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Vi innstilte GPS-en på adressen til Enter
forsikring i Bærum og kjørte av gårde.
Mannstemmen ’Tor’ i Mio GPSen forkynte
at vi skulle ta til venstre i første kryss etter
hundre meter. Det var akkurat da vi kjørte
ut av Marsveien for å dra sørover. Tor forkynte plagsomt hele tiden at vi skulle ta til
venstre og høyre i alle kryssene vi kom
over. Da vi kom ut på Kroppanbrua på vei
mot Okstadbakkene låste vi farten på cruise-kontrolleren, la oss bedagelig tilbake til
stolene og lot bilen frakte oss av gårde.
Den eneste oppgaven vi hadde var å holde
en finger på rattet slik at bilen holdt seg på
veien. Den toget fram, stille og behagelig,
nesten støyfritt på E6 på vei sørover. Vi
nøt livet og ferien. Bilen, vår nyinnkjøpte
Peogeot 607, var utrolig. Det er det følelsen vi sitter tilbake med hele tiden.
Vi skiftet på å kjøre etter hvert som sjåføren ble trøtt. Passasjeren kunne da sove i
passasjersetet. Vi hadde rigget opp Ingrids
kjøleskap i baksetet. Den var festet med
sikkerhetsbeltet for at den skulle holde seg
i ro. Men vi fikk den ikke til å virke i starten. Vi tenkte vi skulle ringe Ingrid for å
høre hva vi skulle gjøre for å få den til å
virke. Men omsider lykkes det å få fart på
den og vi var happy.
Da vi skulle skifte på kjøringen, måtte vi
huske at sjåføren tok ut sin egen nøkkel og
låste bilen med fjernkontrollen etter at vi
hadde kommet oss ut. Da ble sete- og
speilprofilen lagret i chipen i nøkkelen.
Når Britt skulle ta over, åpnet hun bilen
med sin nøkkel og la sin egen profil inn i
sete- og speilinnstillingene. På den måten
slapp vi å justere stolene selv hver gang vi
skulle skifte på å kjøre. I hvert fall hver
gang vi husket på å gjøre det på den måten.
Speilet i frontruta var ikke med på dette

opplegget, så det måtte vi regulere selv
etter sjåførbyttet. Det hadde Peogeot tydeligvis ikke tenkt på. Men det kunne våge
seg siden alt det andre med sjåførprofilen
fungerte så godt. Passasjersetet kunne ikke
lagre slike profiler på samme måten når
passasjeren satte seg inn, men det var jo
mye mindre kritisk i så måte da, siden passasjeren ikke trengte å være like kravstor
til innstillingen av stolen.
Været nedover Østerdalen var bra og det
var liten trafikk. Turen nedover ble kjedelig og problemfri. Vi rastet på skysstasjonen nederst i Østerdalen, en times reise før
Elverum. Vi kjøpte bare kaffe og smørbrød før vi kostet av gårde sørover. Britt
kjørte, og jeg sovnet i passasjersetet. Jeg
våknet ikke fir vi hadde kommet vel inn på
E6 ved Mjøsa, og da klaget Britt på at hun
var trøtt. Hun kjørte av i et veikryss og jeg
tok over kjøringa. Vi kostet nedover mot
Minnesund og videre inn på motorvegen
inn mot Oslo. Bilen gikk fantastisk. Vi
cruiset 15 km/t over fartsgrensa inntil vi
kom til bomstasjonen utenfor Oslo. Da la
vi oss inn i et av de midtre feltene for at vi
lettere kunne følge med på GPS-en. Den
gav oss god beskjed hele veien.
Men største presisjon geleidet den oss
gjennom Oslotrafikken med forbausende
dyktighet. Av og til kom kryssene og
rundkjøringene litt tett på slik at Tor inne i
GPS-en hadde problemer med å følge med,
men stort sett gikk det utrolig greit. Vi ble
ført ned gjennom tunnelene under rådhuset, dukket opp i Bjørvika og fortsatte videre til avkjøringen i Bjærum til Enter Forsikring. Der stoppet vi opp på en parkeringsplass foran bygget og ringte Ida i Enter Forsikring. Jeg trodde et øyeblikk det
var Vital forsikring vi skulle til, men det
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Grønne Forsikringskortet for Europaturen
gjaldt ikke ulykkesforsikringen, det gjaldt
bilen, så det var rett med Enter forsikring.
Ida var ikke tilgjengelig på telefonen, så vi
kom i en telefonkø og fikk kontakt med en
mannlig konsulent. Han fortalte at det bare
var å gå inn i resepsjonen å få forsikringsbeviset.
Vi parkerte bilen på en privat parkeringsplass som tilhørte et eller annet firma, låste
den med et trykk på fjernkontrollen og
lette oss fram til hovedinngangen til Enter
forsikring.
Bygget var stort og ruvende. Vi fant hovedinngangen på den andre siden etter å ha
gått gjennom bygget fra baksiden. Der traff
vi en hyggelig middelaldrende dame som
kunne bekrefte at vi hadde kommet til Vesta og Enter forsikring. Men hun hadde ingen forsikringsbevis til oss. Hun tok kontakt
med Ida på telefonen. Da fikk hun beskjed
om at hun ennå ikke hadde skrevet ut beviset fordi det var så mye trafikk denne dagen. Men hun gjorde det fort med det
samme og dukket etter noen få minutter
opp i resepsjonen med en tynn A4 konvolutt med et ark i. Det var det grønne forsikringsbeviset. Vi takket og bukket. Hun
spurte når vi dro fra Trondheim, og vi svarte at vi dro i 5-tiden. Egentlig dro vi jo i 6tiden, men det kom vi ikke på akkurat da.
Vi kom fram til Enter Forsikring i et-tiden,
akkurat hva GPS-en hadde sagt på forhånd.
Nå hadde vi litt tid til å ta en pause i Oslo
før vi kjørte videre til Fredrikstad. Vi satte
oss derfor inn i bilen igjen og kastet oss ut
i Oslotrafikken. For å komme oss tilbake
kjørte vi under E18 for å komme på den
andre siden. Deretter var det å finne en
innkjørsel til europaveien. Etter litt kjøring
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gikk det rimelig greit, faktisk. Vi kjørte
uten GPS-en nå for å prøve å finne et eller
annet punkt vi kunne kjøre av for å komme
oss inn til sentrum. Vi kjørte forbi Operabygget i Bjørvika og skjønte hvilket
enormt byggverk dette egentlig var. Dermed gikk det fort ned i tuneller igjen. Vi
mistet avkjøringen til sentrum og havnet
dermed i Einsjø på den andre siden av
byen. Der kjørte vi av og stoppet opp i
veikanten. Vi skjønte at vi måtte ty til
GPS-en igjen. Vi stilte den inn på Karl
Johans gate og heiv oss ut i trafikken igjen.
GPS-en tok dyktig over og førte oss gjennom noen rundkjøringer. Omsider kjente vi
oss igjen, og vi havnet omsider utenfor
Østbanen der vi fant et parkeringshus. Inngangen til parkeringshuset var sperret av
en stor dør. Det stod et skilt på døren at vi
bare skulle kjøre inntil, for da åpnet den
seg. Og riktignok, da vi kjørte inn mot den,
fór den opp i taket. Det viste seg at døren
var en presenningport i form av en garasjedør som dekket for selve innkjøring til passeringsautomatene innenfor. Jeg satte inn
kreditkortet som førte til at bommen åpnet
seg. Vi manøvrerte bilen inn i den trange
garasjen og fant en ledig plass på 5. Nivå.
Med nød og neppe fikk vi presset den store
bilen inn på plass, satte på alarmen og lette
etter en utgang. Vi fant en trapp og gikk
den til grunnplanet. Der fant vi en utgangsdør med døråpner. Da vi trykte på
den, åpnet dørlåsen seg. Vi presset dør ut
og kom ut på fortauet. Vi innså at vi ikke
kunne komme oss inn igjen gjennom denne
døren, og vi ante dermed et problem for å
komme oss inn igjen for å hente bilen siden. Men hele problemet utsatte vi i den
tro at det sikkert ville ordne seg og ga oss
helle ut på byen.

