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En resa mot ljuset i norr

Först en förklaring till att man sticker iväg ensam med bil och kör
390 mil på 11 dagar

Atr resa till den allra nordligaste Norgekusten var en idé jag fick för några år sedan då jag köpte en
ny bil. Nå, väldigt litet begagnad var den i alla fall. Jag köpte en Nordkalottkarta och drömde och
adderade vägsträckor och kom fram till förskräckligt många mil. Kusten är ju minst sagt flikig. Och
så var Norge dyrt. Och färjor behövde man också ta och de kostade också pengar. Och till sist; det
var en lång transportsträcka till Kiruna också. Jag tyckte ju förstås det vore en ytterligare tjusning
att ta sig igenom det stora och som jag då trodde trista och enahanda Norrland, en
karaktärsstärkande sak. Min dåvarande hustru som var mer realistisk eller kanske mindre romantisk
tyckte vi kunde ställa bilen på biltåget till Kiruna. Praktiskt och bra ju!

Då brast något inom mig. Mycket stilla.

Så gick åren, jag skilde mig och bilen blev äldre och äldre. Det blev hög tid att göra något åt min
plan. Jag har ont om planer så det är bäst att ta vara på de jag har. Och så kom jag då äntligen iväg,
runt midsommaren 1992, då när det är som ljusast. Oplanerat och nervöst, både håglöst och med
vånda. Ensam och/men fri. Och inte så långt upp mot norr som jag från början tänkt mig. Men
lyckat blev det ändå.

Jag ville ju också få fason på den norrländska geografin, alla dessa orter som norrlänningarna
skrattande säger det är trettio mil emellan när sörlänningarna tror orterna ligger nästgårds. Orter
som man borde kunna skilja på efter alla år. Arvidsjaur och Arjeplog och Jokkmokk och
Vilhelmina och Luspebryggan. Och det vore ju bra att kunna se norrlänningar i ögonen när man
säger att man besökt Norrland. Att bara ha flugit till Luleå eller Kiruna som jag gjort är ju litet
fuskigt.

Nå hur gick det då?

Och litet fason har jag fått. Och jag har lärt mig att långt är det nog allt men Malmberget och
Gällivare ligger faktiskt nästgårds. Att Bo Nilsson kommer från (nå, har bott i) Malmberget men att
klockspelet står i Kiruna (där någon annan dock komponerat melodierna). Där det är Bruno
Marklund som utsmyckat klocktornet. Som en gång bott i Årsta centrum och haft sin ateljé där.



I Årsta växte jag upp, dock innan Bruno kom dit. Det tog många år innan det inte oävna centrumet
blev klart. Om att vara barnflicka åt Marklund berättade en kvinna långt senare för mig. 

Och Valsjöbyn har jag åkt igenom utan att fråga så jag vet fortfarande inte om det är Ann-Margret
eller Kim Anderzon som kommer därifrån. (Det är Ann-Margret har jag fått veta senare.) Och
fortfarande är Blattnicksele och Jörn och inte minst Lycksele okända för mig. Liksom Överkalix
och Pajala och Korpilombolo och Ammarnäs. Med sin potatiskulle och svåråtkomlighet i slutet av
en lång väg.

Och Pavarotti må strunta i Ljusnedal men jag vill se Glommersträsk. Ljusnedal har jag redan sett .
och La Scala med för den delen men det räcker inte. (Detta förstås nog bara av dem som lyssnat på
Euskefeurats CD "Bondånger".)

De mystiska landtungorna som verkar ha byggts ut från Kultsjöns stränder vid Klimpfjäll har jag
sett men jag måste åka dit någon gång och fråga vad de är för något. Kanske Severt Mattson i
Vilhelmina vet. (Det handlar om strandvallarna hos en meandrande å som blivit så att säga.dränkt
av den reglerade Kultsjön fick jag lära sig vid ett besök långt senare på jazzpuben Stampen.) Än en
gång ta vägen från Stora Blåsjön mot Stekenjokk att förvissa mig om att den vidunderliga vida
utsikten är kvar.

