Vilken tur
Ja jag kan inte tänka mig någon bättre rubrik än den
Vilken tur.
Att det beslutades att svenska flaggans dag skulle bli nationaldag istället, annars kanske aldrig denna resa blivit
av.
Vilken tur.
Att vi har en driftig DA i Dorotea som planerat och fixat denna resa. Ett stort tack för ett bra initiativ och ett bra
arrangemang.
Vilken tur.
Att vädergudarna var på sitt allra bästa humör och bjöd oss på både sol och värme just denna helg.
Vilken tur.
Genom någon av de vackraste platserna i södra Lappland och norra Jämtland

En resa över fjället

Torsdag eftermiddag, solig och +28 grader och vi väntar
tankade och klara för att se om någon oanmäld ska dyka upp
i sista stund.
Ingen kommer till utsatt tid så vi drar vidare upp mot Indal
för att fylla på med en Vulcan till.
Allt som allt är vi nu fyra cyklar som är på väg för vår första
etapp mot nationaldagskörningen över Stekenjokk.
Ett första stopp i Bispgården för en bensträckare och
vätskepåfyllning, sedan vidare mot kvällssolen i väster.
När vi passerat Skyttmon hittar vi en rastplats vid en vacker
fors, där gör vi ett stopp för att rensa visiren från mygg och
andra flygfän som ändat sin dag mot visiret.
Samtidigt får vi oss också en liten paus.
Jag vill samtidigt passa på att tipsa om denna väg som heter
Ammeråstigen och är en vacker kurvig väg på lite drygt 5 mil
som följer Ammerån från Selsviken ovanför Hammarstrand
och över till Hammerdal. En helt underbar MC‐ sträcka.
Vi fortsätter vår färd mot vårt första etappmål Laxviken, där
min husvagn står och väntar med kalla öl i kylen.
Väl framme packar upp för kvällen och tänder grillen för att
grilla några hamburgare till kvällsmål. Sen sitter vi i den
ljumma sommarkvällen utanför vagnen och äter, dricker en
öl och lyssnar till norrlandsmyggens kvällskonsert.
Visst en del av dem vill inte sjunga utan är minst lika törstiga
som vi så efter ett tag får vi söka oss inomhus för att inte bli
helt blodfattiga till resten av resan.

Nationaldagsmorgon
Uppe med tuppen, i alla fall vi ”gamlingar”, ungtupparna
vill inte gala in den vackra morgonsolen, utan ligger hellre
och drar sig en stund.
Efter frukost packar vi ihop våra saker och drar iväg mot
den första mötesplatsen för dagen, ICA parkeringen i
Strömsund.
När vi anländer kl 08:45 är Strömsundsborna, ett gäng
ifrån Östersund och ett gäng från Ramsele redan på plats.
Tyvärr har någon av Strömsundsborna glömt maten
hemma så vi får vänta en stund över utsatt avfärdstid och
blir en kvart försenade, men en del av tiden ska vi nog
hinna köra ikapp innan Dorotea.
Fortfarande lite försenade anländer vi till Hoting och
samlingsplatsen vid Mojjes kiosk där vi bara saktar in så att
de som väntat där bara kan fylla på i kön.
Nu börjar det likna något, närmare 30 hojar på led på väg
upp till Dorotea.
Vi kommer fram till Dorotea fortfarande något försenade,
men vi hinner i alla fall samla oss och ta några bilder innan
vi drar vidare mot Vilhelmina, där vi ska tanka och möta
upp med resten av vårt gäng och den lokala MC‐klubben
för gemensam färd upp till Saxnäs.
Efter en snabb fotografering och en genomgång av vad
som gäller börjar vi färden upp mot Vilhelmina och sista
påfyllningen av folk.
Efter en genomgång i Vilhelmina med de tänkta stoppen
innan Saxnäs, (där Vilhelminafolket skulle stanna) så bar
det iväg mot fjällvärlden.
Första stoppet en bensträckare i Stalon.
När vi kom fram satt det en skylt på mackdörren ”stängt på
grund av sjukdom” men när drygt 70 hojar strömmar in så
öppnade mackägaren ändå, så att alla skulle få fylla på
vätska både i motorcykeln och i sig själva, vilket var
behövligt denna varma sommardag.
Ett stort tack till mackägaren.

Samling vid trappstegsforsen, drygt 70 motorcyklar av alla
tänkbara märken samlades på parkeringen, där vi också
tog ett gruppfoto på alla som var med innan vi fortsatte
till fjällgården i Saxnäs för en paltlunch.
Mätta och belåtna lämnar vi gänget från Vilhelmina som
inte skulle med över fjället och fortsätter vår resa upp
bland snöklädda fjälltoppar och den nedlagda gruvan upp
på kalfjället.

