggede os
i bilen med udsigt til Nordkap plateauet, det ligger så højt, at skyerne driver ind
omkring, og derfor skifter vejret fra klart til tæt tåge med få minutters interval. Det
var spændende at sidde og lægge mærke til. Parkeringspladsen for private biler var
efterhånden fuld med omkring 100 autocampere og 20 campingvogne samt en hel del
almindelige biler. Ved 21 tiden begyndte busserne at komme i stort tal og kl. 23 var
der 50, også et par fra Danmark. Vi har nok været omkring 3.500 mennesker, og det
blev en meget flot oplevelse kl. 24. Solen viste sig fra sin allerbedste side. Vi
snakkede med to danske damer fra Herning, de var med bus og havde også været der
aftenen før, da var det tåget hele tiden, og de kunne intet se af solen, men det er
vilkårene på Nordkap. Kl. 00.45 var alle busser kørt igen, og der var atter ro på
Nordkap.

Lørdag d. 2. juli: Så er vi nået til Finland. Ret gode og lige veje, da vi først havde
forladt Nordkapøen. Landskabet blev mere kedeligt med store bakker med birketræer
på. Små birketræer når vi var oppe i højden, og store birketræer når vi var nede i
lavlandet. Ind i mellem var der også søer. Det var såmænd pænt nok, men lidt fladt i
sammenligning med det vestlige og nordlige Norge. Vi kørte inde i landet i dag, og
det er nok forklaringen på det. Vi fulgte vej E69 tilbage fra Nordkap og videre med E
6 til Karasjok og så med nr. 92 til Finland.
Dagen startede til sædvanlig tid kl. 6.30 og 7.30 kørte vi fra Nordkap. Da var der tæt
tåge/skyer, og vi kunne intet se, måske kun 20 meter, men vi havde kun kørt 1 km, så
var det atter klart solskin, og det holdt hele dagen. I morges var der 13 grader på
Nordkap og temperaturen kom op på 23 grader. Nu i aften sidder vi og nyder solen og
kæmper med en masse insekter der bider.
Det går ikke med alle de myg, vi starter bilen og kører med åbne vinduer ca. 100 km.
Så er myggene blæst ud, og vi stopper
netop som vi er kommet ind i Sverige,
med lukkede vinduer lægger os til at
sove.

Søndag d. 3. juli: Vi har sovet længe efter
kampen med myggene. Kl. er 8 og vi er
vågnet til et fantastisk vejr. Der er allerede
23 grader, og det stiger til 27 i løbet af
dagen. Klokken 9 kører vi, vi nemlig holder
ved en kirke og er lidt bange for, at
kirkegængerne pludselig fylder pladsen,
men det sker nu ikke før, vi er væk. Så
kører vi ned mod den botniske bugt ad vej
nr. 99 langs med Torne elven. Det er et
meget magert område vi kører igennem. Enten er jorden meget sandet og mangler
næringsstoffer, eller også er der noget i vejen med træerne, de er små og ser ikke godt
ud. Skovbunden er helt fri for bevoksning så vi kan se langt ind i skoven, det er et
mærkeligt syn. Husene i Sverige er fint malede og efterhånden som vi kommer lidt
syd på begynder der også at være lidt haver. Vi har nu kørt 180 km. ad brede, men ret
dårlige veje og kun mødt 18 biler i alt, så trafikken er ikke overvældende.
Middagspausen holder vi ved Torne elven. Der er en badestrand med en del folk der
bader i sol og vand. Vejret er stadig fantastisk, og vi griller et par pølser. Vi er stadig
nord for polarcirklen, og jeg syntes det kunne være sjovt, at kunne sige, at jeg har
badet i en elv i midnatssolens land. Det lyder koldt, det var også frisk som man siger.
Vi nyder næsten hele eftermiddagen der og kørte så videre. Vi krydsede elven og var
så i Finland igen. Husene der var ikke så velholdte som i Sverige, og der var ikke
slået græs eller noget som helst rundt om husene. Diesel var billigere end i Sverige,
så vi ville tanke så sent som muligt, men pludselig var vi i Sverige igen. GPSeren
virker ikke i Finland, så vi havde nok at gøre med at se efter trafikken i de to
grænsebyer Tornio og Haparanda. Vi kørte så ned langs Den Botniske bugt ad E4 til
Luleå. 580 km. ialt er den længste dags tur til nu. Vi ville ind til en by og nyde
aftenen og sove for at undgå myggene. Vi holder på en parkeringsplads ved en
forretning. Her er ingen myg, men mange biler der larmer. Her er også en benzintank
i nærheden, og straks vi holder, er der en som vil købe min gamle Velo Solex. Vi
tager den ned, og jeg kører en tur på den, så han kan se, at den er o.k. Jeg siger at
prisen er 4000 Dkr., men det synes han er for meget og kører igen. I nat går solen ned
igen for første gang i flere dage, vi har passeret polarcirklen igen.