Och midnattssolen ville jag se. Men jag gick bet eftersom den gömde sig för direkt åsyn bakom
moln. Backsvalor fick jag därimot se i massor; det är ju ont om hus men gott om insekter att käka.
Förresten var jag nog ute före mygg- och knott-tiden för jag hade just aldrig någon känning av
dessa bevingade varelser.

Och Boden ser ut precis som ett helt vanligt samhälle. Inga träbodar eller fästningsvallar som jag
associerat till. Fräsig lila färg har kommunen på sina fordon och trafikljusputsaren är nog inte den
enda kommunalaren som har sitt förnamn på bildörren. Sedan tycker ju förstås en Stockholmare att
en välkomsthälsning för ankommande bilister som "Välkommen till länets sjukvårdscentralort" är
både töntig och olustig.



Och Norge, jo det var fantastiskt vackert. Så vackert att omgivningen till vägen längs Torneträsk
mot Kiruna helt enkelt kändes ful. Stora fjällhotell, pompösa järnvägspalats med bangårdar,
skidliftar, järnvägsbankar, luftledningar och snöskärmar i en visuellt och även i övrigt känslig natur.
Visserligen var det mitt i ljusa natten och bara några få plusgrader och isande vind och jag hade
kört långt och var trött men i alla fall... Det intressanta är ju att älskarna av detta område tycker att
det är den nya vägen som är ful och som medför problem. Mycket beror på ens perspektiv minsann.
Men i alla fall, Turistföreningens gamla tips att börja med Sverige och sedan ta Norge och inte
tvärtom har fog för sig.

Och litet känsla för Norrland och dess historia har jag fått. Likheten med Vilda Västern framstår
klarare.

Och vad som gör att ett landskap ser norrländskt ut även om det är ett frodigt lövträdslandskap. Jo,
det är frånvaron av vissa sydliga lövträd kom jag fram till när de något enahanda E4-milen rann
undan. Här oppe finns björk och asp och rönn men i övrigt just inga fler lövträd.

Vädret hade jag litet otur med, dagarna i Norge var ovanligt ka1la. Längre söderut hade det fallit 10
cm nysnö. Men både i början och slutet var det mycket fint väder.

Kameran som jag lånat av min son Ove hängde ibland upp sig så att filmen inte matades fram. Då
och då drabbas jag av saknad över motiv jag aldrig fick se avbildade. Hela Norge saknas, inklusive
bilden av de tyska motorcyklisterna som väntar på färjan till Narvik. Speciellt han som såg ut som
Gustav II Adolf.

Här kommer båda direkta intryck och sådana resulterande tankar och funderingar jag fått både
under själva resan och vid skrivandet och det övriga mentala bearbetandet efteråt.

Håll i er nu!

Enskildheter

Bil: Fiat Ritmo, no problems
Distans/maxhöjd: 390 mil/872 meter
Tid:15-25juni 1992
Blev det inte mycket åka? Ja, ca 67 mil upp till Ottsjö. Sedan 32 mil till Stora/Lilla Jormvattnet,
38 mil till strax norr om Sorsele, 33 mil till nästan norska gränsen, 17 mil till Saltstraumen, 48 mil
till nästan Kiruna, 41 mil till nästan Boden, 54 mil till Skuleskogen samt 61 mil hem till Handen.
Sträcka: Stockholm-Ottsjö-Valsjöbyn-Gäddede-Stora Blåsjön-Stekenjokk-Vilhelmina-  Arvidsjaur-
Arjeplog-Fauske-Saltstraumen-Fauske-Bognes-Narvik-Kiruna-Gällivare-Porjus-Jokkmokk-Boden-
Lule Gammelstad-Piteå-Höga Kusten-Stockholm
Bästa sak: Fått känsla för Norrland
Sämsta sak: De stövlar jag vandrar i
Men mygg då? Bara litet, ovanför Boden
Något jag glömde: Sulorna till stövlarna
Trevliga möten: Flera
Sevärdigast: Lofoten, Porjus gamla kraftstation, Höga Kusten
Blankast: Seabee SE-AXB hos AB Fiskflyg vid Porjus
Häftig förstagångsupplevelse: Se en ekonomibrevlåda (Arjeplog)
Annan förstagångsupplevelse: Se trafik på inlandsbanan
Ny lärdom: Att ren avsiktligt hålls i skogslandet
Paradisigast: Förmiddags-viken i Skuleskogen



