


Om morgenen blev campingvognen pakket færdig. Køleskabet blev fyldt med de sidste madvarer og 

toiletsagerne kom på plads. 

Klokken 10.35 satte vi kursen mod Sverige, gjorde et kort stop ved Hydro Texaco ved Vølvesvej for at 

kontrollere dæktrykket på campingvognen. Passerede Sprogø kl. 11.25. Efter at have passeret Storebæltsbroen 

foretog vi et kort stop for at justere sidespejlene. Klokken 13.00 nåede vi Øresundsbroen i dejligt solskin, og 

var i Sverige klokken 13.15. Det var nu begyndt at snusk regne  

Vi ville have holdt frokost da vi nåede til Sverige, men der var ingen rasteplads. Hvorfor vi først gjorde et kort 

hold klokken 14.15. Resten af turen til Ljungby forløb roligt med et ustadigt vejr – sol og regn. Og en enkelt 

kraftig byge. 

Var fremme ved campingpladsen  

klokken 16.15.  

Fik hurtigt parkeret vognen.  

Så brød solen igennem.  

Det blev en dejlig lun aften. 

Hytterne på 

Campingpladsen. 

Formålet med opholdet i Ljungby var, at besøge et glasværk i det Svenske ”Glasrige” 



Ljungby ligger på kanten af det svenske ”Glasriket”. Omkring kl. 9.30 tog vi til 

Ljungby for at besøge turistbureauet og finde ud af, hvor glasværkerne lå. Efter at have 

besøgt turistbureauet tog vi til Kosta for at besøge glasværket Kosta Boda. 

Nød en let frokost i glasværkets cafe.  

Fik handlet, købte en karaffel.  

Tilbage på campingpladsen ryddede vi sammen inden vi spiste. Markise var våd, men blev pakket sammen. 

Spændt på om det blev regnvejr, idet det havde fugtet lidt om eftermiddagen. 

I tilknytning til glasværket lå der et lille 

egnsmuseum med en spændende lokal 

udstilling og et lille smalsporet tog, der havde 

kørt på egnen. 

Bagefter besøgte vi glasværkets museum, hvor man viste 

gammelt værktøj og glas gennem tiderne. En utrolig 

udvikling i design af glas, som vi ikke tænker over i det 

 Arbejdet i glashytten nærmede sig 

samlebåndsarbejde, idet nogle 

glaspustere kun foretog en bestemt 

operation, hvorefter ”pusterøret” 

med glas blev bragt videre til næste 

operation. Et utroligt teamwork for at 

”holde” glasset i gang og gøre 

arbejdet ned inden glasmassen bliver 

for kold. 

Det var et spændende besøg. Først gik vi rundt i udstillingen 

og butikken og så på glasting. Derefter så vi glasfremstilling. 

Der var adgang til en ”glashytte”, hvor man kunne gå rundt 

mellem glaspusterne ad afmærkede ”stier”. Det er utroligt 

spændende at se glaspusterne arbejde. 



Vågnede til en dag med kraftigt regnvejr fra morgenstunden. Det var ikke nødvendigt at gå i brusebad. Vi 

kunne bare stille os udenfor. Alt var vådt. 

Efter morgentoilettet og morgenmaden og en lille stilstand i regnen gjorde vi klar til afgang. Kørte fra pladsen 

kl. 8.40. Temperaturen var 15 grader, så det var en fugtig varme. 

Bredsands camping ligger skønt, men den smukke beliggenhed bevirker også pladsen og den omkringliggende 

natur virker ret slidt på grund af mange besøgende. I tilknytning til pladsen var der en offentlig søbadestrand. 

Vi ankom kl. 15.55 i et dejligt vejr. 

Efterhånden var vi kommet på højde med 

Oslo. Lupinerne blomstrede langs 

motorvejen. Dejligt syn. Besluttede at 

holde mere mod den Botniske bugt, og 

tog motorvejen mod Uppsala for at tage 

ind på en campingplads ved Enkøping, 

pladsen lå ned til Mälaren. 