Mandag d. 4. juli: Klokken er tre om natten. Asta kan ikke sove, hendes myggestik
klør helt afsindig. Nå ja, solen står jo allerede højt på himlen, og det er varmt og
dejligt. Vi bestemmer os til at stå op og fortsætte turen. Morgenmaden venter vi med.
Det giver ro for Astas kløen. Det er en pragtfuld morgen, ingen trafik, og det går bare
derudad. Vi kører til 5.30, så finder vi en plads og spiser morgenmad. Vi er faktisk
lidt trætte og sover til kl. 9, det var godt. En kop formiddagskaffe og så er vi klar
igen. Asta vil gerne se en ordentlig by igen, så vi kører ind en til lidt større by, der
hedder Örnesköldsvik. Der er parkerings automater over alt, og vi kan ikke finde
nogen forretningsgade, der rigtig vil noget. Vi kører så ind på privat
parkeringspladsen hos en bilforhandler og laver middagsmad der. Det var den bytur,
vi forlader byen og kører ind til den næste lille by. Der er kun et supermarked og lidt
små butikker. Vi handler lidt i supermarkedet. Straks vi har forladt bilen, er der en
flok, der studerer min gamle Velo Solex. Alt er dyrt i Sverige, men dog ikke helt så
dyrt som i Norge. Vi kører videre ad E4, som vi har fulgt hele dagen. Vi har valgt
denne vej fordi vi følger den Botniske bugt hele vejen, men vi ser intet til vandet, der
er træer langs vejen, og de tager udsigten totalt, det er lidt kedeligt med alle de træer.
Klokken er blevet 14, og vi vil nyde resten af eftermiddagen i solen. Vi holder nu i
Docksta i et område, der kalder Skulebjergene et meget smukt område. Her er en fin
plads, men måske hører den til en nærliggende campingplads, så vi kører måske hen
og sover et andet sted. Vi købte et postkort for at se, om de var lige så dyre som i
Norge, det var de næsten, 6 kr. for kortet og 10 kr. i porto, så nu er det vist slut med
at skrive kort i stort tal. På opslag på pladsen fandt vi ud af, at Sissel Kirkeby

kommer og giver koncert lørdag d. 9. juli i nabobyen. Det vil vi gerne med til, og da
vi jo har afsat en uge til afslapning på turen, kan vi jo lige så godt slappe af her som
et andet sted. Der er sikkert noget vi kan opleve og vejret er jo meget fint.
Det bliv til 427 km. i dag. og der har været mellem 17 og 25 grader og ikke en sky på
himlen hele dagen.