Grisigast: Raststugan från Ikesjaure
Perversast: Monumentet vid Saltstraumen
Fulast: Riksgränsen-Kiruna (dock: Skönheten uppstår i betraktarens öga)
Vackrast: Utsikten söder om Stekenjokk
Också vackert: Lofoten-landskapet
Sympatiska orter: Arjeplog, Piteå
En fartig ort: Narvik (kanske)
En annan ort: Örnsköldsvik - ett så pampigt namn men så snett jag måste ha kommit
Mycket av: Tyska turister
Litet av: Trabant-bilar. Bara en enda
Mera litet av: Segelbåtar i Hornavan
Ett bra museum: Silvermuseet i Arjeplog
Ett annat museum: Ajtte i Jokkmokk
Fin arkitektur: Porjus gamla kraftstation
Annan arkitektur: Stationerna längs Malmbanan
Fin färg: Bodens kommunallila
En annan färg: Nya kraftstationen i Porjus
Filosofiskt: Boström och efterföljare i Piteå, Friska Viljors hoppbacke i Ö-vik
Mer filosofiskt: Att Jesus både bär och vilar på sin kors enligt Bror Hjort i Jukkasjärvi
kapell
Skridskois: Ont om och dålig
Annan sport: Golfbana vid Porjus kraftstation
High-Tech: Robertsfors
Charming Tech: Porjus gamla kraftstation
Innovativ Tech: "Styrstället"; en ny typ av cykelställ
Skojig Tech: Vattenpumpen från Jukkasjärvi
Annan Tech: Porjus nya kraftstation
Storverk: Mannaminne, Anders Åbergs "anläggning" i Häggvik, Nordingrå
Glad överraskning: Ytterligare ett rum innanför vedboden i övernattningsstugan
Festlig syn: Norsk älg på trafikmärket
Mindre festlig syn: Trafikdödade renar på vägar i skogslandet
Skojiga stadsdelsnamn på vägvisare: "Öst på-stan”, "Andra sidan" (Gällivare tror jag)
Otacksamt handlarnamn: Dyrlinds ICA-affär

Till Jämtland att börja med

Jag disponerade lägenheten i Ottsjö 13-27 juni; Ingrid gjorde inte anspråk på den. Rätt sent på våren
dök tanken upp att verkligen fara upp den tiden samt kombinera detta med min dröm om "High
North". Jag hade en Nordkalottkarta och hade fått låna en Norge-tuisthandledning av Kjell, men
jag kände olust inför all slags planering. Tiden närmade sig, men det traditionella
radioflygevenemanget på Barkarby gav en ursäkt att ge sig iväg först på måndagen 15 juni. Och
sent dessutom, först framemot 12 för jag ville vara försöksperson vid ett textläsbarhetsprov på
jobbet (som senarelagts).

Packa gjorde jag nog på måndag morgon. Eller kanske till och med efter besöket på jobbet. Jag
skjuter alltid upp packningen för jag är så rädd för att glömma något.

Rädslor styr mitt handlande och får mig att skjuta upp saker. Till bättre tider. Optimist är jag då
tydligen i alla fall!

Jag hade försökt nå Svea Eliasson på Västra Ringvägen 10 i Gävle per telefon för att hälsa på i mitt
barndomshem på uppresan men fick inget svar trots upprepade försök. Så här såg huset ut just 1992,



en hel del var förstås förändrat sedan jag bodde där 50 år tidigare som liten parvel. Granen till
vänster hade nu blivit alltför stor. Den fälldes, avsiktligt eller genom en storm, senare.