Vi hadde kommet ut på gata like ved Østbanen, tok noen bilder og gikk oppover
Karl Johans gate. Dette er en gågate i den
nederste delen. Der vrimlet med folk der.
Ulike gatearister underholdt folk. Men det
fantes tiggere der også, som satt på bakken
med en tiggerkopp. Et lite hyggelig syn for
folk som passerte. Det var ikke mange som
ga til dem heller. Det har vært en del artikler i pressen om at dette var folk som var
kommet fra Øst-Europa på organiserte
opplegg. Ofte var det kriminelle som stod
bak og organiserte det og kjente seg rike på
det. Dersom folk
gav til dem, ville
dette bare ta seg
opp. Derfor var det
faktisk viktig at
folk ikke gav dem
noe, for da ville
dette fenomenet
kanskje gi seg etter
hvert. Synd er det
likevel, så klart, på
alle disse menneskene som gjør dette
på gatene. Det er
nedverdigende.
Etter hvert slo vi oss til ro i Studenterlunden og spiste middag, Lasagne. Det var
halvfullt med folk i gatekafeen, men likevel tok det tid for servitøren før han kom
med maten. Det var så mye å gjøre i dag,
sa han, selv om det altså var relativt lite
folk som var der. Fjomp! Han fikk derfor
ikke noe driks. Vi satt lenge der og nøt

livet. Det var oppholdsvær og rimelig god
temperatur, så det var godt å sitte slik ute.
Jeg fablet til Britt at dette var livet. Å sitte
på gatekafe i en by og bare studere folk
gav en egen sinnsro. Det er slik jeg vil
tilbringe pensjonstiden, fortalte jeg henne.
Hunvare så rart på meg. Vi betalte de 402
kronene han krevde på 365direkte-kortet
før vi gikk. Kontoen ble ikke belastet, vi
signerte en lapp som betaling. Og jeg som
skulle teste om dette kortet som jeg nettopp
hadde fått, virket.
Deretter gikk vi inn i Tanum bokhandel for
å se om vi fant et Europakart. Det viste seg
at det hadde dem ikke. De hadde alt mulig
annet av kart, men ikke et enkelt kartblad
over Europa. Fjomper der også. Vi kjøpte

4

en bok til Morten og Kristine og Dag og
Rigmor som takkegave for å overnatte hos
dem. Britt kjøpte en notatbok som hun
skulle føre som dagbok. Hun ville ikke
låne PCen min for å føre den der. Hun måtte føre dagbok i pennen, sa hun. Hun om
det. Jeg brukte nå PCen uansett.
Vi fant ut at vi skulle returnere til bilen og
sette oss i bevegelse mot Fredrikstad. Morten og Kristine ventet på oss i campingvogna til Dag og Rigmor. Den stod på en
campingplass ved sjøkanten. Vi gikk tilbake nedover Karl Johans gate og kom ned
til Østbanen igjen. Der gikk vi inn og lette
etter toalettet. Jeg måtte spørre ekspeditøren på et apotek hvor det var. Oppe på toppen, sa hun og pekte på en rulletrapp. Jeg
gikk opp der mens Britt ventet nede i hallen, puttet en tier på en automat og gikk
inn på toalettet. Etter femte forsøket fant
jeg et toalett som var som noenlunde rent.
Men da jeg gikk, var en renholdsarbeider i
gang med å gå over toalettene, så jeg så de
sikkert på det verste tidspunktet.
Vi fant inngangen til parkeringshuset på
motsatt side av hvor vi gikk ut og tok heisen opp til 5. Nivå. Vi manøvrerte bilen ut
og stakk bankkortet inn i automaten ved
utgangsbommen. Den godtok den uten
videre uten å gi oss en kvittering og bommen gikk opp. Dermed fikk vi ikke vite
hvor mye parkeringen kostet og håpet at
kontoutskriften ville gi oss svaret siden
uansett. Utenfor parkeringshuset var det
trafikkkø. Rushtrafikk, tydeligvis. Nå svor
vi til GPS-en i utgangspunktet og plottet
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inn adressen vi hadde fått oppgitt av Dag
til Campingplassen. Det tok litt tid for
GPS-en fant satellittene sine slik at vi kunne få kursanvisningen. Men omsider var vi
på tur gjennom trafikken under kyndig
veiledning av GPS-en ut mot Gøteborg.
Det var i alle fall det gateskiltene fortalte
oss. Rett utenfor sentrum slo GPS-en seg
vrang. Der var det nemlig bygget ny vei,
og GPS-en kjente seg ikke igjen. Den foreslo stadig endringer og omkalkulerte seg,
stakkar. Men omsider kom vi inn på den
gamle traseen og GPS-en ble mer godmodig. Den førte oss kyndig ut av byen. Etter
hvert førte den oss inn på en motorveg med
100 km/t fartsgrense. Vi cruiset nedover
mot Fredrikstad i 115 km/t i innerste feltet.
Bilen var herlig. Uanstrengt førte den oss
nedover så godt som lydløst forbi alle de
andre bilene. Vi tok av fra E6 da GPS-en
foreslo det og kom inn på en lokal vei til
Råde. Men da vi kom inn i en rundkjøring,
kjente jeg meg ikke igjen. Plutselig ville
GPS-en at vi skulle ta av til venstre til et
bolighus der. Men der var selvfølgelig ikke
campingplassen. Det var tydeligvis slik at
eieren av campingplassen der. Vi kom oss
derfor ut på veien igjen, slo av GPS-en og
kjørte videre på husken. Da kom vi til et
kryss vi egentlig skulle ha tatt av, ved
Smart Club-bygget på Råde. GPS-en hadde
fått oss til å ta av E6 et kryss før vi egentlig
skulle. Vi fortsatte derfor på husken og
fant Morten og Kristine i campingvogna til
Dag og Rigmor på campingplassen straks
etter. Der satt vi og pratet sammen et par
timer før de dro tilbake til leiligheten sin i
Fredrikstad Olav Andreas, som hadde blitt

fem måneder, skulle legge seg, så de måtte
dra. Før det tok vi en mengde bilder, selvfølgelig, av ungen og foreldrene
Onsdag 27. Juni
Jeg våknet tidlig i dag også, men stod ikke
opp før klokka var halv sju. Det hender at
jeg står opp klokka fem. Da kan jeg være
helt utsovet, og det har ingen hensikt å
ligge lenger. Skulle jeg det, ville jeg ligge
der og vri meg i kjedsommelighet, så lys
våken som jeg ofte kan være når jeg våkner slik etter å ha vært helt utsovet.
Da jeg stod opp, var det kalt i forteltet til
campingvogna. Morten hadde gjort klart
sengetøy til oss inne i campingvogna, og
det var der vi lå og sov. Vi var nøye med å
få med oss verdisakene våre, så som pc,
fotoapparat og nøklene til bilen inn i campingvogna og låste døren før vi la oss. Det
var spesielt en ting vi var redd for på denne
turen. Det var at det skulle hende bilen
noe, enten at den ble stålet eller skadet. Så
derfor var vi nøye med å sikre at nøklene

til bilen alltid var under vår kontroll. Hadde noen fått tak i nøklene, hadde de også
bilen. Nøklene var det eneste som kunne
starte motoren. Ellers var den helt blokkert
med startsperre, alarm og Gud vet hva.
Jeg fyrte litt opp med en propanbrenner
som stod der. Jeg måtte koble på gassflaska før jeg fikk i gang brenneren. Det var en
propanovn akkurat av den samme type jeg
selv har i kjelleren hjemme, så det var
ringen problemer med å starte den. Jeg
satte regulatoren på 1, presset den ned og
trykket ned på gnisttenneren. Jeg så at
flammen slo opp i brennerelementet og
kjente at varmen straks strømmet ut fra
ovnen. Deretter tok jeg fram PCen og
skrev ferdig dagboka fra kvelden før.
Etter hvert ble det liv i Britt også. Hun
kom seg opp på beina og stelte seg i badet
på campingvogna. Hun fant fram forkost,
og vi fikk i oss noen skiver til forkost.
Deretter tok jeg med toalettsakene mine og
gikk opp i servicebygget på campingplas6

sen og tok en dusj og barbering mens Britt
pakket ned pikk-pakket i bilen. Da jeg
kom tilbake, var alt klart og vi satte oss inn
i bilen for å kjøre. Britt kastet søpla etter
oss i fellessøppelsjakt da vi dro. Da vi satte
oss i bilen for å kjøre, testet vi telefonsystemene i bilen for å forsikre oss at det virket som det skulle. Da det gjorde det, satte
vi oss i bevegelse mot Fredrikstad og Sverige.
Vi kjørte ikke på GPS-en i starten, da vi
trodde at vi skulle greie å finne fram manuelt. Men da vi kom til Fredrikstad, stoppet vi på et busstopp og programmerte inn
Malmø på GPS-en likevel. Det gjorde vi
først og fremst for å finne ut hvor langt det
var dit og når vi kom fram. Dermed bar
det i gang.
Vi kjørte på en avstikker fra Fredrikstad til
E6 på fylkesvei 110. Dette veistykket viste
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seg å være noe drygt, men omsider kom vi
inn på selve E6. Det var veiarbeid akkurat
7der vi kom. De holdt på med å anlegge
firefeltsvei, og vi kjørte stort sett på anleggsvei hele veien fram til svenskegrensen
på Minnesund. Der var det en bomstasjon
og vi ble belastet med 20 kroner på Autopass-brikken før vi kunne passere den nye
brua over fjorden. Veien på svensk side var
nesten verre enn den på norsk side. Her var
det nok mye arbeid igjen for å realisere
firefelts motorvei mellom Oslo og Göteborg, både på norsk og svensk side. Men
da vi først kom inn på den firefelts motorveien, var det en drøm å ferdes på den. Vi
kjørte på en slik vei en times tid før vi kom
fram til Göteborg. Bilen gikk fantastisk på
disse veiene. Vi cruiset i 120 km/t der
fartsgrensen var 110 km/t. Bilen fløt vidunderlig på veien nedover.

