
Nu på torsdag 21 maj 2009 sticker vi en tur runt Jotunheimen. 
Vi är fem VRS,are o fem som kör andra märken. 
 
Vi kör nästan samma tur som jag körde 2002, när jag köpte min CT. 
 
Här är den storyn… 
 
Sista Norgesvängen för året 13 september 2002 
 
Jag åker vid middagstid från Hallsta till Oslo där jag stannar över natten. Efter att ätit 
god mat och haft en trevlig kväll, sover jag skönt och vaknar till en strålande fin dag. Te 
o mackor, packar cykeln och iväg. Det blir några mil på förmiddan innan jag stannar vid 
lokalbutiken i Sauland, där det inhandlas bröd, skinkosttub och brus.  
Åker på fina vägar genom Telemark och över Haukelifjäll ner mot Odda. Vägen från Odda 
till Brimnes, (där jag färjar över mot Voss), smeker fjorden, smal, kurvig och farlig, här 
är det nog fint på våren i blomstringen. Macka på färjan (ost skinka). Kör fel när jag 
kommer av båten så det blir en omväg på en timme, men det spelar ju ingen roll. 
 
Vidare genom Voss och Näröydalen med den beryktade Stalhemskleiva (tuff backe) ner 
till Gudvangen, Aurland, Flåm, 28 km tunnel till Lärdalsöyra, tankmätarn lyser snart slut 
på bensin, hej va det går. Tunnel till Fodnes, färja över Sognefjorden (macka igen, räkor) 
passerar Kaupanger, stannar i Sogndal och tankar puuuuh.  
Oj då, det börjar bli mörkt, undrar om jag hinner till Lom ? Nej. 
  
På fjordvägar tar det längre tid än man räknat med, mörkret kommer snabbt så det blir 
till att leta rum för natten i Sjolden. Hotellet stängt. Vandrarhemmet stängt. Det är bara 
att fortsätta vidare och ångra att jag inte letat boende tidigare, ska jag behöva köra över 
fjället i kväll?   
 
Men va i helv.. i mörkret på väg upp mot Sognefjäll lyser en neonskylt, KRO o 
HYTTECAMP.  
Går in på receptionen och smäller i klockan. Efter en stund kommer en dame. 

- Finns det en hytte för natten, väser jag som en riktig cowboy. 
- Jepp, svarar damen, ta 7:an du hittar själv. 

Men det är inte lätt, för nu är det mörkt som i en kolsäck.  
 
När jag fått av mig mc-kläderna och kammat håret, blir det dags att besöka Krogen.  
Det sitter fyra gubbar från trakten där och dricker pils, men dom går när främlingen 
kommer in. Jag tar en pils, dricker ur, går hem och somnar som en stock.  
Uppe tidigt på morgonen, kallt plus 4. På med långkalsonger och extratröja och iväg upp 
över Sognefjäll, det blåser hårt men solen värmer gott, mycke snö kvar trots den varma 
sommaren. 
 
Stannar i Lom och fikar, fortsätter till Otta och tar Gudbransdalen ner till Ringebu. Här är 
det Friisvein över Ringebufjället som gäller och via Koppang till Kjell o Berits hytte i 
Rendalen, här stannar jag över natten.  
 
Söndag 07:30. 4 minusgrader, is på cykeln, skrapar rutan och iväg. 
Stannar på Femundens fiskecamp och går in för att tina upp lite innan jag fortsätter till 
Särna i Sweden. Här har Sune sin stuga, så jag blir där en stund innan jag fortsätter hem 
till Hallsta.  
 
Det blev c:a 175 mil. Ont i röva men det va det värt.  
Pålle Pe 
 