Jag valde vägen genom Hälsingland och resan upp gick fort och smidigt. Trots att jag var sen i
starten tog jag en titt på Gamla Uppsala. Länge har jag tänkt göra det och nu blev det äntligen av.
Det såg inte alls ut som jag hade tänkt mig, jag hade nog fantiserat en hel del om vikingar och
forntid och korpar och blot (ett starkt ord eller hur?) och människooffer som hänger i träden. Jag såg
inget sådant men det var fint ändå. Påven hade varit där, före mig. Kände en förväntansfull och
löftesrik försommarstämning när jag blickade ut över nejden. Och att stå och titta på ett flygfält 
väckte också ljusa minnen från förr. Ett Viggenplan under inflygning för landning gav under ett
ögonblick ett underligt brummande läte ifrån sig som jag aldrig hört förr.

Även Tönnebro värdshus stannade jag vid och åt på terrassen mot sjön. Dessa trist grunda sjöar i
denna trakt. Undrar om det inte var här jag körde om en Trabant. Föraren hade ett mer eller mindre
permanent generat leende på läpparna tyckte jag. (Att det i själva verket var glädje över att
att östtyskar är bättre älskare har jag förstått först senare, efter några artiklar i DN.) I övrig drogs
min blick nästan tvångsmässigt till paraboler och jag minns en väldigt fint placerad sådan. Grå mot
grå vägg och den syntes nästan inte alls trots sin storlek. Samt en liten svart 40-centimetrare högt
upp på en TV-antennmast i Färila.

Såg en rälsbuss nära Överhogdal på Inlandsbanan. Strax innan dess hade jag ätit i Ytterhogdal, vid
vars kyrka scener ur "Den goda viljan" spelats in. Jag köpte där efter viss tvekan ett telefonkort ifall
jag skulle behöva telefonera från en automat som visade sig vara en kortautomat. Kände mig litet
utpressad av det kära televerket. Försökte se det som en försäkring. Eller som något jag kan ge som
gåva någon gång. Kanske inte så dumt i alla fall. Nyhetsvärde?

Bilen hade de senaste dagarna haft litet ryckig tomgång och det irriterade något. Senare har



ryckigheten försvunnit. Eller så har jag vant mig.

Framme före kl 2l i en väldigt ödslig Ottsjö Fjällby. Nyckeln satt i dörren som lovat och då föll en
sten från mitt hjärta. Endast en bil till. Värdshuset var stängt eftersom arrendatorn hade gått i
konkurs. Detta visste jag om. På bostadsrättsföreningens årsmöte dagen efter beslöts att föreningen
skulle köpa värdshuset och kanske vår fullmaktslämnade röst för detta hjälpte till. När jag dagarna
innan ringde till föreningsordföranden och bad honom ordna nyckelöverlämningen via Gertrud
hade han övertalat mig att lämna en fullmakt till årsmötet.

Jag visste att centralantennen var ur drift men lyckades så småningom få bild på både Kanal l (bra
bild) och TV2 (mycket brusig). Det fanns en hjälpsam mystisk ståltråd i städskåpet. Det var ju.
fotbolls-EM och jag tänkte titta. Vilket jag också gjorde några kvällar. Såg jag månne inte hur "vi"
vann mot engelsmännen? En bra match med elegant spel, medan matchen Sverige-Tyskland som
jag såg i Norge var trist den första halvlek jag stod ut med. Men kul att de språknoga norrmännen
säger ”skåre” (göra mål) och "keeper" (eller stavar de "kiper"?)

Minnena väcks av skrivandet och överraskar mig. Uppsala högar är ett exempel. Ju mer jag
skriver, ju mer dyker det upp i huvudet som jag får lust att skriva om. Lust och lust, det blir ju
liksom litet plågsamt också. "Kill your darlings" heter det ju.

I Ottsjö

Stillsamt var det och ödsligt i andelsbyn. Någon, kanske Roland Nilsson, hade rensat ogräs. Jag tog
flera fotografier, ofta med mina brevvänner i tankarna. Jag undrar hur de föreställer sig
min"fjällstuga".