Da vi kom fram til Gøteborg, meldte GPSen at det var traffikjam og anbefalte en
annen rute for å kjøre rundt det. Da vi kom
fram til dette stedet, stod trafikken på E6.
Vi var derfor glade for å bli gleidet gjennom Gøteborg på en omvei rundt det hele.
Men da vi skulle kjøre inn på E6 igjen, tok
vi feil og havnet ut i periferien. Men GPSen geleidet oss tilbake igjen. Det vi hadde
vunnet på omkjøringen, hadde vi sikkert
tapt på feilkjøringen. Men vi var likevel
imponert over hvordan GPS-en egentlig
fungerte og var skjønt enige om at det var
utrolig greit å ha Tor i GPS-en om bord i
bilen. Britt sa at det var som å ha to mannfolk i bilen, meg og Tor. Begge kjeftet på
henne, sa hun, når hun kjørte bilen og kjørte feil. Tor kommanderte ”Omkalkulering
– kjør frem til nærmeste kryss og snu hvis
mulig” og meg som knegget over alt annet
hun gjorde bak rattet.
Omsider hadde vi kommet oss ut på E6
igjen, og nå var det 24 mil til Malmö fra
Göteborg. Vi cruiset nedover i 120 km/t i
110 km/t-sone, og det gikk unna. Plutselig
satte den inn med et svært regnskyld. Far-

ten ble satt ned til 70 og vi la oss i høyrefeltet i kø med de andre bilistene. Jeg lette
ferbilsk etter tåkelys og grøftelys, men fant
ikke bryterne. Britt var kjempenervøs da
dette skjedde og var livredd for at vi skulle
kollidere med bilen foran. Men det gikk jo
bra. Etter hvert så det ut som at uværet

lettet og jeg svingte meg ut for å passere
bilen foran. Men bilen skled på vannplaning på alt vannet som fosset i veibanen.
Britt hoppet høyt i stolen da skjedde, men
det hele forløp egentlig helt kontrollert.
Plutselig var veibanen helt tørr, og vi kunne øke farten igjen til 120. En times tid før
Malmö, tok vi inn på en veikro og tok en
burger og en pinnekjøtt for henholdsvis
meg og Britt.
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Vi satte lenge på kroa. Britt leste i boka si,
om afganistan-jenta som var født utenfor
ekteskap og som hadde en far som lurte
henne hele tiden. Skule satt med PC-en og
skrev dagbok og så på bildene
Omsider kom vi oss av gårde igjen. Det er
over 20 mil mellom Malmö og Göteborg.
Veien er ganske drøy, for landskapet stort
sett svært kjedelig. Skog i et bakkelandskap med små koller. Men det ble mer og
mer flatt desto mer sør vi kom. Veiene var
fine, vi cruiset i 120 km/t stort sett hele
tiden. Vi lå i venstrefeltet og passerte bilene ti l høyre for oss. Selv om bilen var god
merket vi at farten gjorde at vi knøt oss.
Desto fortere vi kjørte desto mer anspent
ble vi. Det var kanskje fordi vi var uvant
med denne farten. Men det var faktisk litt
mer komfortabelt å holde farten nede.
Vi hadde en del voldsomme uværsbyger på
veien ned mot Malmø. Det var så ille at vi
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måtte legge oss i venstrefelt et og holde
bare 70 km/t. Vi hadde vanskeligheter i å
se bilen foran, og faren for vannplaning var
absolutt til stede. Jeg lette etter lysbryteren

for grøftelys og tåkelys bak, men fant de
ikke. Jeg måtte ta en runde med dette senere når vi stoppet, og da var vi mer forberedt til neste regnskyld. Da slo jeg på lysene og følte at jeg ble bedre sett da.
Da vi kom utenfor Malmö, varslet GPS-en
en annen vei enn hva vi kjørte på. Vi trodde at den tullet, så vi fortsatte bare slik vi
kjørte. Men lenger framme var det først
varselskilt for fare for kø. Deretter ble det
virkelig kø. Trafikken stod helt stille lenge.
Plutselig dukket det opp en ambulanse med
full sirener også, så jeg trodde det sikkert
hadde oppstått en ulykke. Det mente ikke
Britt, og det kranglet vi lenge om. Britt tok
fotoapparatet og tok noen gode bilder av
noen hester ved siden av veibanen. Etter

hvert begynte trafikken å gli langsomt.
Grunnen til kødannelsen var arbeider på
veien slik at trafikken ble dirigert inn på
motsatt kjørebane i et eget felt skilt ut med
markører. Vi skjønte etter hvert at det var
dette som GPS-en ville varsle om, men vi
oppfattet ikke at det var en omkjøring, slik
som det varslet ved omkjøringen utenfor
Göteborg. Vi bestemte oss for at neste
gang GPS-en varslet om en alternativ kjørerute, skulle vi stole på den uten å mukke.

Da vi kjørte ut fra spisestedet utenfor
Malmö, bestemte vi oss for at vi skulle
krysse Storebælt over brua. Men et voldsomt regnskyld førte oss på avveier, og vi
måtte stoppe for å orientere oss på nytt. Vi
oppdaget også at tankluka var åpen med
lokket dinglende i et krokfeste i lokket. Jeg
hadde glemt å skru på lokket etter bensinfyllingen. Takk og pris for detaljdesignet
på Peugeot for at bensinlokket fortsatt var
inntakt. Vi stoppet bilen i uværet og Britt
spratt ut og satte lokket på plass. Jeg håpet
at det ikke hadde kommet inn for mye
vann ned i tanken fra uværet. Omsider var
vi på veien igjen. GPS-en var innstilt på
Køge i Danmark, og der håpet vi på at vi
skulle finne overnattingsplass. Etter hvert
fant vi riktig vei til broen over Storebælt
og kom fram til bomstasjonen. Der trodde
vi at vi kunne bruke Autopass, men det var
merket med noe som hette Biss på passeringssystemet. Vi var usikker på om vi

kunne kjøre i det feltet i den tro at det var
kompatibelt med Autopass, så vi valgte å
kjøre inn på en vanlig bomstasjon i stedet
der vi betalte med bankkort. Det kostet
250 kroner å passere. Det var bare å putte
inn bankkortet og trykke på en grønn
knapp for å passere. Ingen kode var nødvendig. Bommen gikk opp og dermed var
det utover brua. Været var ufyselig og sikten elendig. Men vi fikk absolutt et voldsomt inntrykk av et mektig byggverk denne brua var. Den gikk over på en øy og
deretter gikk den ned i en tunell. Fartsgrensen over brua var 110 og i tunellen var den
90. På den andre siden cruiset vi rolig
ned mot Køge. Da vi kom dit og kjørte
av, stoppet vi på en bensinstasjon og lurte på hvordan vi skulle finne et overnattingssted. GPS-en hadde en base over
slike også, og vi trykket på noen knapper
og dermed kom den opp med noen forslag til bed and breakfast-steder. Vi valgte den nærmeste, og den ble automatisk
10