Satte kursen mod nord for efter planen at overnatte omkring Falun/Ørebro. Turen langs Vänern var i regn og 

dis, desværre. Det ville ellers have været en smuk tur langs søen. Regnen sluttede først kl. 11.00, hvor vil holdt 

et kvarters pause. Dejligt at fortsætte turen i sol og tørvejr. Klokken 13.40 kørte vi ind på en rasteplads for at 

holde frokostpause. Opholdet blev kort, for der kom en bus med skolebørn (teenagere), der fyldte godt op på 

pladsen. 

Satte kursen mod nord for efter planen at overnatte 

omkring Falun/Ørebro. Turen langs Vänern var i regn 

og dis, desværre. Det ville ellers have været en smuk 

tur langs søen. Regnen sluttede først kl. 11.00, hvor vil 

holdt et kvarters pause. Dejligt at fortsætte turen i sol 

og tørvejr. Klokken 13.40 kørte vi ind på en rasteplads 

for at holde frokostpause. Opholdet blev kort, for der 

kom en bus med skolebørn (teenagere), der fyldte godt 

op på pladsen. 

Om aftenen nød vi den smukke natur og planlagde samtidig den næste dags rute. 



Overskyet morgen. Kørte klokken 9.00 – det dryppede og trak det sammen til en ny dags regn. Inden vi forlod 

Enkøbing tankede vi diesel til denne dags kørsel. Derefter gik turen ad landevejen mod Gävle og Harnøsand. 

Vi besluttede at nå så lang som muligt, men ville ikke kører længere end til kl. 15.00-16.00. 

Fik rullet solsejlet ud. Nød den dejlige aften. 

 Var fremme på pladsen kl. 16.00 – høj blå himmel og sol. 

Pladsen – Snibben – lå smukt. Beskrivelsen passede. Blev 

hjulpet på plads. Vognene skulle stå pænt – pladsen bar også 

præg af ordnede forhold. 

Gävle passerede vi ved middagstid og kom ind på 

en dejlig rasteplads med en idyllisk natur (skov og 

sø). Vi holdt frokostpause en god halv times tid. 

Klokken 10.40 holdt vi en pause for at 

strække ben. Det var et dejligt skovområde – 

solen skinnede.  

Omkring kl. 14.30 

holdt vi pause for 

at studere kort og 

finde en 

campingplads. 

Fandt frem til en 

plads 23 km nord 

for Harnösand. 

Efter beskrivelsen 

virkede den 

attraktiv. 



Om formiddagen tog vi til Kramfors for at handle (købte 

blandt andet kort over Norge og Sverige) og tankede. Det 

blev desværre regnvejr, men på vej tilbage til campingpladsen 

kørte vi alligevel en lille tur i omegnen, også for at se Höga 

Küst broen, der er verdens 8. længste hængebro. Der var en 

meget smuk udsigt. På turen blev vi bragt over mange 

smukke søer og broer med en fantastisk flot udsigt over søer, 

elve og fjorde. 

Om aftenen var det dejligt vejr 

og solskin. Vi gik en dejlig 

aftentur omkring ”Snibben  

 Fortsatte til Bönhamn, der ligger ved skærgården i den 

Botniske bugt og er et gammelt fiskerleje. I dag er det 

lystsejlere stedet bærer præg. Et charmerende sted, der er 

et besøg værd. Lejet ligger godt i læ. Desværre var det 

overskyet, medens vi var der. I Bönhamn så vi også det 

lille kapel. 

Over middag klarede vejret op, så vi kørte til 

Bottn havet. Turen gik over Nora, 

Nordinggrå til Bönhamn. I Nordinggrå så vi 

kirkeruinen og den eksisterende kirke. 

Udsmykningen var meget smuk og 

tankevækkende. Alteret minder os om Guds 

altseende øje og salmen ”I østen stiger solen 

op”. I tilknytning til kirken lå en gammel 



Blæst og udsigt til regn, så vi besluttede at rydde sammen om morgenen, idet markisen var dejlig tør. 