Talade med David, postman och löpare, som nu bankade ned staketstolpar med en gummiklubba.
Han verkade väldigt glad att tala med mig tyckte jag. Vilket gladde mig. Han tyckte jag skulle fira



midsommarafton i Ottsjö. Och i Vålådalen var det också firande sade han.

Jag talade med Lena och Peter i affären. Och en kväll knackade Gertrud på och vi talade
omständligt länge om hur jag skulle lämna tillbaka nycklarna. Jag hade ju funderingar på att titta in
till Ottsjö på hemfärden från den riktigt nordliga utflykten och hade funderingar på att ta nyckeln
med mig.

Jag tittade på någon fotbollsmatch och skrev några brev, gick uppe på platån. Jag hade förresten
mina två små Horten-vingar med mig att leka med. 

Jag såg mycket hjortronblom tyckte jag men jag hade ju inget att jämföra med. Jag sprang en sväng
men för att slippa den långa och enformiga vägen svängde jag av mot Hustjärnen.

Ett lysrör i huset var trasigt men affären hade inte rätt storlek.

Jag försökte planera min resa men det tog emot. Jag minns att jag bestämde mig för Ikesjaure
eftersom den stod först på listan i STF:s bok om svenska sevärdheter. Och i den Norgebroschyr jag
lånat av Kjell upptäckte jag Saltstraumen. Men hur ta mig uppåt landet, det fanns ju så många
alternativ. Och var det är vackert, det kan man inte alltid se på kartan. Och hur mycket kommer jag
att hinna med, vad skall jag redan från början avstå ifrån.

Iväg!

Och så efter en måndagkväll och två dagar i Ottsjö så åker jag på torsdagen, dagen före
midsommarafton. Jag hade rutten klar i stora drag fram till stora nord-syd-landsvägen i Norge.
Ikesjaure-valet innebar ju att jag skulle ta "Silvervägen" till Norge.

Lämnar nyckeln till Gertruds dotter som jobbar på fjällgården.

Stannar vid Ristafallen och tar foton varav ett par lyckades trots motljus och trilskande
filmframmatning. 



En ensam holländsk manlig turist i bil, har vi något gemensamt kanske? Utanför
en holländsk husvagn har ett stort mörkblått uppfällt paraply sakta börjat blåsa bort, och jag räddar
det. Vädret var soligt med regnskurar. (Varför annars skulle jag hitta ett paraply på tork? Jag hade.
faktiskt glömt regnskurarna men episoden med paraplyet mindes jag och därigenom regnskurarna.)

Jag lyxar litet genom an dricka kaffe på serveringen och läsa en DN. Ännu inga äventyrligheter,
kända trakter!

Men så, från Mörsilsmacken sticker jag norrut. Och upplever det jag upplevt även på
Sörmlandsleden, nämligen att bara en liten bit från kända trakter ser det helt annorlunda ut. Namnen
är väl bekanta men vyerna är helt nya. "Semlan" fick jag se. Jag hade fått för mig att det var ett rart
litet berg men det var det ju inte alls utan en ansamling hus.

Det var helt enkelt mycket vackert vid Alsensjön. Jag såg här för första gången vad jag så ofta fick
se senare i norra Jämtland, nämligen hur bebyggelsen ligger på sydsluttningar ned mot sjön. Jag 
åkte till och med tillbaka för att med kameran försöka fånga en vacker vy. Naturligtvis upplevde jag
att det inte blev så vackert genom sökaren. Och skogen skymde. Våra syner konstrueras i vår
hjärna, av bitar som vi sett var och en för sig, sätts sedan en helhet samman. Det vida perspektiv jag
mindes hade jag egentligen aldrig sett - utan hade skapat själv.

Skönheten uppstår i betraktarens öga - och inte bara skönheten. Var det inte filosofen Boström från
Piteå som inledde sina tentamina med frågan om den kakelugn som fanns i hans rum fanns inne i
eller utanför tentanden. Dessa Pite-bor!