lagt inn på GPS-en. Vi kjørte og kjørte og
kom fram til en luguber bakgate uten noe
tegn til noen bed and brekfast. Dermed dro
vi tilbake til en bensinstasjon og ba om
hjelp. Der fikk vi tips om et vertshus et
stykke unna. Da vi kom dit, hadde de bare
enkeltrom som de mente passet dårlig for
oss. Der med så dro vi tilbake der vi kom
fra og satte GPS-en på et av de andre hotellene på DPI-listen. Vi kom greit fram til
stedet, Central Hotell midt i sentrum. Men
da vi kom fram til det stedet der vi skulle
være, fant vi ikke noe hotell. Britt gikk inn
på en kafé for å spørre seg for, men ingen
hun spurte, visste noe. Men det skulle visssnok være i nærheten. Vi hadde kommet til
et bytorg, og vi tok en runde rundt torget.
Britt spurte på et annet vertshus. En av
serveringsdamene tok henne ut på gaten.
De gikk rundt hjørnet der vertshuset lå og
der pekte hun på et hvit lite hus i klemt
mellom andre hus i husrekken på den andre
siden av gata. Da Britt gikk inn der, var
det masse folk i lobbyen på det knøttlille
hotellet. Betjeningen på resepsjonen fortalte at det var fullt. Dermed plottet vi inn
neste hotell på DPI-liste. Men da vi kom
dit, syntes det som at det hotellet var gjort
om til et eller annet forsamlingslokale. Det
neste hotellet på listen, Hotell Hvide Hus,
som lå ikke så langt unna, viste seg å være
et stort greit hotell. Overnattingen kostet
950 kroner med frokost for oss begge.
Ikke akkurat noe billighotell, men vi tok
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inn der. Bilen kunne vi parkere på baksiden. På kvelden bestilte vi en sandwich i
spisesalen. Jeg trodde det var av den typen
man fikk kjøpe på flyplassene, så jeg bestilte derfor to siden jeg var litt sulten. Det
varte og rakk før maten kom, og da som tre
megastore tallerkenretter. Jeg ante uråd for
hvordan jeg skulle få i meg dette, og greide
å få i meg halvparten av den andre sandwichen.
Neste dag var vi på veien igjen, nå med
retning Lübeck. Da måtte vi dra med ferje
fra ?? til ??. Vi rotet en del med GPS-en
før vi kom riktig. Vi stilte den inn på Rødbyhavn sentrum, og da vi kom dit, ville
GPS-en at vi skulle ta av hovedveien for å
komme til selve sentrum av landsbyen.
Sentrum var en idyllisk sak, men det var
ikke akkurat dit vi skulle. Vi forsøkte å
finne ferjehavna, og fant en vei ned dit.
Men vi kom direkte ned til havna uten å
komme riktig i bilkøen til ferja. Så for å
komme inn i den, måtte vi dra tilbake en
mils vei på hovedveien før vi kunne snu og
komme oss en gang til til Rødby ferjehavn.
Denne gangen husket vi ikke å ta av til
sentrum for landsbyen. Det førte oss riktig
til slutten av ferjekøen. Men ferjekøen var
lang og mange biler skulle over. Dermed
ble vi stående i halvannen time før vi endelig kunne komme oss om bord i ferja. Ferja
var stor og fin, men så ikke akkurat særlig
vakker ut. Mange ferjer gikk kontinuerlig
hver halvtime. Men det var tydelig at kapasiteten ikke var dekket i og med de lange
køene.
Overfarten var heller ikke særlig severdig. Landskapet var flatt og kjedelig, så det
var bare å vente i kafeteriaen på båten. Vi
tok ut 500 euro fra en bankautomat slik at
vi fikk oss noen kontanter til ferden.
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Lübeck
På tysk side gikk ferden til Lübeck. Turen
gikk greit selv om trafikken var ganske
stor. I Lübeck søkte vi etter overnattingssted på GPS-en. Men flere av stedene var
nedlagte så GPS-informasjonen var ikke
akkurat oppdatert. Men omsider fant vi et
hyggelig hotell i selve gamlestaden der vi
kunne overnatte for 950 kroner med frokost. De godtok vi. Vi fikk parkert bilen
innenfor et avsperret område også. Men
dette området viste seg ikke å tilhøre hotellet, som vi først trodde. En oppsynsmann
for parkerings-plassen kom bort til oss og
gjorde oss oppmerksomme på at vi hadde
parkert feil. Når bommen for dette området
ble senket, ble den ikke åpnet før klokken
ni neste morgen, sa han. Men Britt fikk
overbevist mannen av vi hadde en schönen
13

Wagen som vi var svært redd for. Han tillot derfor at vi fikk ha bilen der for natten.
Vi syntes at det var greit at den var innenfor et innesperret område.
Britt og jeg tok en tur på byen med videokamera og fotoapparat. Vi fant noen fine
motiv langs kanalen rundt gamlebyen.
Deretter gikk vi tilbake til hotellet og la

oss. Men før det, tok vi et halvt glass øl på
en utekafé og så litt mer på livet.
Da vi skulle dra neste morgen, var porten
på parkeringsplassen ennå lukket. Vi gikk
tilbake og fikk satt bagasjen vår i resepsjonen i hotellet. Klokka var kvart

over åtte og vi tok en tur på byen mens vi
ventet på at porten skulle åpne senest klokka ni. Men da vi gikk forbi parkeringsplassen på vei mot byen, så vi at porten i mellomtiden var låst opp. Vi hentet derfor bilen og pakket inn bagasjen om begynte å
kjøre ut av bilen. Vi stilte inn GPS-en på
Dresden og satte av gårde. Men da vi
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svingte inn i en av gatene, slo GPS-en seg
helt vrang. Den skiftet forslag hele tiden og
kunne ikke helt bestemme seg hvor vi skulle. Det førte til at vi kjørte litt her og der i
sentrum før vi stoppet for å sjekke GPS-en.
Det viste seg da at den var innstilt på det
hotellet som vi hadde vært på og ikke
Dresden. Dermed forsøkte den hele tiden å
komme tilbake der vi dro fra, noe som førte til alt kaoset. Feilen ble rettet, og nå kom
det opp mer fornuftige forslag til veivalg.
Jeg hadde mistet retningssansen fullstendig, men vi valgte å stole på GPS-en. Den
førte oss gjennom noen lugubre strøk før vi
plutselig var ute av byen og på en mindre
vei ut på landsbygda. Her kjørte vil flere
mil gjennom mange idylliske landsbyer.
Omsider kom vi inn på en motorvei der vi
kostet av gårde i 130. Men så ville GPS-en
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at vi skulle ta av motorveien. Det førte oss
inn på noen lokalveier et langt stykke. Vi
kjørte gjennom flere idylliske landsbyer og
stoppet for å shoppe på et supermarked.
Der så vi utstilt noen blå roser. Noe slikt
hadde vi aldri sett før. Vi angret på at vi
verken kjøpte noen av dem eller tok bilder
av dem.
Tankmåleren viste kvart tank, og vi begynte å bli bekymret for å finne bensin. Det
var ingen bensinstasjoner å se, noe som
forundret oss storlig. Omsider kom vi inn
på en motorvei mot Rostock, og deretter
mot Berlin. Men i vår bekymring for å finne bensin, tok vi av og kjørte inn i en
landsby hvor vi endelig kunne tanke opp
tanken. Vi snudde og fortsatte på motorveien mot Berlin.

30. Juni 2007

Dresden
Vi hadde tatt inn på et lite hotell utenfor
Dresden. Der betalte vi omtrent 500 kroner. Hotellet var tydeligvis et familieforetak. Vi så ingen andre gjester der, og det
var rimelig stort trestjerners hotell. Det var
funksjonalistisk og uten utsmykning.
Rommet var enkelt og greit innredet. Etter

at vi hadde tatt inn på hotellet, tok vi en
rundtur med bilen for å se p på landsbyen.
Det var ikke særlig mye spennende å se på.
Utenfor byen var det et industriområde
med blant annet et stort grossistlager for en
kolonialkjede. Vi fant et utsalgssted for
denne samme kjeden ved en bensinstasjon.
Der gikk vi inn, men kjøpte bare en is. Vi
dro tilbake til hotellet. Rett over hotellet
var et gjestehus der vi bestilte middag. Jeg
kjøpte en lasagne. Siden gikk vi til ro for
kvelden på hotellet.
Neste dag dro vi av gårde
mot Dresden ved 9-tiden.
Vi var omtrent 3 mil utenfor byen. Det var ikke mye
trafikk. Vi parkerte bilen på
en parkeringsbillett i hovedgaten og gitt til en
McDonald for å lette trykke
på toalettet. Det var lite
folk og ingen trafikk i
16

gatene klokka hav ti på formiddagen. Det
var tydelig at folk ennå ikke hadde kommet
seg opp på beina. Etter en liten pause der
med en kopp kaffe, sonderte vi litt rundt
for å se om vi kunne finne en parkeringsplass. Vi kom i kontakt med en del folk på
gata som reklamerte for turistrundturer
med toetasjes bus. Men før vi kunne gjøre
det, måtte vi prøve å få bilen i et parkeringshus.
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Det viste
seg at
det var
det
mange
av i sentrum.
Skiltene
foran
nedgangen
fortalte
at de var
”frei”.
Vi trodde et
øyeblikk
at de var
gratis.
Men

etter hvert skjønte vi at det bare betydde at
det var ledige plasser der. Vi dro tilbake til
bilen og flyttet den ned i en parkeringsgarasje. Etter å ha passet inngangen, passete
vi en bom der vi fikk en parkeringsbillett.
Deretter kom vi inn i en bratt nedkjøring
ned til en underetasje. Heldigvis var den
første plassen
der ledig, så vi
brukte den.
Her kunne den
sikkert stå
hele dagen.

rundt en liten park. Etter å ha gått gjennom
porten i en av bygningene spilte et klokkespill ved siden av en veggklokke på innsiden av gårdsplassen. Mye folk hadde samlet seg for å se på dette, og jeg fikk filmet
det med videokameraet. Rundt veggklokka

Det første vi
gjorde var å
besøke en stor
borg eller
slott. Det var
noen flotte
bygningen
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var det rekker med små og store klokker,
tre på hver side av uret. Hver klokke hadde
en liten hammer som var koblet til et tonehjul. Det var programmert til å spille ulike
melodier. Dette var vakkert å høre på når
det spilte, sikkert hver hele time.

kunstnerne må være for å bli berømte. I
andreetasjen var et svært stor samling av
originalkunst fra middelalderen. Her var
det utrolig mye flott kunst!. Men motivene
for bildene kunne stort sett deles i tre, en
for portrett av ulike herskere, en annen
gruppe bilder skilte hverdagslivet i byene
mens en tredje gruppe bilder – som hadde
de fleste maleriene, hadde bibelske motiver. Det var tydelig at folk brukte sin
energi i middelalderen på tre ting, kriger,
bygge flotte bygninger og male flotte bibelske motiver. Kirken stimulerte sikkert
mye til både flotte byggestiler, billedhugger- og malerkunst.