På vej tilbage til campingpladsen kør vi på tværs 

over fjeldet ad grusveje, var inden om Kramfors 

for at handle og gøre klar til kørsel om lørdagen  

I tilknytning til stedet var en 

udstilling om livet for 3-400 år siden, 

hvor der udover skovbrug var drevet 

jernbrug. det havde været hårde 

Efter Harnösand kørte vi til 

Västanå faldet, der er 90 

meter højt og Sveriges 

næststørste vandfald. I 

tilknytning til vandfaldet 

ligger ruinerne af en 

gammel mølle og smedje 

samt andre minder fra 

fortiden. Vandet er meget 

jernholdigt, så det er ikke 

uden grund, at der tidligere 

har været drevet jernbrud på 

stedet. I tilknytning til 

vandfaldet var bevaret i en 

gammel flådningsrende til 

tømmer. Der var også 

bevaret eksempel på, 

hvorledes tømmeret var 

”fanget”, således det ikke 

forsvandt ned ad elven. Alt 

illustrerede meget godt, det 

vi i sin tid havde lært i 

Bagefter tog vi til Harnösand og så byen. I Harnösand ligger 

Sveriges mindste domkirke. En del af de offentlige bygninger er 

udsmykket og minder om gamle græske bygninger. 

Jernholdigt vand 



Vågnede til høj flot vejr – solskin og blank en blank sø. Utroligt smukt. 

På grund af det fugtige 

vejr og pladsens 

beliggenhed, var der en 

ret høj aktivitet af myg  

Campingpladsen var et stort græsareal 

beliggende ved en stor sø og lige i 

skovkanten. Udover enkelte campister, 

holdt der også en helikopter, og på 

søen, lå der nogle vandflyvere parkeret. 

Der var en ret høj aktivitet af flyvende 

materiel. 

Vi kørte fra campingpladsen 

klokken 9.00, tog forbi Storsjøn. 

Efter at være kommet tilbage til 

motortrafikvejen tog vi retning 

nordpå mod Umeå. Der var ved at 

blive bygget jernbane langs vejen, 

hvilket var et fascinerende syn med 

de smukke grå granitskærver. De 

første 2 timers kørsel var ad en ret 

lige vej, der bugtede sig op og ned. 

”Skulebjerget” blev passeret efter 45 

km. Turistbrochurerne beskriver 

stedet som værende et besøg værd. 

Det så også spændende ud. Klokken 

12.50 holdt vi en halv times rast syd 

for Skellefteå. Det var blevet ret 

overskyet. Vi fik en rask regnbyge. I 

Skellefteå drejede vi mod vest for at 

køre frem til landevejen, der løber 

nord-syd, midt i Sverige. Inden vi 

forlod Skellefteå tankede vi op. Da 

vi nåde den nord-syd gående 

landevej holdt vi nordpå til 

Østerjørn camping, som vi nåede kl. 

15.00. Vejret var nu blevet 

temmelig fugtigt. 



Natten havde bragt regn, så pladsen var ret våd. Det fugtige vejr betød ret store stævnemøder mellem myg og 

fluer – det virkede irriterende. Vi stod tidlig op for at søge mod nord. Pladsen blev forladt kl. 8.45.  Vognen 

blev vendt med retning mod Arvidsjaur og Jokkmokk. 

Efter Arvidsjaur fortsatte vi mod Jokkmokk, hvor vi havde 

besluttet os til overnatning. Undervejs kom vi igennem et smukt 

sølandskab.  

I Arvidsjaur så vi kirken og 

”Lapstaden” – Samernes kirkeby. 

Her mødes man en gang om året i 

august måned. Ved sidste samling 

kom der 200 samerer. Sjovt at se 

hytterne. Kirken er meget smuk, der 

skulle være gudstjeneste, så vi nåede 

ikke at se meget af kirkens 

indvendige udsmykning. 

På vejen mødte vi de første 

renflokke. De flytter sig ikke, men 

bliver gående midt på vejen. Vi 

sneglede os stille og roligt forbi 

flokken. 

Vejarbejde, så vi måtte køre 8 km. på grus og skærver. 



Efter en frokost besluttede vi os til at 

tage rundt i byen og få handlet. Så den 

nye kirke og samermuseet Artje. Artje 

museet var meget spændende  

Var fremme ved campingpladsen i 

Jokkmokk kl. 14.00. En rigtig 

turistplads, hvor mange nordmænd 

holdt til. Pladsen bar præg af, at den 

blev besøgt meget. Der var mange 

aktiviteter for børn. 

Mellem Arvidsjaur og Jokkmok  

passeredes polarcirklen 

Polarcirklen i Sverrige. 