På sätt och vis har Ottsjö förlorat i skönhet. Eller det är i varje fall inte unikt på samma sätt längre.
Det känns litet vemodigt, som om jag svek Ottsjö. Fast jag skulle ju kunna trösta mig med att det
inte bara är Ottsjö som är fint här i världen, det finns så mycket mer därtill.



Jag stannade och tog bilder, men de flesta blev det inget av. Så var till exempel fallet med en
sockenskylt i modernt blått kommunskyltutförande. Offerdals socken tror jag det var.

Jag avlägsnar mig sakta från kända trakter och vägarna är delvis dåliga och avstånden som ges på
vägvisarna börjar öka. Inte längre 6 och 14 och 19 km utan 65 och 90 km. Bebyggelsen är gles.
Men här och var finns turistbygder. Bakvattnet, kul namn, men jag tog inte vägen förbi. Att uttala
Valsjöbyn med betoning på den sista stavelsen och med långt ”y” känns skönt.

Före Valsjöbyn är grusvägen mysigt slingrig och backig och jag släpper där fram en svart BMW
med sidovagn, från Zürich. Jag tror han njöt av denna väg, och jag hoppas hans medpassagerare
gjorde det också. Men han lyckades nog inte få logi i Valsjöbyn där han stannat upp, där såg väldigt
stängt och tillbommat ut. Det finns rätt mycket motorcykelturister förresten, mer därom senare i
något norskt avsnitt.

Sedan blir det en sväng in i Norge och en gränspassering är ju spännande. Ingen gränskontroll.
Minsann blir det inte snart lite vackrare tycker jag. Jag tar ett foto av en gård på en grön fin
sluttning mot sjön, men förstås ser det inget särskilt ut på fotot senare. Däremot lyckades fotot av
ett varningsmärke för vilt på vägen. De norska vägskylt-älgarna har ett så festligt stuk på
hornkronan.

Efter någon timme är jag i Sverige igen, funderar på att ta ett foto av gränsgatan upphuggd i skogen
för att visa någon amerikansk brevvän hur en europeisk gräns kan se ut, men jag avstår.

Jag märker när jag skriver detta att mycket har fallit bort av hågkomster från resans första dagar
trots att de ligger så obetydligt längre bort i tiden. Har de senare reseintrycken fördunklat de
tidigaste?

Jag minns i varje fall en liten å, med ett kraftigt lopp och stensatt flodbädd. Vattenföringen är så här
års fortfarande stark. Och vidare minns jag försöken att hänga med på bilkartan vilket dock kan bli
en ovana. Det är svårt att titta på kartan och köra samtidigt. Och så blir man lockad till avstickare.

Bilkartan är bra, och den är ju mer detaljerad än någon annan Sverigeatlas jag har. Jag hade även
nytta av ortspresentationerna med sevärdheter. Det var med dessas hjälp jag bl a kom på Bjurälven
som man finner mellan Stora Blåsjön och Stekenjokk. Och kartan hjälpte mig även att hitta
vandringsleden upp till Ikesjaure även om den just där var fel inritad vilket gjorde mig litet osäker
först.

Gäddede gick rätt fort att komma igenom, det började bli kväll. Samtidigt var det spännande att
komma till platser vars namn man hört och undrat hur de såg ut egentligen. Jag tänkte på Beppe
Wolgers och Yngve Gamlin och blandade ihop dem litet grann. Jorm och Dunderklumpar och andra
Klump-berg såg jag.

Jag tar hjälp av bilkartan att minnas, det är väl tillåtet? Klumpliklumpen, Liklumpen,
Jormliklumpen. Kycklingvattnet. Så festliga namn! Hotagen som ligger söderut, före Valsjöbyyyn,
vid vattnet påminns jag också om. Där kändes det litet trångt på grund av en vägomläggning och för
art sluttningen ovanför sjön tränger sig på. Och man såg kyrkan så fint redan på avstånd när man
nalkas längs sjön. Och bron över Valsjöns utlopp i Hotagen-sjön, en så vacker utsikt. Dessa
bågbroar, dessutom med norska fjäll långt bort i bakgrunden. Men fotot - icke. Däremot ett foto av
den gamla brons landfästen.