Bygningene rundt gårdplassen var storslagne. Gårdsplassen var formet som et
rektangel. Midt på den ene siden var det en
portal med et tårn med en kuppel som så ut
som var belagt med bladgull. Det gule belegget skinte i sola og gjorde den meget
vakker å se på. På den motsatte siden av
gårdplasssen var det en stor bygning i to
etasjer med museum. Det ene var rustningskammeret der det var utstilt ridderrustninger, sverd og skytevåpen fra 15001600-tallet. Det var utrolig å se hvor mye
arbeid som var lagt ned i utformingen av
disse drapsmaskinene. Det var tydelig at
mye av nasjonalproduktet i middelalderen
gikk med til å lage våpen og andre drapsinstrumenter. Tenk om man heller brukte
energien til å konstruere med konstruktive
innretninger som gjorde livet til folk i alminnelighet en smule lettere?

Etter at vi hadde vært på museet, gikk vi
tilbake til hovedgata der vi fant en kafé.
Der bestilte vi en omelett det det 20 minutter å lage. Vi satte oss på utsiden der det
også var en avdeling som var kafekafe. Det
blåste, men det var ganske varmt i lufta.
Britt pakket seg inn i anorakken sin likevel, for sikkerhets skyld.

Det andre museet var et kunstmuseum
med bilder fra middelalderkunstnere fra
1500-1600-tallet. Blant de mest berømte
kunstnerne i museet, var Rafael. En kunstner som hette Dix hadde også en temautstilling i første etasje. Bildene hans, blant
annet et familiebilde av sin egen familie,
virket grotesk på meg. Men det er vel det
19

Da vi satt der og ventet, passerte en rekke
racebiler forbi på hovedveien. Det var

terrengbående firehjulstrekkere , så det var
tydelig at det var deltagere på et offroadrace. Flere enn to hundre deltagerbiler passerte forbi, alle hadde stigende startnum-

mer på dørene, så det var derfor vi skjønte
at det måtte være minst to hundre deltagere, siden bil nummer 200 passerte forbi da
vi satt der. Senere passerte noen enorme
terrenggående lastebiler også, som sikkert
stilte i egen klasse. De bråkte noe kolossalt
da de startet opp etter å ha fått grønt lys
foran lyskryssene.
Omsider kom omeletten. Den var som man
vanligvis får på restaurant, alt for stor porsjon. Jeg greide omsider å få i meg min
porsjon, mens Britt måtte forlate en tredel
av sin.
Deretter trakk vi nedover foran kulturhuset
og kjøpte billetter for en arrangert rundttur
med guide. Turen gikk ikke før etter en
time, så vi besøkte det nærliggende
20

kjøpesenteret for å se om vi falt for fristelsen til å kjøpe noe der. Vi gikk gjennom
det meste i de tre etasjene som kjøpesenteret rommet, men uten falle for noe av det
som var der. Vi var blant annet innen en
video- og databutikk som var blant de
største jeg noensinne har sett. Men varene
var stort sett de
sammen som vi får i Trondheim, så det var
ingen hensikt å kjøpe noe.
Vi gikk tilbake til utgangspunktet for
bussturen. Det var i hovedgata utenfor
en dobbeldekker, og vi fikk plass helt f
ramme i øvre etasje. Mens vi ventet på å
dra, underholdt noen gutter på fortauet like
ved bussen. To spilte på trommer, mens
fire, fem gutter danset. De vekslet på å
gjøre noen virkelige spreke akrobatiske
øvelser. Innimellom kommenterte de for
publikum, men jeg fikk ikke med meg det
de sa på tysk. Tilslutt gikk de rundt og
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kulturbygget. Det varte bare fem minutter
før bussen vi skulle dra med, kom. Det var

samlet inn penger fra publikum. Svært underholdende, var de.
Omsider startet bussen. Vi kjørte omkring
og så på ulike bygninger. Først kjørte vi
innom jernbanestasjonen der guiden fortalte en del om den som vi ikke fikk med oss.
Deretter kom vi tilbake til der vi begynte
og to en ny sløyfe. Ferden gikk gjennom
et område der det ble bygd

boliger etter bombingen i siste verdenskrig.
Dresden ble hensynsløst – og meningsløst
– bombet av de allierte under slutten av
verdenskrigen. Kun en bygning i bysentrum ble stående igjen etter bombingen.
Utenfor bykjernen ble det bygd boligblokker. De ble bygd på en høyde slik
at ikke flom fra Elben skulle skade dem.
Fra høyde der svevebanen gikk, kunne
vi tydelig si bebyggelsen på denne høyden. Vi kjørte over en bro og kom på
andre siden av Elben. Underveis dit dro
vi gjennom fornemme boligfelt med
staselige herskapsboliger for velstående
kjøpmenn. En del offentlige bygninger
ble også vist fram. Vi passerte en Volswagen-fabrikk også der det ble produsert limousiner. Fabrikken hadde glassvegger, og det var mulig å se bilene
som ble produsert gjennom veggene. Vi
endte turen over ei bro og til en svevebane. Der tok vi banen opp på en høyde
der vi hadde god utsikt over byen. Vi så
blant annet Elben slynge seg gjennom
terrenget.

Etter at vi kom ned fra høyden med svevebanen, gikk vi over broen over Elben for å
ta en dampbåt nedover elva. Da vi gikk
over broa, så vi en av dampbåtene komme
opp over elva, snudde og dro nedover
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igjen. Skortsteinen var lagt ned, sikkert for
ikke å kollidere med de lave bruene lengre
nede i Elva. Det var også en del aktivitet
med padlere der. En politibåt kom oppover
og inspiserte forholdene og dro nedover
elva igjen.
På den andre siden av brua var et versthus
oppkalt etter forfatteren Skiller.

Da båten omsider kom sigende ned ovenfra
elva, bakket den inn mot en flytebrygge
der vi var. En matros festet bakende med ei
trosse til brygga og passasjerer strømmet
av og på. Det var to dekk på båten, og vi
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satte oss på øvre dekket. Båten var helt full
av folk. Jeg ok meg en runde om bord for å
bli kjent. Nede i første etasje var det åpent
til maskinen. Alle kunne se hvordan de to
dampsylindrene arbeidet med de to skovlene, en på hver side av båten midtskips. Det
var et spektakulært syn. Maskinen arbeidet
stille og langsomt. En dampkjele var plassert foran veivakslingen som gikk på tvers
av skipet midtskips. Varmen fra kjelene
var godt merkbar for passasjerene som stod
i nærheten. Men de kom ikke røyk opp av
skorsteinen, så det var åpenbart at det ikke
ble fyrt med kull. Ingen fyrbøter var å se
heller. Så sannsynligvis var båten drevet av
gass. Så litt moderne teknikk har funnet
veien inn i disse gamle dampbåtene også,
tydeligvis. Jeg tok en tur og tittet inn i broen. Der styrte skipsføreren båten med en
styrepinne, og ikke med det store roret som
varder. På brovingene var det påhver side
styringskonsoller med moderne styringsinstrumenter for å kontrollere båten når den
la seg inn til bryggene. Så helt håpløst
gammeldags var tydeligvis ikke forholdene
om bord. Det var flere serveringssteder
om bord også, så ingen led nød-. Pluss et
moderne flisbelagt toalett for passasjerene.