Tirsdag d. 5. juli: Vejret er som i går, bare fantastisk dejligt og lige så varmt. Vi
sover lidt længere, det er ”en slappe af uge” vi er startet på. Kl. 9 er vi færdige med
morgenmaden, og vi sidder og nyder det gode vejr og planlægger hvilke oplevelser
der er mulighed for i området. Vi har hentet nogle sommer-aviser på
turistinformationen og ser, at et af Sveriges hemmelige fæstningsanlæg fra den kolde
krigs tid, bliver åbnet som turist attraktion netop i dag kl. 11. Det vil vi hen at se. I
morgen sker der noget på en motorbane i nærheden, det er fra kl. 18 til 22. Torsdag
vil vi køre til en by der hedder Junsele, for der kommer Sissel Kirkeby og synger på
lørdag, og vi vil købe billetter forud. Undervejs dertil kommer vi forbi et museum
med veterantraktorer, så det vil vi også ind at se. Fredag kan vi køre lidt længere ind i
midt Sverige og se et veteranbilmuseum i byen Hoting. Lørdag skal vi så tilbage igen
til Junsele og høre Sissel, og søndag vil vi så fortsætter mod Stockholm, der er ca.
700 km. I Stockholm vil vi se Vasa-museet på mandag og sikkert lidt mere af byen.
Vi starter ved 10 tiden mod Hemøn, hvor fæstningsanlægget ligger. Med lidt besvær
finder vi dertil, og der er ture rundt i anlægget hver halve time med guide. Det viser
sig at være meget interessant og et hel fantastisk anlæg. Man begyndte at bygge
anlægget i 1942 og var færdig i 1954. Det kostede en milliard kroner at bygge
anlægget, der var sprængt ned i en klippe på toppen af øen. Fæstningen kunne rumme
500 mand og man var ikke afhængig af el, vand, varme og luft udefra, og man havde
mad, så man kunne klare sig i tre måneder.
Fæstningen mistede efterhånden sin
betydning og i 1989 forlod de sidste
soldater anlægget, men det blev bestemt, at
alle installationer skulle bevares intakte.
Rundturen startede på toppen ved de store
kanoner. To stk. der hver kunne skyde fire
skud i minuttet og havde en rækkevidde på
18 km, med granater på 46 kg og 15 cm i
diameter. Vi gik ind til kanonerne af
nødudgangen og ind i lade- og
affyringsrummet. Når man tænker på de
anlæg, vi har i Danmark fra krigens tid, der jo bare er et stort hul i jorden, så var det
ret fantastisk, at se et anlæg, der stadig kunne fungere, hvis det skulle være. Det

eneste, der var fjernet, var al ammunition. Der var iøvrigt en fantastisk udsigt over
hele kysten deroppe fra. Derefter gik vi ned i klippen og så alt i fæstningen.
Mandskabet sov i små 6 mands rum der var to etagesenge med tre senge i hver, og de
spiste i en kantine, hvor der kun var plads til en tredjedel ad gangen. Vi så
officerernes afdeling, der var af en ganske anden standard end hos mandskabet. Vi så
køkkenet, hvor man lavede mad til de 500 mand i kæmpe gryder, vi så hospitals
afdelingen med sygestuer og oprationsstuen, der dog aldrig var blevet brugt. Vi så
maskinrummet med en kæmpe dieselmotor, der leverede al energi til fæstningen og
reparationsværkstedet. Vi så ammunitions rummene og så, hvordan soldaterne
dengang med håndkraft, fyldte granater i elevatorerne, der hejser de 46 kg. tunge
granater op til kanonerne og ladede dem. Vi så radarrummet, hvor man overvågede
skibstrafikken forbi kysten og fik forklaret hvordan man beregnede indstillingen af
kanonerne. Der var tre radarskærme, en fast, hvor man kunne se skibene bevæge sig
og to der kunne låses på hver deres skib. Ud fra forskellen mellem det faste og
bevægelige system kunne en computer så beregne kanonens indstilling, med
hensyntagen til vind og lufttryk. Man affyrede så et prøveskud, og det opfangede den
faste radar, og så finjusterede man. Anlægget var jo gammelt og computerne fyldte
godt op i rummet, og selve indstillingen af
kanonerne foregik ved, at man fra
kontrolrummet ringede til kanonskytten,
der så gav mandskabet ordre om, at
indstille på de angivne grader. Alt virkede
stadig og fire gange om året blev alle
installationer afprøvet, kanonerne blev dog
ikke. Også den store dieselmotor der
leverede energi blev startet. Vi så også
radiorummet og hele administrationen.
Rundturen tog godt en time og var virkelig
en oplevelse.
Der var også lavet en ny restaurant, hvor de fleste spiste efter rundvisningen, men det
var mest fisk som vi ikke kender. Vi gik ud til bilen og forsatte videre ud på øen, hvor
vi fandt en lille fiske landingsplads, og der kunne vi fint holde. Så grillede vi et par
koteletter til middag, det ved man da hvad er. Her er så dejligt, at vi bliver her til i
morgen formiddag. På vores lille TV ser vi, at det gode vejr fortsætter i nogle dage.