Så fann jag en fin avskild plats för mitt tält, på en udde i Jormsjön, mitt emot en större udde som



delar sjön i Lill-Jorm och Stor-Jorm. Man vill ju gärna ha vatten vid tältplatsen, en
fiällvandrarreflex, men så här i bebyggda trakter duger det vilda vattnet ju inte alltid till matlagning
eller till att dricka.

Antagligen hade udden använts för timmerflottning eller kanske blivit kvar sedan kraftverket
(Blåsjöfallet) strax ovanför byggdes. Vattnet strömmade förbi udden på båda sidor, på norra sidan
var turbinutloppet. Klart och strömmande vatten i stor mängd. Hur stort var flödet? Man kan ju göra
ett överslag med bredd och djup och hastighet. Hur man nu uppskattar den senare, slänga ut en kotte
och ta ögonmärke på stranden kanske. I varje fall, floden brukar ju bli enorma, och flera tiotals ton i
sekunden var det nog fråga om här. Vid min skrivbord blundar jag och försöker minnas och sedan
multiplicerar jag mina minnen. 20 meter brett och 2 meter djup säg (hu vad kallt det verkar!)och 1
metei/s gör 40 ton i sekunden. Massmässigt som en ström av långtradare tätt tätt efter varandra i
90 kilometers fart! Fast tystare.

Det strömmande vattnet skymtar på ett foto av tältet och alla prylarna som skräpar framför, ett
minne. Det känns redan som för länge sedan. Början av resan verkar förträngd av dess senare del.
Var resan för lång kanske?

En fin kväll och så ljus. Backsvalor i mängder, dem ser man ju sällan på hemmabreddgraderna. Det
känns litet konstigt ätt tälta med bilen intill; packningsdisciplinen blir låg. En del saker får ligga
kvar i bilen, andra tar jag med till tältet. Och det blir fler plastpåsar och kassar och grejor utanför
tältet än vanligt.

Jag ägnar litet tid att hjälpa vattensamlingarna vid stranden att finna sin rätta nivå med hjälp av
fåror jag gör med en pinne. Ljust är det och det vill inte bli mörkare och till sist lägger jag mig.

 På morgonen märker jag att sjöytan stigit någon centimeter varför min insats var onödig. Jag undrar
hur mycket vattenståndet regleras för kraftändamål i denna sjö. 4 meter kan den variera enligt
bilkartan ser jag senare. Jag såg under resan inga tomma magasinssjöar med fula stränder utan alla
verkade fulla eller nästan fulla. Möjligen var någon högt belägen sjö inte helt full än. Jag undrade
om magasinen fylls upp i tur och ordning nedifrån eller om det sker samtidigt längs vattnets lopp
mot havet.

Jag sov gott men jag väcktes någon gång på natten av röster, norrländska sådana. Jag undrade vad
personerna hade för sig, möjligen grillade de korv. Var de på väg till sina hembygder, för
midsommarfirande? Eller var det bara en kvällsutflykt? Hur långt borta från mitt tält var de
egentligen? Hur såg de ut? Säger de möjligen något om mitt tält? Men jag hörde inget sådant och
jag tittade inte ens ut ur tältet så jag vet inte svaren. Deras närvaro kändes lång men den kan ha varit
bara en rökpaus; tidsuppfattningen när man befinner sig mellan sömn och vakenhet är ju diffus.

Jag känner mig ju litet generad av att tälta så här, det gör ju bara kufar. Men har man inte otur kan
man få vara härligt ostörd och det var jag här, särskilt på  kvällen. Även morgonen var fin, även om
det kom en man i bil och gjorde något med den båt som låg vid stranden. Han sa inget och inte jag
heller.

Fortsättning följer...