Da vi hadde passert en rekke byer, Dresden
har 9 av dem, en 10. Er under diskusjon,
men har foreløpig ikke fått tilstrekkelig
politisk styrke bak et vedtak om å bygge
den, stoppet båten inntil en brygge. Passasjerene strømmet av. Vi hadde ikke kommet tilbake til det utgangspunkt der vi startet, men det var ikke vanskelig å orientere
seg tilbake til hovedgaten der vi startet.

Etter båtturen begynte jeg å bli bekymret
for parkeringsutgiften på parkeringen i
parkeringskjelleren. Jeg hadde i minnet
utgiften vi hadde i Stockholm der vi betalte
flere hundre kroner for å ha bilen stående i
et parkeringshus en halv dag. Men Britt
ville se på innsiden av en kirke før vi gav
oss. Vi dro derfor til kirken for å se om vi
kunne komme inn. Det kunne vi ikke. Det
var gudstjeneste der og det var ikke mulig
for fremmende å komme inn. I en annen
inngang var det mulig å komme inn og opp
i tårnet, men både Britt og jeg var ikke
særlig interessert i det, så det droppet vi.
Vi lette derfor etter garasjen i stedet. Akkurat nå var vi mest sugen på å komme oss

av gårde. Da vi passerte et hushjørne, tok
jeg et bilde av en gammel lirekassemann
som satt og sveivet på en lirekasse. Da han
la merke til oss, dukken han, så jeg fikk
ikke tatt bilde av ansiktet hans. Da vi etter-

på gikk forbi han, kjeftet han på meg for at
jeg ikke spurte om lov før jeg tok bilde av
han. Jeg lot som jeg ikke skjønte hva han
sa og gikk bare videre. Britt oversatte for
meg for sikkerhets skyld hva han sa på
tysk slik at hun skulle være sikker på at jeg
skjønte hva han sa.
Omsider vil fant igjen garasjen med bilen.
Vi gikk inn nedkjørselen fant bilen. Halvveis i nedkjørselen var det en dør. Der gikk
vi inn, opp en trapp og fant en betalingsautomat et par etasjer høyere oppe. Jeg gruet
for det verste da jeg puttet inn parkeringsbilletten jeg hadde gjemt blant kreditkortene i lommeboka. Jeg satte den inn og den
viste at vi måtte betale omtrent 160 kroner.
Ikke så ille som jeg fryktet, for en hel dags
parkering. Heldigvis. Vi gikk ned i bilen
og kom oss ut fra garasjen. Vel utenfor
stilte vi inn GPS-en for Wien og ventet på
at satellittene skulle finne oss. Det vil si, at
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GPS-en fant nødvendig antall satellitter for
at den skulle finne ut hvor vi var. Omsider
satte vi oss i bevegelse under GPS-ens veiledning og var på god vei ut at Dresden. Vi
kom oss ut på motorveien i retning Praha
for senere å ta av for Wien. GPS-en foreslo en annen vei enn kartet og veiskiltene
Wien, så vi bestemte oss for å stille inn
GPS-en Praha før vi kjørte videre til Wien.

Vel utenfor Dresden ba imidlertid GPS-en
oss å kjøre av motorveien til Praha. Dette
var underlig, da det var tydelig at dette var
hovedveien, og dermed også raskeste vei,
til Praha. Men GPS-en hadde meldt omkjøring av ulike årsaker før, så vi bestemte oss
for å følge GPS-en likevel. Vi kom inn på
noen smale veier gjennom noen søte
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landsbyer. Men etter hvert ante vi uråd og
stoppet på en bensinstasjon for å fylle bensin. Etter å ha studert kartet nøye, bestemte
vi oss for å komme inn på motorveien
igjen på nærmeste sted. Jeg trykket fingeren på skjermen som destinasjonssted for
der vi ønsket å kjøre inn, og GPS-en laget
en kurs dit. Det viste seg at det var akkurat
det samme punktet vi hadde tatt av, så det
var bare å kjøre samme vei tilbake som vi
hadde kjørt etter å ha tatt av fra motorveien. Etter en stund kom vi oss på motorveien igjen og kostet av gårde i 130. Etter
hvert feilmeldte GPS-en. På skjermen så
det ut som at vi kjørte på et jorde. Vi
skjønte etter hvert at dette var en ny vei
som ikke var blitt oppdatert på kartet på
GPS-en. Det var derfor vi var blitt bedt å
kjøre av og følge den ruten den hadde valgt
i stad. GPS-en visste faktisk ikke at denne
motorveien fantes!

Da vi hadde kjørt et stykke, kom vi til en
grensestasjon. Det var en liten kø for å
passere. Da det kom til oss, så han at vi
var fra Norway og ba oss bare passere
uten videre. Vi kjørte videre på jordene i
Tsjekkia på veier som ikke fantes på GPSen. Veien var helt ny og fartsgrensen var
130 km/t. Da vi passerte noen lokalveier,
meldte GPS-en at vi hadde overskredet
fartsgrensen. Den viste at fartsgrensen var
80 og 50 på disse lokalveiene og skjønte
ikke at vi for av gårde på en motorvei der
farten var 130.
Vi kjørte nedover en bakke, og plutselig
stod det skilt at vi skulle holde 40. Vi senket farten og kjørte videre på denne meningsløse fartsbegrensningen på motorveien bygget for en fartsgrense på 130. Omsider kom vi til ei veikro og bensinstasjon
der vi tok av. I Tsjekkia er det ikke euro
som er betalingsmiddelet, og vi lurte derfor
på hvordan vi skulle få betalt for en kopp
kaffe og litt mat. Men det var ingen prob-

lem, de tok euro likevel.
Vi fortsatte innover Tsjekkia og kom fram
til et stort industristed. Der tok vi av på en
vei innover landet mot Praha. Motorveien
fortsatte videre til en annen by. Nå fulgte et
veistykke med gode gamledagse norske
bygdeveier. Men vi var glade til for å kjøre
på disse veiene til avveksling på de raske
motorveiene. Det begynte på å bli sent, og
vi så etter overnattingsmuligher. Vi fant et
lite billig hotell med noen få værelser der
vi betalte 310 kroner inkludert frokost. Det
var det billigste vi betalte for en overnatting på turen. Bilen parkerte vi imidlertid
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på gata utenfor hotellet, og det var vi ikke
direkte happy for.
Neste dag bar det videre mot Praha. Vi
bestemte oss for at vi bare passerte og ville
heller stoppe i Wien. Det fortalte vi GPSen som geleidet oss flott gjennom motorveiene utenfor Praha uten noen som helst
problemer. Deretter var det å følge motorveiene til Wien. GPS-en fortalte oss at det
var 300?? Km og vi kom fram 1430. Nå
var det søndag, men trafikken på motorveien var rimelig stor. Utenfor byen ble vi
overrasket av et voldsomt tordenvær. Jeg
slo på grøftelys og tåkelys bak for å bli
skikkelig sett på motorveien. I tillegg satte
alle ned farten til mellom 70 og 90 km/t fra
over130 km/t. Folk kjørte kultivert. Vi så
aldri noen episoder eller ulykken på vår
ferd på motorveiene. Dersom det skjedde
noe på veien, fikk vi inn informasjon på
GPS-en som la om ruten for oss for å hindre at vi røk opp i trafikkort av ulike årsaker. Den var bare helt utrolig, den GPS-en!
Mellom grensen mellom Tsjekkia og Østerike var det et ingenmannsland med fornøyelsessentre . Det hele minnet litt om
Disneyland. Blant annet var det et gammelt
Caravelle-fly der, sikker fra 60-tallet, som
var gjort om til kafe. Setene inne i selve
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flykroppen var erstattet med serveringsbord og stoler. Døren inn til copiten var
erstattet med plexiglass og viste hvordan
cotpiten var for denne flytypen. Det var
plass til fire mann der inne. Det var masse
instrumenter av ulike slag. Den var ganske
trang, så jeg vet ikke hvordan det var å
være der over lang tid. Jeg la merke til at
det til og med var en morsenøkkel på et av
bordene. Det var tydeligvis ikke verken
sattelittkommunikasjon eller GPS i de dagene. En flyreise var egentlig et mye større
sjanseseilas enn hva det er i dag. Utenfor
var det utstilt en flymotor også. Meget imponerende den også. Flyet var dekorert i
fancy farger som passet til det bruket den
hadde på dette fornøyelsessenteret.
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som underholdt på forskjellige musikkinstrumenter. Det var særlig en artist som
gjorde inntrykk. Ei jente av asiatisk utseende spilte på et piano som var ribbet for
alle deksler slik at musikken kunne strømme fritt ut. Hun spilte utrolig godt en rekke
ulike klassikere med største dyktighet. Det
er lenge siden jeg har hørt makan. Hun er
sikkert en berømt artist jeg skulle ha visst
om som jeg aldri har hørt om.