Campingpladsen blev forladt kl. 9.10. Efter 

10 minutters kørsel måtte vi holde stille på 

grund af et meget kraftigt regnvejr. 

Alle Norges myg bor på denne 

plads. 

I Finland mødte vi en pæn stor flok 

rener, der ikke stoppede eller gav 

megen plads til biler. Klokken 

18.00 passerede vi grænsen til 

Norge og fortsatte frem til 

campingpladsen i Kautokeino. 

Pladsen var meget spartansk 

udstyret, men der var ikke sparret 

på myg og knups 

Fra Porjus fortsatte vi nordpå for at køre 

gennem Finland til Norge. Undervejs 

drøftede vi at køre over Narvik. Den 

oprindelige plan blev fastholdt. På vej ud 

af Sverige fik vi meget regnvejr. Holdt 

frokost klokken 13.50. Vejene var blevet 

dårligere, så vore ting blev rystet godt 

sammen. Inden vi forlod Sverige tankede 

vi op i grænsebyen Kaaresundo. Vejret 

var nu blevet bedre med overvejende sol 

og 21 gr. Varme – dejligt. 

Efter en lille times kørsel nåede vi til Porjus, hvor det gamle 

kraftværk skulle besøges. Værket er bygget i perioden 1910-15, 

hvor stedet havde været en ødemark. Alt skulle etableres fra 

bunden for at bygge kraftværket. Arbejdsstyrken var på 1200 

mænd, der kom med hele familien. Så der skulle bygges huse, 

sørges for daglige fornødenheder og så videre. Maskinhallen var 

hugget 40 meter ned i klippen og vandreservoiret lå ovenpå 

maskinhallen. Alt materiale skulle bæres til og fra byggepladsen, 

ved hjælp af ”muskelkraft”. Det har været hårdt arbejde at bære 

det borthuggede materiale væk. Da kraftværket var færdigbygget 

og arbejdskraften reduceret blev alle unødvendige bygninger 

fjernet. 



Efter morgenmaden kørte vi til Juhl’s Silver 

Gallery, som Lisbeth havde fortalt om. Stedet 

ejes og drives af en dansker. Da vi trådte ind i 

galleriet blev vi budt velkommen og vist 

rundt. Vi var en af de første besøgende på 

dagen – dejligt. Guiden fortalte os om stedets 

historie og baggrunden for byggeriet Det var 

meget spændende. Jørga købte et sølvsmykke 

med samisk motiv. 

Campingplads er så meget sagt, det var mere et 

sted, hvor man kunne parkere sin 

campingvogn. Der var 128 km. til Nordkapp 

Var fremme ved Russeness Camping kl. 16.00 

Undervej passerede vi en lille sød rød trækirke, byen hed 

Suossjävi. Vejen gik gennem den norske tundra. Da vi nåede 

Lakselv holdt vi frokost tæt på vandkanten.  

Tilbage på pladsen koblede vi campingvognen 

på og kørte mod Nordkapp. 

Efter besøget på galleriet kørte vi tilbage til 

campingpladsen og så undervejs kirken i 

Kautekeino, Typisk samerkirke med mange 

farver. 

Spndende smykker med samisk 

inspiration. 

Smukke udsmykninger 



Vejret var godt. Turen dertil gik langs fjorden og kombinationen af fjeld og fjord var meget smuk. Også her var 

der rener på vejen. Undervejs stoppede vi ved en lille kajplads for at fotografere. Ak og ve, det var ikke muligt 

at finde ro til det på grund af en måge, der gjorde alt for at jage mig væk. Den styrtdykkede mod mig under 

høje skrig, så jeg blev bange og fortrak til bilens sikre kabine. 

Om eftermiddagen følte vi trang til en lille power nap. Klokken 16.00 startede vi bilen for at tage på dagens 2. 

tur. Temperaturen var efter hånden steget til 20 gr. Vi startede bilen og kørte til Nordkapp. Det var varmt og en 

smule torden i det fjerne. Klokken 18.07 prc. nåede vi målet for turen. En meget spændende og smuk tur fra 

Russesness til Nordkapp. Temperatur var nu under de 20 grader. Vel ankommen til Nordkapp plateauet gik vi 

rundt for at nyde naturen og bygningerne. Parkeringspladsen var allerede ved at blive fyldt godt op. 