Onsdag d. 6. juli: Ja, vi kan ikke sove om morgenen i den varme og det fine solskin,
så kl. 6.30 sad vi på bådebroen med vores morgenkaffe. Se billedet ovenfor. Det var
så flot og så dejligt, at vi blev siddende i flere timer, før vi samlede vore ting sammen
og tog af sted. Vi skulle med færge til og fra Hemsøen, og vi betalte ingen billet, da

vi tog over til øen. Vi tænkte, at det var nok ligesom på Fanø færgen, der betaler man
også kun den ene vej, men her var det bare helt gratis at sejle med færgen.
Så ville vi finde motorparken, som vi ville besøge i aften og kørte mod syd.
Undervejs tankede vi diesel og vand og fik tømt toilettet og fandt en butik, så vi
kunne handle lidt. Motorparken fandt vi ikke i første omgang, skønt vi næsten vidste,
hvor den skulle være. Vi bemærkede godt nok et skilt, hvor der stod Midtsveriges
Banan, men tænkte, at de nok handlede med bananer der. Det var imidlertid
motorparken. Vi fandt så et sted i nærheden, hvor vi kunne sove i nat. Ikke det
smukkeste, men stille og fredeligt.
Efter middagsmad og middagssøvn og solbadning og is til eftermiddagskaffe kørte vi
så ind til motorparken. Vi var de første der kom, men efterhånden blev der mere og
mere liv, og der kom rigtig mange flotte biler fra 1960 til 1980, ca. 25 af dem var
amerikanske, så der var rigtig noget at se
på. Det viste sig, at banen er åben hver
onsdag om sommeren. Det er en rigtig
asfaltbane til motorløb. Om onsdagen kan
alle komme med deres bil, hvis man har
lyst til at prøve at køre stærkt. Det var der
nok en snes stykker der havde, bl.a. en
BMW 2002 af samme årgang som min,
dog tti modellen. Det var sjovt at se på, der
var musik, og der blev grillet bøffer til
burgere. Det var lidt af en folkefest for bil
folket.
Vi har ikke kørt meget i dag, og nu sidder vi og hygger os i bilen, der er ingen sol
mere, fordi vi holder i en skov dennegang.
Torsdag d. 7. juli: Solen stråler fortsat fra en skyfri himmel her kl. 7 om morgenen,
og der er allerede næsten 20 grader. Vi forlader skoven og kører mod Junsele ad vej
nr. 90. Undervejs til Junsele vil vi ind at se et traktormuseum, der skulle være i en
lille by der hedder Helgum, vi finder byen men ikke museet, så vi spørger en mand

med en hund. Det ligger ti km uden for byen, og vi kører af sted og finder det fint.
Det er en gård, som faderen stadig passer med får og hø, og sønnen samler på gamle
traktorer, men sønnen er ikke hjemme, så faderen lukker op til hallen og viser rundt.
Der er mange gamle traktorer fra 1948 og til 1965. Også en del sjældne, men ingen er
sat i stand, så de ser meget miserable ud. Vi giver en skærv i en spand til formålet,
siger tak og kører videre. I Junsele finder
vi turistbureau og køber billetter til koncert
med Sissel Kirkeby, som er årsagen til, at
vi er kørt hertil. Koncerten er lørdag kl. 20,
men der er koncert uge i byen i hele denne
uge med tre til fire koncerter hver dag,
både for børn og voksne. Vi bestemmer, at
gå ind og høre en koncert med Martin
Fröst på klarinet og Haldor Maeland på
flygel her i aften. De spillede meget godt
og var meget sjove at se, men musikken
var nu ikke helt vores smag. I eftermiddag har vi slappet af ved en lille lystbådehavn
tæt ved byen, og der sover vi også i nat. Det er meget let at finde hyggelige steder at
holde med autocamperen i Norge og Sverige, her er så rigelig med plads alle steder.
Ved en sø er der jo altid en rigtig flot natur, og det nyder vi. I eftermiddags kom der
lidt skyer, det var helt rart, men det er stadig varmt, over 20 grader her kl. 10.30, hvor
solen stadig skinner og først går ned om en time.
Fredag d. 8. juli: I dag er det Anna-Mettes fødselsdag og vi ringer og ønsker hende
tillykke kl. ni. Vi aftalte tidspunktet inden vi tog af sted. Det var dejligt, at snakke
med hende og høre, at hun havde det godt. Dagen startede med sol og 20 grader kl.
6.30 som sædvanlig, men der har da
været lidt skyer igen i dag. Det er
næsten for meget med varmen, og vi
længes næsten efter flere skyer. Vi ser i
fjernsynet, at vejret skifter i næste uge
og så ønsker vi sikkert sol igen efter en
enkelt gråvejrsdag. Vi har oplevet den
længste varmebølge i 30 år i Nord