Wien
Da vi nærmet oss Wien, økte trafikken
betraktelig. Vi ble ført inn på motorveien
til sentrum under GPS-ens ledelse. Midt i
sentrum begynte vi å se oss rundt etter et
hotell. Jeg gikk inn i en resepsjon og spurte
hvor mye det kostet. 150 euro. Det syntes
jeg var litt dyrt. Vi kjørte derfor videre og
var innom tre andre hotell før vi bestemte
oss for å ta inn på hotell Tabor for 65 Euro.
Dessuten hadde de et parkeringstilbud i en
underjordisk garasje. Der kunne vi parkere
for 25 timer. Vi bestemte oss for dette,
tømte bilen for det vi trengte, dvs kofferten, pc-veska og fotoapparat.
Etter en liten pause på hotellrommet, gikk
vi på byen. Vi fant fort sentrumsgaten som
var en gågate der det var et yrende liv. Det
var søndag kveld, og det var tydelig at folk
likte å nyte bylivet. Det var mange artister
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Vi tilbake til Stefanskatedralen som vi gikk
forbi tidligere på kvelden. Der ble vi praiet
av en østerriker som hadde på seg barokkuniform. Han presenterte seg som Anitonio
og var salgssjef for en musikkskole. Han
solgte billetter for en konsert som skulle
holdes samme kveld. Med stor dyktighet
fikk han overbevist oss om seriøsiteten i
tilbudet sitt. Han ringte blant annet et telefonnummer som var oppgitt i en brosjyre
for konserten. Stemmen i telefonen bekreftet hvem han var og hele opplegget var
ekte. Han mente at jeg ville elske Britt
enda mer etter denne flotte konserten. Hvis
ikke det var tilfelle, ville han gi oss pengene tilbake for billettene! Det endte at vi
kjøpte billetter av han for 45 euro. Han
forklarte veien for oss på et kart han gav
oss, og etter ti minutter fant vi musikkskolen. Alt han fortalte om konserten stemte.
Så vi nøt et to timers konsertopplegg basert
på Johann Strauss, Mozart og andre. I tillegg til et lite orkester var det fire dansere,

to mannlige og to kvinnelige. De var også
sangere, og de laget en flott forestilling for
de fremmøtte, - som sikkert var praiet fra
gata slik som oss.
Klokka var ti da konserten var ferdig. Vi
snakket på forhånd om muligheten til å få
med oss en konsert mens vi var i Wien,
men mulighetene i utgangspunktet syntes
små. Derfor følte vi at vi var ekstraordinær
heldig da vi fikk med oss denne konserten.
Vi hadde ikke med kameraet da. Jeg tok et
bilde med mobiltelefonen, men det ble ikke
videre bra.
I pausen serverte arrangøren champanie på
alle fremmøtte. Da ringte mobiltelefonen
min. Det var mor som ringte, men jeg fikk
ikke til å ta den der og da. Så jeg gikk inn i
en mer fredelig krok og prøve å ringe henne opp etterpå. Da var det opptatt i andre
enden. Jeg trodde at nå hadde det skjedd
noe med mor, så jeg lurte på hva jeg skulle
gjøre. Kanskje jeg skulle ringe Elin? Det
ville jeg egentlig helst ikke. Men så kom
det en tekstmelding om at det lå svar på
mobilsvareren. Jeg ringte opp den og fikk
høre en beskjed mor hadde lest inn. Jeg
skjønte ikke så mye av det, men forstod at
det ikke var fare på ferde. Jeg gjorde et
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nytt forsøk på å ringe henne, og fikk svar.
Da trodde hun at hun hadde ringt Frode.
Hun var helt sikker på at hun hadde notert
riktig nummer og forstod ikke hvorfor hun
kom til meg. Da hun lest opp for meg hvilket nummer hun hadde ringt, fortalte jeg
henne at dette var mitt nummer, og ikke
Frode sitt. Likevel la hun ut at det ikke var
viktig at Frode kom i morgen, fordi det var
en annen avtale som kom i veien. Jeg fortalte henne at det kunne ikke jeg gjøre noe
med, fordi jeg var i Wien på wienkonsert.
Hun oppfattet ikke hva jeg sa og fortsatte
med sitt, at det ikke var nødvendig at Frode
kom i morgen. Etter fjerde forsøket oppfattet hun at jeg var i Wien på wienerkonsert.
Da sa hun at det var flott og ønsket oss god
videre ferie.
Etter konserten gikk vi nedover hovedgata
i kveldsskumringen og satte oss på et gatekjøkken og tok en enkel forfriskning før vi
labbet tilbake til hotellet.
Mandag 2. Juli 2007
Siden bilen stod i garasjen helt til kl 1730,
bestemte vi oss for å utnytte dagen i Wien.
Vi ønsket oss en båttur på Donau og spurte
i resepsjonen på hotellet om de visste noe
om det. De var sikker på at det gikk en tur
kvart på tre, men de var usikker på av-
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ganger ellers.
Vi dro derfor
ned til kanalen
som går gjennom Wien til et
billettkontor
som solgte billetter til båtturene. De fortalte at det gikk en tur klokka et og den varte i
tre timer. Vi bestemte oss for å ta den og
betalte de 45 euro det kostet for å bli med
på den. Da var det en time til båten gikk,
og vi bestemte oss for å gå en kort tur på
byen. Jeg ville ha mat, for jeg var sulten.
Vi gikk derfor opp samme gata som vi
gikk dagen før – på søndag – og stoppet i
en fotobutikk. Jeg var interessert i polaroidfilter for både fotoapparatet og filmapparatet. Det var nemlig vanskelig å ta bilder
fra museet i Dresden da det var så mye
refleks i utstillingsmontrene. Et polaroidfilter vil derfor gjøre mirakler, trodde jeg.
Butikken hadde et filter for fotoapparatet,
men det kostet 60 euro. Det syntes jeg var
litt i dyreste laget og stod derfor over. Polaroidfilter til videokameraet hadde de
ikke. Vi gikk videre innover i sentrum og
spiste litt på en gatebar. Etterpå gikk vi
tilbake for å ta elveturen. På veien ned dit,
var Britt innom et apotek og kjøpte en salve. Jeg kom på at jeg glemte å kjøpe videokassetter i den samme fotobutikken

som vi var innom tidligere på dagen. Så jeg
gikk derfor tilbake og handlet
tre videokassetter av den samme
fyren jeg hadde snakket med
tidligere om polaroidfiltrene.
Da fikk han litt tilbake for besøket mitt tidligere på dagen.
Omsider satt vi på båten, og syv
over et satte båten seg i bevegelse. Strømmen i kanalen var
ganske stri, og båten var fortøyd
til en flytebrygge som var solid
ankret til kanalbredden. Baugen var opp mot strømmen, og
da båten kastet loss, lot kapteinen båten gli med strømmen
bakover til et punkt der kanalen delte seg i
to løp. Der var kanalen bredere og det var
lettere for båten å snu. Deretter dorget den
nedover strømmen i styringsfart. Kanalen
var flere kilomenter lang for den omsider
munnet ut i Donau. Da passerte vi blant
annet et enormt gasskraftverk, et av Europas største, mente Britt. Ellers var det lite å
se på ferden nedover. Jeg merket meg at

det nå og da var en del soltilbedere som lå i
graskanten over kanalbredden da vi dro
forbi. Ellers var det mange små hytter ved
elvebredden som stod på lange påler. Alle
hadde en veranda med en vinsj til et fiskenett som hang på et stativ som hang ut over
elvebredden. En liten flytebrygge av et par
oljefat var dratt ut på land, men som kunne
settes ut etter et eller annet behov. Disse
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med omtrent hundre meters mellomrom.
Noen var mer forseggjort enn andre og
hadde solpanel og varmtvannstank på taket.
Enn annen rar sak var at det var plassert
noen prammer med jevne mellomrom nedover kanalen. De var tomme, uten årer, og
synes som å være en slags redningsbåter.
Men uten årer kunne de neppe brukes til

noe stort, og det var vanskelig å skjønne
vitsen med dem.
Ved munningen der kanalen gikk ut i Donau, stod et par fiskere og prøvde fiskerlykken. Jeg skjønner ikke at det kan være
fisk i det hele tatt i denne elva da vatnet
var helt stinn grønn, sikkert av muddersand
eller annen forurensning.
Kapteinen gav gass på motorene da båten
satte baugen opp mot strømmen i Donau.
Vannstrømmen her var kolossal. Det var
flere hundre meter over til den andre bredden, så det måtte være enorme vannmengder som fløt nedover mot Svartehavet.
Framme så vi et demningsanlegg og og
noen sluser på venstre side. Kapteinen styrte båten mot slusene. Da vi var framme
vel inne i en av de to slusegatene, fortøyde
mannskapet båten fast til slusesiden. En
sluseport lukket seg bak oss. Det var en
sluseport nærmere oss, og det forbauset
hyttene var omtrent like og var plassert
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meg at de ikke lukket den i stedet. Da ville
det gått mye fortere å heve vannstanden i
slusekammeret der vi befant oss. Men de
hadde sikkert en mening med det. Slusen
var sikkert et par hundre meter lang, og jeg
tenkte at det tok sikkert tid å fylle slusekammeret. Men det gikk faktisk forbausende fort. Men det tok likevel en halvtime, og i varmen var det en plage å være
om bord i båten, særlig for Britt. Da vi
ventet på at vannet skulle stige, kom en
stor bugserbåt som dyttet fire prammer
framfor seg i motsatt retning i slusekammeret ved siden av oss. Helt foran og over
båten var et lite styrhus der det satt en enslig kaptein som førte båten. Bak og under
styrhuset var det boligkvarter for mannskapet som virket svært rommelig. Det er
en egen livsstil dette livet på båt på Donau,
kan jeg tenke meg.