Återsamling vid minnesmärket efter gruvan som var i drift
från 1976 – 1988 och där man bröt ca 7 miljoner ton
malm som innehöll Koppar, Zink, Silver och Guld.
Det är en mäktig syn att befinna sig vid det som en gång
var Stekenjokkgruvan drygt 800 meter över havet och se
ut över fjällvärlden och se att gruvbolaget lyckats
återställa så mycket av naturen.
Gruvan var en dagbrottsgruva som man efter avslutad
brytning fyllt igen med vatten (överdämming) och i
dagsläget finns till och med en stark och livskraftig
rödingstam i vattenmagasinet.

Nästa stopp på vår resa blir att besöka en filmstjärna, ja
eller nått ditåt.
Stället vi stannar på heter i alla fall Gaustafallet och var
med i Beppe Wolgers film Dunderklumpen.
Där det gröna fjällvattnet kastar sig ner över ett stup och
blir till en kokande gryta av skummande vatten.
Nere vid vattenfallet finns ett jaktfalks bo, tyvärr var det
inga falkar där när vi kom men fallet i sig är alltid värt ett
besök och ett par foton till fotoalbumet.

Ett sista stopp ska vi hinna med innan vi kommer fram till
stugbyn vi bokat in oss på för övernattning.
Vi måste ju även få i oss lite kulturhistoria.
Stället heter Ankarede och är en gammal kyrkby för samer
och bofasta bönder.
Kyrkbyn är Sveriges sydligaste och kapellet som ersatte
det gamla timrade kapellet invigdes 1896. Runt kapellet
och gravplatsen finns en liten by med ett 30 tal kåtor och
timmerhus. Man firar fortfarande kyrkhelg varje
midsommar, annars används kapellet enbart till bröllop
och begravning.

Efter besöket i Ankarede fick vi ett varmt välkomnande
till Fjällripans stugby. Det var skönt att efter en varm
dag, packa upp och byta bort ett varmt skinnställ mot
en kall dusch och ”vanliga” kläder. På kvällen bjöds vi
på en superb buffé (med bland annat världens godaste
revbensspjäll) och därtill tillhörande drycker. Efter för
mycket ätande så var det riktigt nyttigt att få röra på
sig och gå den frågeslinga med en hel del kluriga frågor
som Herman och Karin lagt ut åt oss. (Tänker inte
nämna vem som hade flest rätt ☺).
Efter prisutdelning vart det mingel, yxkastning och
någon öl till, innan det var dags att knyta ner sig i
bingen för ett par timmars sömn.

Tänk er bara att vakna upp tidigt på morgonen och gå
ut på stugbalkongen och inte höra något annat än
fågelkvitter . Bara sitta i morgonvärmen och njuta av
stillheten och utsikten, detta är livets batteriladdare.
När vi ätit en stadig frukost och städat ur stugan börjar
vi vår resa igen på en ganska kurvig och rolig väg ner
mot Gäddede där vi gjorde ett tankstopp innan vi
fortsatte mot nästa filmstjärna ur filmen
Dunderklumpen, Hällingsåfallet. (ledsen att vi lurade ut
er på den grusvägen, men jag hoppas det var värt
besväret.)
Hällingsåfallet är ett av Sveriges högsta vattenfall med
en fallhöjd på dryga 40 meter kastar sig vattnet ner
mot klippväggarna för att sedan fortsätta i en 800
meter lång kanjon. Sveriges längsta.
Vattnet träffar klippväggen och slås sönder till en
vattendimma som vid soligt väder bildar vackra
regnbågar nere i kanjonen.

Och som tur var hade vi strålande sol även denna dag.

Efter besöket i Hällingsåfallet fortsatte resan ner till Strömsund.
Tyvärr så har ju alla resor ett slut så även denna resa.
Så efter att ha ätit en rejäl pizza i Strömsund så var det då dags för alla att ta avsked och lova
varandra att detta gör vi om nästa år igen.
Sedan återstod bara dom dryga 30 milen ner till Sundsvall igen.

Vilken tur.
Att Sverige är så fantastiskt och då särskilt norrland.
Vilken tur.
Att jag valde att bli MC‐åkare
Vilken Tur.
Att jag valde Kawasaki som modell
Vilken tur.
Att Vulcan Riders finns där man har så mycket gemenskap och värme.

Vilken Tur
Tack till alla som var med och gjorde denna resa till vad den blev och ett speciellt tack till Dorotea‐
gänget som fixade allt åt oss övriga.
#5304 ”Bertan”