På vejen til Hammerfest så vi en del snescootere, der var sat til side. De stod 

og savnede sneen, så de kunne komme ud og køre igen. 

Hammerfest blev ødelagt, da tyskerne forlod Norge efter 2. verdenskrig. Der 

var flere byer i det nordlige Norge, hvor tyskerne brugte den brændte jords 

politik. En af byerne er Hammerfest, det eneste der var tilbage var et lille kapel 

på kirkegården. I dag fremstår Hammerfest som en moderne by. Indtrykket er, 

at byen er genopbygget langs med fjorden. På vejen til Hammerfest passerede 

vi en lille flot hængebro samt en tunnel. Det er tydeligt at se, hvorfor vejen er 

hugget gennem klipperne og cykelstien ført udenom broen. 

Kirken har en meget smuk 

udsmykning med glas-

mosaik vinduer. Nogle af 

vinduerne har næsten 

frimureriske motiver. Meget 

smukt kirkerum og 

spændende udsmykning på 

mere end en måde. 

Vel ankommen til 

Hammerfest prøvede vi at 

finde en p-plads, det var 

meget svært. Til sidst fandt 

vi en mulighed for at 

parkere ved kirken, 

parkeringen var nok på 

grænsen af det lovlige, men 

vi holdt da. 

Klokken 9.30 kørte vi til Hammerfest 



Da vi tog tilbage, var der dukket mange rener op, som gik og græssede på de mange vidder. Det skal bemærkes, 

at vi ikke så rener på vejen til Nordkapp. 

Efter at have gået rundt på pladsen en 2½ times, 

nydt naturen og en kop kaffe, vendte vi næsen 

sydover og tog tilbage til campingvognen – 128 

km indbefattet 15 km tunnel. 

Kaffetid 



Klokken 9.25 kørte vi mod Alta Fjord, hvor vi 

havde planlagt at overnatte. Der ville vi se de 

åbne skiferbrud. Skulle være en god oplevelse. 

Denne eftermiddag passerede vi mange tunneller med 

længder fra 0,5 til 3,2 km. Fjeldene på turen var meget 

vandholdige, der fossede vand ud flere steder, det var tydeligt 

at fjeldene flere stede var opbygget som af skiferlag. 

Klokken 17.15 nåede vi Buntavarre camping, 

men pladsen lå i skygge af fjeldet, hvorfor vi 

kørte videre til Skibotn camping, som vi nåede 

klokken 17.45. Campingpladsen lå i bunden af 

fjorden og i dejlig solskin. Dejlig beliggenhed 

og ren plads. 

Klokken 15.40 mødte vi et nyt vejarbejde – 

tjærearbejde – og skulle vente indtil der kom 

en ”ledsagebil” for at lede os gennem 

vejarbejdet. 

Vejen til Alta var meget flad og lige, idet den 

gik ned over tundraen, Turen til Alta, var en 

tur uden de mange sving og stigninger.  

Alta Fjord camping ligger på sydsiden af 

fjorden ca. 40 km. fra Alta, så vi skulle lige 

gennem byen. Det var en tung vej at køre, 

meget snørklet og med mange sving (kort er 

taknemmelige). Efter en god tids kørsel mødte 

vi 8 km vejarbejde. Der skulle flyttes noget 

fjeld, så vi holdt i kø en lille times tid. Da vi 

endelig kom i gang igen, gik det utroligt 

langsomt og var meget støvet. Der lå mange 

store klippestykker på vejen, som om der var 

foretaget en mindre sprængning. Klokken godt 

14.00 – 14.30 holdt vi pause på en støvet 

rasteplads, endnu var vi ikke nået til Alta Fjord 

Camping. Der var en meget smuk udsigt over 

fjorden fra rastepladsen. Besluttede at køre et 

Om aftenen gik vi en lille sur på den 

lokale bådehavn. Aftenen sluttede 

lunt med dejlig midnatssol. 



Handlede i den lille købmandsbutik overfor pladsen 

inden vi koblede vognen på. Priserne var dyre, så der 

blev kun købt det nødvendige fort at vi kunne klare 

os et par dage. 

Det var en dejlig ren plads, skønt vejr 

med høj sol. Nød den lune aften efter 

dagens kørsel. 