Sverige. I morges var der pludselig mange
myg på vores soveplads, så morgenmad
blev spist indendørs, og vi kørte straks
videre mod Hoting, hvor vi vil se et

bilmuseum i dag. Vi fandt let museet, og det var rigtig godt med rigtig mange flotte
biler af forskellige mærker, langt de fleste fra 1950 til 1970, så det var lige hvad jeg
synes er spændende. Der var også mange motorcykler, også en del helt gamle. Der
var både fornemme mærker og hverdags biler, alle i fin stand. Jeg brugte næsten to
timer i museet, mens Asta gik ud til bilen efter en time og gav sig til at skrive nogle
feriekort. Kortene købte hun på museet til rimelig pris, men portoen er stadig dyr i
Sverige, 8 kr. for et kort. Vi grillede ved museet og tog også en middagslur der, og
efter en kop kaffe kørte så tilbage mod Junsele, hvor vi skal høre Sissel i morgen. Vi
holder nu i Backe, en lille by med en sø, her er lidt aftenbrise der er dejligt, og så er
her ingen myg, endnu da.
Lørdag d. 9. juli: Vejret er det sædvanlige. Sol næsten hele døgnet og op til 30
grader midt på dagen. Der er dejligt ved søen i Backe, så vi bliver holdende til kl. tre
om eftermiddagen. Så kører vi tilbage til Junsele, der er en udstilling med vævning
som Asta gerne vil se før, at vi skal til koncert med Sissel Kirkeby kl. 20.
Udstillingen var lille, men pæn og hurtig overset. Så kørte vi hen til festivalpladsen,
hvor koncerten skulle være. Vi ville gerne parkere tæt på, fordi Asta havde fået ondt i
sin fod. Vi var på pladsen godt to timer før koncerten, men da var de første allerede
kommet. Da man åbnede indgangen en time før, var der en lang kø. Vi tror, at der var
ca. 1000 mennesker, da koncerten begyndte, og vi glædede os meget til at høre Sissel.
Det blev også en meget stor oplevelse at se
og høre hende. Hun har jo en pragtfuld
stemme. Hun havde sit eget orkester med
der bestod af fire violiner, en harpe,
tromme, bas, guitar og piano. Desuden
medvirkede Junseles pigekor fra
musikskolen. Sissel sang i halvanden time
uden pause, og det var rigtig dejligt at høre
på. Desværre kom der en lille tordenbyge
med lidt regn midt under koncerten, men
ikke noget af betydning.
Efter koncerten kørte vi mod Stockholm, ja
det var lidt sent, men solen går jo ikke ned før 23.30, så vi var oplagt til at køre og
snakke lidt om oplevelsen. Holdepladsen fandt vi let og uden kritisk vurdering, vi
skulle jo kun sove og så af sted til Stockholm tidlig næste dag.
Søndag d. 10: juli: Vejret er det samme, 20 grader ved 7 tiden og 30 grader midt på
dagen, ingen vind, ingen skyer og i dag kom der heller ingen regn om aftenen.
Vi startede tidligt, allerede 7.15, vi ville til Stockholm og se Vasa museet i dag, hvis
vi kunne nå det, der ca. 500 km., så trafikken på E4 skulle gå godt. Det gjorde den, og
vi var ved museet kl. 15.30, takket være vores lille GPS. Vi startede i museet med en

