Jakten på den Vandrande Vålnaden!
Tidigt på morgonen, närmare bestämt kl 06.00, en dag i april, närmare
bestämt den 30:e, startade en svensk expedition med mål av avslöja ett
av världens mysterier. Nämligen om ryktena var sanna att det
verkligen fanns en vandrande vålnad. Vissa säger att han bär en rosa
virkad mössa. Andra påstår att de har sett honom gala som en tupp på
middagsbjudningar. Det mest osannolika ryktet sa att han hade skrattat
sig fast i ett tält.
Det enda vi visste var att hade siktats söderut i mellaneuropas djungler
och sumpmarker. Därför styrde 7 modiga och tappra själar söderut för
att en gång för alla bekräfta eller avfärda alla konstiga rykten.
Resan startade egentligen från Malmö där alla deltagare strålade
samman. Därefter begav vi oss våghalsigt ut på den skrangliga
hängbron över sundet. Lyckligtvis lossade inga vitala delar och all
kom över helskinnade.
Trotsigt stretade vi vidare söderut genom Danmarks oupptäckta vida
stäpp för att till slut landa vid sydkusten där vi efter mycket möda
lyckades chartra en kanot som styrdes av danska infödingar. Dessa
paddlade oss över till tyskland helt utan att snacka ihjäl oss med grötsvenska. Ej heller kastade de röda korvar efter oss när vi lämnade
kanoten och fick fast mark under fötterna.
Tålmodigt slet vi oss framåt utan knot längs veritabla myrstigar som
slingrade sig söderut längre och längre bort från civilisationen rakt in i
den tyska urskogen. Men vi var beslutsamma att ta reda på sanningen!

Drygt 11 timmar
efter start kom vi helt
utpumpade äntligen
fram till vårt nattoch basläger:
Camping de Hei.
Urinvånarna tog glatt
emot oss med diverse
Vi fick slå oss fram genom de
djupa djunglerna

gutturala läten. Förvånat konstaterade vi att vi hade lyckats ta oss över
gränsen till Holland. Närmare bestämt 2 km eller så.
I vilket fall blev vi, efter att hastigt upprättat vårt läger, i det närmaste
överösta av diverse inhemska drycker och rikligt med märklig men
väldigt välsmakande mat.

Vidare spelades det upp
till dans, och
tillsammans med
dryckerna kändes
tröttheten som bortblåst.
Urinvånarna var
märkbart gästvänliga
och bjöd på mer
konstiga drycker, vilket
mer än gärna hälldes i
våra av resdamm totalt
uttorkade strupar.
Festen fortsatte långt in på natten och vi höll så när på att glömma
målet för resan. I sista sekund besinnade vi oss (nästan) och gjorde oss
klara för några timmars välbehövlig sömn.
Morgonen grydde och vi lyckades efter lite möda kravla oss ut or våra
tält för att inta lite välbehövlig frukost. Därefter satte spaningen igång.
Och DÄR!! Ut ur morgondimmans fuktiga filt, genom den holländska
urskogen kommer han: Den Vandrade Vålnaden! (latin: Bacchis
Lassicus Enormus)

Vi höll oss knäpptysta och avvaktade. Ryktet säger att man inte ska
störa honom på morgonen för uppretad kan han slita huvudet av en
elefant.
Så vi satt stilla. Höll andan för att inte yppa ett ljud.
Döm om vår förvåning när han sakta närmade oss. Delvis maskerad
och med hängande huvud kom han närmare och närmare. Till sist satte
han sig med en djup suck vid vårt frukostbord. Utan ett ljud plockade
han fram något som liknade en sliten 5-litersdunk med obestämbar
vätska i som han drack djupa klunkar ur.

Lite uppspelta av
att ha kommit så
nära försökte vi
oss på
konststycket att
mata denna best.
Försiktigt föste vi
fram några
överblivna
smörgåsar från

frukosten. Vålnaden snappade tag i en. Bet försiktigt i den och la den
frustande ifrån sig. Tydligen så var han inte så förtjust i vår nordliga
kost.
Efter att en längre stund suttit brevid oss och muttrat och brummat
osammanhängande gutturala, ganska ilskna ljud, reste sig vålnaden
och gick sakta till en närbelägen grotta där han försvann in.
Ögonblicket var över. Vi hade med risk för våra liv bevisat att Den
Vandrande Vålnaden finns! Lyckan var total! För att fira denna
upptäckt begav vi oss till ett närbeläget pannkakshus där vi
inmundigade traktens stora läckerhet: Pannkakor! Med ett otal olika
fyllningar och med florsocker och lönnsirap smakar denna delikatess
helt superbt!

I lugn takt och efter att ha kompletterat förråden en aning, återvände vi
till baslägret. Solen sken från en klarblå himmel. Och vår tur var inte
slut än. Väl tillbaka fick vi bevittna när Vålnaden intog en måltid.
Denna gång med ett lite mindre dystert läte. Han lät nästan nöjd.
Därefter passade vissa av oss på att vila lite, andra umgicks med
befolkningen. Och efterhand fick vi bevittna när största delen av

invånarna i de Hei återkom från dagens rekognoseringstur på sina
tvåhjulade monster.
När kvällen började sitt intåg tändes grillarna och vi bjuds på
allehanda grillade djur. Det ena än läckrare än det andra. Detta intogs
med största förnöjsamhet tillsammans med stammen välfyllda
dryckesförråd. Stämningen blev muntrare och muntrare och inte blev
det sämre av att ett gäng infödingar spelade upp till dans.

Kvällen kröntes av att stammens hövding glatt bjöd på Southern
Comfort-marinerad/flamberad kyckling som rent ut av var smaskens!

Söndagsmorgonen kom. Vi fick hastigt bryta vårt läger för att i
möjligaste mån dra oss hemåt till nordligare breddgrader. Det blev ett
i det närmaste tårfyllt avsked av infödingsstammen som blivit som
nära vänner under den korta tid som vi spenderat i deras omvårdnad.

Av den Vandrande Vålnaden syntes inte ett spår. Troligtvis hade han
dragit vidare till andra jaktmarker. Kunniga på området påstår att han
rör sig runt större delen av västeuropa. Så vem vet! En dag kanske han
dyker upp i DIN närhet. Om han gör det så ett varningens ord: Rör
honom inte. Tilltala honom med försiktighet och var för allt i världen
inte för glad i hans närhet. Det kan kosta dig livet!
Hemresan skedde i två grupper där grupp 2 gjorde en avstickare till
Apeldoorn för att träffa ännu ett gäng infödingar i förskingring. Det
blev ett glatt återseende på ett regnigt Mc-djungelDonalds.

I vilket fall gick hemresan bra för bägge grupperna. Solen dalade från
en underbart vacker himmel och spred sin glans när vi i maklig takt
närmade oss gamla sverige.

Vår lilla expedition förevigades bl.a. av vår ständige följeslagare
Berne med sin lilla kamera som lyckades fånga mer eller mindre
obskyra figurer på bild. Här kommer ett axplock blandat med
urinvånarnas dokumentation:

Tack för denna gången ☺