Klokken 13.30 mødte vi en flok cykelmotionister og 

en bil, hvorpå der stod ”Nordkapp – Lillebælt”, vi 

stoppede for at spørge efter Preben Sandberg. Men han 

var i en gruppe ca. 5 km. fremme, dem indhentede vi 

og kørte en på en busholdeplads for at hilse på og 

Kørte fra campingpladsen i Skibotn kl. 10.00. Turen 

gik sydover, der ligger utroligt mange små hyggelige 

pladser langs E6. På vejskilte kunne vi se, at E6 var 

døbt Nordlysvejen. Vejen var udmærket, meget bakket 

og mange snoninger for at komme uden om fjelde og 

fjorde. Turen gik gennem flere små byer. Kl. 12.30 

holdt vi pause ved en elv.. 

Sejlturen nydes med læsning 

Fortsatte til Tysfjord, hvor vi skulle sejles over. Da vi havde passeret fjorden kl. 16.25 fortsatte vi 20 km sydpå 

til vi nåede Sørkil Fjord Camping, der ligger smukt i bunden af fjorden. 

Ret hurtigt nåede vi frem til Narvik og blev enige om at droppe Lofoten, 

for at komme sydover, idet vi imødeså, at det tog længere tid end 

forventet, at nå hjem. 

Klokken 17.20 havde vi fået sat vognen op og indrettet os. 



Kørte fra campingpladsen kl. 9.05. I dag skulle den 

norske polarcirkel passeres. Overnatningen skulle ske 

på campingpladsen i Korkstrand, der ligger 17 km. 

syd for polarcirklen. 

Aftensmaden blev indtaget på kafeen/restauranter, der lå 

overfor pladsen for at spise til aften. 

17 km efter vi havde 

passeret polarcirklen kom 

vi til Korkstrand. Dejlig 

plads, der ligger op ad 

Ret efter nåede vi 

Saltfjellet som skulle 

passeres. De 

omkringliggende 

fjeldtoppe havde sne eller 

indhyllet i skyer.  Vi 

gjorde holdt ved 

Polarcirklen. Skrev og 

sendte kort hjem. Vi kunne 

mærke vi var kommet op i 

højden (650 m) og 

landskabet var åbent, det 

var noget køligere - 

temperaturen var 13 gr. 

Tilbage på vejen blev overhalet af et tog. Vi kunne ikke høre det kom bagfra, men pludselig gav det et skingert 

fløjtesignal, idet det skulle passere en overskæring ved indkørsel til stationen. Begge blev vi meget 

forskrækkede. 

Vejret vekslede mellem sol og 

støvregn. Efter at have passeret 

Fauske holdt vi pause en time og 

tog en lille Power nap. 

Rastepladsen var dejlig med 

skulpturer af fælde træer. 

Skulle have hævet penge også, men pengeautomaten i den nærliggende 

bank var ude af drift. Så vi skulle have øjnene åbne og finde en på vor 

vej. Det er ikke almindeligt i de norske butikker at betale med Visa-kort. 

Ved den første by vi mødte blev der fyldt diesel på og handlet i den 

nærliggende Rema 1000. Det var anderledes priser end i Skibotn. 

Efter at vi havde forladt campingpladsen og kørt et par km. mod syd 

mødte vi en masse løsgående får, der gik og græssede roligt i vejside. 

Det var ikke sket i Danmark på en Europavej. 

Det blev dagen, hvor vi passerede 20 tunneller af en 

samlet længde på ca. 25 km. 



Forlod Korkstrand camping kl. 9.00. Besluttede 

bare at trille sydover og så se, hvilke muligheder 

der bød sig sidst på eftermiddagen. Denne dag 

nøjedes vi med at passere 9 tunneller på en samlet 

længde af 12.2 km. Længden på tunnellerne 

varierede fra 0.2 km til  8.6 km. 

Klokken 12.15 holdt vi frokostpause 

og tanket diesel i Namskogan. 

Derefter fortsatte vi sydover mod 

Trondheim. Sidst på eftermiddagen 

valgte vi at tage ind på camping 

Føllingstuga, vejret var blevet 

regnfuldt og blæsende. 