film om Vasas bygning og forlis i 1628, om hævningen i 1961 og restaurering frem
til 1979, hvor museet blev indviet. Det var en fantastisk opgave at gennemføre dette
projekt og meget interessant at se museet.
Vi var der i halvanden time, og det er
bestemt ikke for meget.
Asta har desværre ondt i sin fod, så de
andre planer, vi havde i Stockholm, blev
opgivet. Det var noget med kongeslottet og
butikker. Vi indstillede GPSeren på
Gøteborg, og så fandt vi også ud af
Stockholm igen. Vi fortsatte med E4, og
efter ca. 50 km. så vi et skilt med
badestrand, det er tit nemt at finde en dejlig
holdeplads sådan et sted, så vi drejede af, men det var jo søndag og dejligt vejr. Jeg
tror, at der var mindst 500 biler med badegæster. De holdt i vejsiden tre kilometer
væk fra stranden. Det var jo aften og mange begyndte at køre hjem, så vi fortsatte og
fandt da også en fin plads til bilen. Kl. ni var næsten alle kørt igen. Vi har nu kørt
6000 km. Det er langt, men vi føler ikke de mange kilometer som et problem,
tværtimod så har vi set rigtig meget undervejs. Mange pauser og det stille og rolige
tempo, vi kører, ca. 80 km. i timen gør, at vi på intet tidspunkt har været trætte af at
køre. Klokken er 22.30, vi sidder og hygger os inde i bilen og hører lidt musik. Der
kommer en mand og siger, at vi ikke kan overnatte der, vi skal ind på
campingpladsen, men vi siger tak for oplysningen og kører hen på parkeringspladsen
ved et nærliggende tennisanlæg. Den er offentlig, så her er der ingen problemer.
Mandag d. 11. juli: Vejret stadig det samme, 20 grader tidlig om morgenen og
omkring på 30 midt på dagen. I fjernsynet hører vi, at det er meget tørt nu, og der er
ekstrem brandfare i skovene, og enkelte skovbrande er allerede startet, men også
slukket hurtig igen. Vi starter til sædvanlig
tid og kører mod Gøteborg, ca. 500 km. Vi
vil ind at se Volvo museet. GPSeren er
kodet på museets adresse, og vi kører rask
ad motorvejen. Det er en flot tur, og vi
synes det er sjovt at lægge mærke til husene
og haverne, de skifter hele tiden. Er der
bjerge og skove, så gør man intet ud af
omgivelserne ved husene, men er det et
landbrugs område, er græsset straks klippet
og der er lidt blomster. Vi kører en tid langs
Vätteren, den store sø i midt Sverige, det
var en meget flot med udsigt over søen undervejs. En middagspause på et par timer

og lidt frokost. Jeg sov lidt, og Asta sad på en bænk i solen. Netop som vi var
kommet ned på motorvejen igen opdagede Asta, at hun havde glemt sine briller på
bænken. Nå, vi fortsætter til næste afkørsel, kun to km. heldigvis, og kører tilbage,
men brillerne var væk. Vi spørger i butikken, nej ingen briller, vi spørger i
restauranten, jo, der er brillerne indleveret. Det var dejligt, vi fortsætter, og vi er ved
museet kl. 14.30, de lukker kl. 17 så det
er fint, men desværre holder de lukket
hele mandagen, og det er jo netop
mandag i dag. Det var træls. Hvad så, ja
nu er vi jo kommet og det eneste der sker
er, at vi ikke får museet at se i dag, men i
morgen i stedet. Vi kører lidt rundt på
fabrikkens område, og det er stort, meget
stort. Vi finder en lille lystbådehavn, og
der er dejligt, tænder grillen, og nyder det
dejlige vejr. Der er bare det ved det, at
der var en bom over vejen ned til lystbådene og den bom vil blive låst kl. 20 og åbnes
igen kl. 05. Det generer jo ikke os, men måske kommer der en og beder os forsvinde,
hvis ikke sover vi her i nat, eller finder vi bare en parkeringsplads et andet sted.
Tirsdag d. 12. juli: I dag har vi mulighed for at sove længe, men det kan vi slet ikke,
så kl. 7 sidder vi udenfor i solskinnet og spiser morgenmad. Volvo museet åbner først
kl. 10, så der er god tid. En stor sort Volvo kommer kørende, han vinker til os, men
da han kører igen, stopper han op og siger, at det jo ikke er en campingplads. Vi
fortæller, at vi kom i går, og da var museet lukket, så derfor venter vi her, det er ok.
og han kører igen. Vi går en tur ud på de yderste klipper. Der står et fyrtårn og nogle
bænke, der er dejligt, så vi sætter os og ser på skibstrafikken til Göteborg havn.