Campingpladsen lå ved sydsiden af en 

stor sø. Dagen kørsel var på lange 

strækninger kedelig, idet vejen gik 

gennem store skovområder og var 

På vejen gennem Mo i Rana fik vi øje på et pengeinstitut med en automat, så vi fik atter kontanter i pungen. 

Campingpladsen var støvet og kedeligt, men havde rene sanitære installationer. Vi kom til at ligge ved siden af 

en familie fra Sanderum, der havde været på Lofoten. Der var overfyldt på campingpladserne. 



Hurra blæste var stilnet kraftig af i forhold til om søndagen. Vi kørte kl. godt 9.00 efter en lille sludder med 

”naboen”. Nu var det 16 gr. Sol og en let brise. Godt kørevejr – så længe det varede. 

Eftermiddagen blev brugt til ren 

afslapning. Tog til Støren for at 

handle i det lokale 

indkøbscenter, fik blandt andet 

købt noget med hjem til A & A. 

Første gang vi ikke var på hjul 

hele dagen. 

Kl. 11.25 passerede vi skiltet 

velkommen til Trondheim – pris 

Nkr. 25.00 i bompenge. Efter at 

have passeret Trondheim 

fortsatte vi 40 km. til Støren 

Camping, der ligger op ad en af 

Norges bedste lakseelv. Dette 

bar pladsen også præg af. Den 

var slidt. På den anden side 

elven tættere på byen lå en 

nyere plads, der så meget 

indbydende ud. 

Det var tydeligt, at vi nærmede os 

Trondheim, for vejen var god og 

velholdt og blev bedre og bedre 

efter hånden. Landskabet meget 

afvekslende. Kom den dag gennem 

8 tunneller af en samlet længde på 

8.8 km. Undervejs kom vi af med 

Nkr. 20, 00 i bompenge. 



Det havde regnet hele natten. Klokken 10.00 kørte vi 

til Trondheim for at se Nidaros Domkirken. Fandt 

kirken med det samme og en P-plads med 

betalingsautomat i nærheden af kirken og centrum. 

Da klokken var 23.00 kom en lastvogn ind på pladsen med en stor 

KABE-campingvogn – utroligt! 

 Tilbage i Støren tog vi ind på det lokale naturcentrum, hvor der 

var udstilling om egnens dyreliv og fisk naturligvis. Var tilbage på 

campingpladsen kl. 16.30. 

På vej tilbage til Støren stoppede vi ved en 

”vejkirke”. Spændende at se en norsk kirke, der 

var bygget til den almindelige befolkning. Et 

ældre norsk par passede kirken og ville meget 

gerne fortælle om den. 

Bagefter gik vi på kunst- og industrimuseet, hvor der 

var en særudstilling af fransk Haute de Couture, den 

var meget spændende. Museet havde også brugskunst 

af nyere design. Sluttede med at gå en tur i byens 

centrum. 

Besluttede at vi skulle se domkirken, 

rigsregalierne og bispegården, så vi købte en 

fællesbillet. Domkirken var ikke overdådigt 

udsmykket, men vandt ved sin storhed. Det har 

været et stort byggeprojekt i sin tid.  
Rigsregalierne var spændende at se, men havde 

naturligvis mere nordmændenes interesse. 



Også denne nat havde det regnet. Kørte fra pladsen i 

Støren kl. 9.15. Vejret var tørt men overskyet, men det 

begyndte at småregne efter vi havde kørt godt 100 km. Vi 

havde ellers haft solbriller på indtil da.  Et rigtigt 

turiststed. Kørte derfra kl. 11.50. Vejen var god, nu var vi 

kommet ned i et tættere befolket område (hjemme kom 

der en hilsen fra Norge). Kl.12.45 gjorde vi holdt i Otta 

for at spise frokost. Det var en meget smuk campingplads, 

så utrolig indbydende. 

I Lillehammer tog vi ind på den sydlige campingplads. 

Pladserne tæt på elven stod under vand og der var advarsel 

mod flom. Fastliggerpladserne så utrolig velholdte ud og 

lignede næsten små ”kolonihaver”, var pyntet op. Der var jo 

ikke længere til Lillehammer end at beboere i Oslo kunne 

benytte dem.  

Efter pausen fortsatte vil til Lillehammer, 

som vi ankom til kl. 15.00. Meget turen gik 

langs elven, det var tydeligt at se, at 

vandstanden var høj, flere steder stod 

vandet op til bredden og træer der ellers 

stod tørt stod i vand. 

Stoppede på 

toppen af 

Dovrefjeld for 

at hilse på 

Gubben.  



Så var det dagen, hvor langtidsplanlægningen havde 

fastlagt, at vi skulle se Lillehammer og skisportsstadion 

fra vinterolympiaden i 1994. Kl. 10.00 tog vi til 

olympiaparken, hvor vi udover vi udover det 

indendørsstadion (Håkon-hallen) og skisportstadion, så 

Norges olympiske stadion. Meget spændende hallen 

var stor. Det samme sted som de europæiske 

håndboldmesterskaber blev afholdt i 2008. Danmark 

Bagefter  tog vi ud til Norsk vegmuseeum, der 

ligger lidt nord for Lillehammer. Utroligt 

interessant museum om norsk vejbyggeri og 

tunnelbyggeri. Meget interessant. 

Entré: gratis 

Et besøg værd. 

Det havde småregnet og var ret diset, da vi besøgte 

skihopbakkerne. I perioden 2006-07 var der 

moderniseret for 15 mill. Kr., mange penge. 

Hopbakken var nu belagt med et materiale, således 

at bakkerne kunne benyttes hele året. 

Skihopbakken, man skal være gjort af et 

særligt stof, for at starte der. Der var plads 

til 50.000 tilskuer. 



Kørte fra Lillehammer Camping kl. 9.30, 

temperatur 16 grader. Målet var Frederiksstad syd 

for Oslo, hvor vi skulle se den historiske bydel. 

Klokken 12.00 passerede vi skiltet velkommen til 

Oslo. Holdt pause i Pouse – Vestby, hvor vi holdt 

en kort frokost og talte med nogle danskere, der 

også var på vej hjemad. For at komme uden om 

Oslo måtte vi betale Nkr. 20,00 i bompenge. 

Campingpladsen i frederiksstad var optaget 

grundet festival. En nærliggende kystplads var 

også optaget. Derefter opsøgte de nærliggende 

pladser, uden held. Prøvede også Halden, men ved 

den meget stejle opkørsel var et skil der viste, at 

der alene var adgang for telte. Derefter besluttede 

vi at tage til Sverige. Atter måtte vi betale Nkr: 

Havde vel ”tosset” rundt i 2 timer 

for at finde en plads ved 

Frederiksstad i Norge. 

Besluttede at køre sydpå til Sverige. Passerede 

grænsen kl. 16.00 Mødte kø kørsel og vejarbejde, 

da vi kom til Sverige. Længde p vejarbejde 30 km. 

Så vi besluttede at køre til Trolhättan, hvor vi var 

fremme kl. 19.00. Kontaktede Lisbeth og Michael, 

der var kørt nordpå fra Malmø kl. 16.00. Aftaltes at 

tale sammen lørdag. 

Broer på motorvejen 



Efter sen morgenmad kørte vi til turistforeningen for at få lidt information om byen. 

Regnen brød frem og varede hele aften. 

Da de kom frem fik vi kaffe og kørte til sluserne. 

Meget spændende og et flot syn, at faldene i drift. 

Derefter tog vi ud for at se sluserne. Spændende. 

Handlede. Lisbeth og Michael ringede og fortalte, at de 

ville være i Trollhättan kl. 14.00 

Derefter tog vi på Innovationsmuseet og SAAB-

museet. Meget interessant. Fik oplyst, at sluserne 

blev åbnet klokken 15.00 



Tog afsked med Lisbeth & Michael kl. 9.20. 

De kørte nordpå og vi kørte mod syd.. 

Parkerede på  

Fuglebakken 

kl. 18.00 

Holdt frokostpause og tankede diesel omkring Landskrona. Passerede Øresundsbroen og var i Danmark kl. 

15.00. Holdt is pause ved Sorø . 

Temperaturen lå omkring 20-25 

grader. Dejligt at komme tidligt af 

sted, inden søndagstrafikken endeligt 

tog til. 

Turen gik at R45 mod 

Gøteborg, derefter E6 og 

E20 til Odense. 

Øresundstunnellen Storebælt — Vestbroen 