Kl. 10 kører vi om til museet, og det er rigtig flot, bilerne er i top stand, og man
starter med en film om Volvos historie, en rigtig god ide. Bilerne begynder med den

ældste Volvo med træskelet beklædt med læder, derefter kom hele rækken af Volvo

modeller, også mange prototyper, der aldrig kom i produktion. Det var interessant at
se. Senere kom afdelingen med motorer til fly og kampvogne. Der var el-bilen og
sikkerheds bilen, hvor der var gjort alt for passagerernes sikkerhed. Køn var den ikke,
men sikkert effektiv. Der var alle rally bilerne og en stor afdeling med lastvogne helt
fra de ældste og til den moderne trucker. Også et par traktorer var der plads til. Det
var en ren fornøjelse at se museet. Da vi var færdige blev slottet Sofiero ved
Helsingborg kodet ind på GPSeren, og vi startede af sted ud af Göteborg med
motorvejen. Kl. 15.30 var vi fremme. Det er en kolossal lettelse, at vi ikke skal
spekulere på at finde den rigtige vej. Vi køber billet til både slottet og parken. Det er
netop 100 år siden slottet blev bygget, og derfor var der gjort lidt ekstra ud af
udstillingerne. Også her var der film fra stedet med den gamle svenske konge i haven
og som vært for udenlandske besøg, bl.a. præsident Eisenhower. Kun en del af slottet
var åben for besøg, men hele parken kunne man gå rundt i. Der var en flot udsigt over
Øresund og over til Kronborg. Parken var meget stor med rigtig mange blomster,
nogle i fuld flor, nogle knap begyndt og andre var afblomstret, der iblandt den største
rododendron vi nogensinde har set.
Så var det ved at være aften og vi kørte
videre mod Malmø. Midtvejs kørte vi fra
motorvejen og ud mod Øresund og fandt
en fin plads med badestrand og plads til
vores bil og et par stykker til. Det var
stadig 30 grader, så den friske brist fra
vandet var dejlig.
Da vi havde tændt grillen kom en forsigtig
tysker og spurgte, om man måtte overnatte
her. Campingpladsen var fyldt, og de så vi
holdt der. Det tror jeg nok, vi prøver bare, svarede jeg. Så prøver vi også, sagde han
og parkerede ved siden af os. Da vi alle havde spist, gik Asta om og sagde lidt til
dem, som de ikke forstod, så kaldte de på mig, og vi hyggede os sammen resten af
aftenen. De kom fra Køln området og ville op midt i Sverige til en af søerne. De

drømte også om en tur til Nordkap, men konen turde ikke rigtig, men da de hørte om
vores tur, fik de meget lyst til at prøve til næste år.

Onsdag d. 13. juli: Så er turen ved at være slut. Nu er GPSeren kodet til
Sønderagervej, og vi forlader Øresund kl. 8. Vi tager motorvejen hele vejen og
kommer over Øresundsbroen for første gang.
Kl. 13 er vi i Holsted og henter vores postsager på posthuset. Der er en ordentlig
kassefuld og mange aviser at gå i gang med, når vi er hjemme.
Lidt tal om en fantastisk oplevelsesrig tur, der varede 21 dage.
Vi kørte 7.116 km. i alt, og mærkelig nok føles det ikke som om det var langt, roligt
tempo og rigtig mange pauser er nok forklaringen.
Vi brugte 805,7 liter dieselolie, og det bliver 8,9 km. pr. liter.
Diesel kostede i alt 7.451,- Danske kroner
Færge, tunnel- og vejafgifter blev i alt til 4.040,- Dkr., heraf 1.190,- Dkr. for færgen
fra Hanstholm til Egernsund i Norge.
Entre til alle de ting, vi var inde at se, blev til 2.274,- Dkr.
I alt blev det til 13.765,- Danske kroner plus alt det løse til madvarer m.m. til
supplering af vore medbragte forsyninger.