Omsider åpnet det øverste sluseporten seg
da vannet var steget helt opp til samme
nivå som i elva over demningen. Kapteinen
førte styringsstikka framover og båten satte
seg i bevegelse. Det var et stort ratt i styrhuset, men det var tydeligvis ikke i bruk
som ror. Båten ble styrt av en enkel liten
styrstikke, en i midten og en på hver av
sidene dersom kapteinen hadde behov for å
se bedre på sidene når han skulle legge til
eller dra fra kai.
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Det var mer liv langs Donau etter
hvert som vi dro oppover. Det som
vi merket oss, var transporten av
bulk i prammer. Store bukserbåter
dyttet prammene foran seg opp og
ned elva. De så ut til å være kraftige, disse båtene, for de så svært
store ut. Det gjorde prammene
også, som de dyttet på.
Rett over demningen var det en
vindmølle. Den var stor og elegant, og man for en grasiøst inntrykk av disse monstrene hver
gang man ser dem.

Lengre oppe var et buddatempel,
det eneste i viden omkrets. Det
viser Brudda
som sitter i
en stol inne i
en dom.Et
gedigent
Hilton-hotell
fant vi også
ved elvebredden.
Sikkert svært
luksuriøst,
skal en dømme etter et flott inntrykk vi fikk av det fra utsiden.
Noe for Paris Hilton å arve etter oppholde i
fengselet i Los Angeles etter dommen for
fyllekjøring!!

35

Enda lengre oppe på elva la båten til elvekanten. Noen passasjerer gikk av mens
andre gikk på. Vi fulgte med videre. Da vi
la fra, fikk vi endelig en guide på høyttaleranlegget som orienterte om byen på tre
ulike språk. Denne orienteringen nøt vi
godt av helt til vi kom til det punktet at
kanalen begynte øverst i byen. Der var det
sluseanlegg som førte oss inn i kanalen
igjen og tilbake til utgangspunktet.
Men før vi kom så langt, fikk vi en orientering om milleniumsbygget, tv-tårnet og
jubileumsskyskraperen.
Da vi var ferdig med båtreisen, var vi enige
om at utbytte av turen neppe stod i forhold
til tidsbruk og pris. Man måtte se verdien i
å nyte restauranten om bord dersom man
skulle se full verdi av turen.
Da vi var ferdig med båtturen, var vi enige
om at det var godt å komme oss på veien
igjen. Vi gikk tilbake til garasjen og fant

bilen i
beste
velgående. Da vi
hadde
manøvrert bilen
ut av
garasjen,
stilte vi
inn GPSen for
Gratz.
Verken
Slovenia
eller
Kroatisa
var lagt inn på GPS-en, så den tro at det
ikke finnes veier der. Der kjører vi på jordene hele tiden, tror den.
Da vi hadde kommet oss på motorveien ut
far Wien, satte det inn med et voldsomt
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tordenvær. Det lynte så det gnistret. Deretter kom det et voldsomt regnskyld som
gjorde at vi måtte sette ned farten til 70.
Jeg slo på både grøftelys foran og tåkelys
bak for å være sikker på å bli sett. Det var
vanskelig i det hele tatt å se noe som helst
ut fra vinduene. Men omsider var himmelen tømt, og vi kunne speede opp farten til
130 km/t, som var fartsgrensen. Mot Grats.
Vi stoppet på ei veikro på veien mot Graz
og overnattet der. Rommet var vendt bort
fra trafikken og standarden på rommet var
bra. Vi bestemte oss for ikke å bestille frokost denne gangen, men å spise det vi hadde med oss. iden GPSen ikke dekker Slovenia, stilte vi den inn på Klagenfurt for å
komme så nær grensa som mulig. Vi kjørte
innen Klagenfurt for å se på veien, men
satte fort kursen videre mot Ljubljana i
Slovenia. Det er en fjellovergang, og vi
kom fort opp i 1500 meters høyde. GPS-en
viste oss løpende hvor høyt vi var. På det
høyeste for vi gjennom en lang tunell.
Veistandarden var imidlertid svært god,
men ikke med firefelts motoroveistandard.
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Onsdag 4. August 2007

Rijeka

I begynte dagen med å spise frokost host
vertskapet. Det var servert frokost på balkongen i tredje etasje i huset vi bodde i.
Det var tydeligvis leiligheten til vertskapet.
Det så svært pent ut overalt. Håndverket
var nydelig utført. Vi kom inn i en gang
som gikk gjennom en liten stue ut til balkongen. En mann i 50-60-årene satt ved et
bord inne i stua. Der var det dekt tre bord,
til fire personer på et og til to personer på
de to andre. Bordet med de fire personene
synes å ha vært brukt, mens de to andre var
ubrukte. Vi satte oss ned ved det midterste
bordet. Det var plassert helt inntil veggen.
Over var det en markise som var skrudd ut
et stykke. Vertinnen, ei ung jente som kunne være 17-18 år, spurte på flytende eng38

elsk om hva vi ønsket å drikke. Vi svarte
på et like flytende engelsk at vi ønsket kaffe. Etter en stund kom hun ut med kaffe og
mat til oss og satte det fam på bordet. Et
nytt par kom ut på balkongen og satte seg
ved det siste bordet. Maten bestod av rundstykker med et påleggsfat til.
Det satte inn med et plutselig regnskyll og
vindkast. Mannen som satt inne, kom ut og
skrudde markisen halvveis inn. Vinden
gjorde at regnet kom inn over oss, og det
virket underlig at verten da skrudde inn
markisen slik at vi fikk mindre tak over
oss. Vertinnen spurte det andre paret om
det ville sitte inne, noe de ville. De spurte
om hvorfor markisen ble skrudd inn, og
vertinnen svarte at det var på grunn av vinden. Det var mer viktig at markisen ikke
ble skadd enn at gjestene ble våte. Vi satt
midt på verandaen og syntes ikke de regndråpene vi fikk på oss gjorde noe, så vi
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forble sittende på balkongen. Men vi skynte oss å gjøre oss ferdig, for det var likevel
ikke helt behagelig å sitte der.
Etter frokosten takket vi for oss og gikk
ned. Vi gjorde oss i stand til å dra. Målet
med dagen er å få informasjon om båtutleie. Det var en marina lenger ute langs
kysten, og vi hadde satt oss fore å dra dit.
Det var trangt på parkeringsplassen utenfor, og det sto to biler der, vår og en annen.
I tillegg stod det en tredje bil ved nedkjørslen. Den andre bilen dro samtidig som
oss, så de kjørte først ut og ned den bratte
nedkjørslen
til
vedveien.
Vi fikk
manøvrert bi-

len vår, som var mye større, ned nedkjørselen Bygningene var plassert hulter i bulter
langs veien som gjorde at veien ble
svært svingete for å slynge seg mellom
husrekkene. Fasadene på husene var
svært godt dekorert. Så godt som alle
husene var bygget i mur, og det var et
flott håndverk som var lagt ned i utformingen av dem. Det var mange
hoteller langs veien. Vi kjørte ned til
venstre i det vi trodde var en marina,
men det var bare en havn. Det stod en
vakt der, så vi svingte til venstre fordi
vi trodde havna var avstengt for vanlig
trafikk. Veien der var smal. Det var parkert
biler på begge sidene slik at vi nesten ikke
kom fram. Bak oss kom en bil til. Vi hadde
kjørt hundre meter da vi stod bom fast. Det
var umulig å finne en plass å snu. Det
skjønte sjåføren på bilen bak oss også, så
han rygget liksågodt tilbake hele veien. Det
samme gjord vi, og nå svingte vi ned til
havna og snakket med vakta. Vi spurte han
om marina, men han fortalte at her var det
bare en havn. Han gav oss lov til å kjøre
ned for å snu. Da vi kom ned, var det en
stor fritidshavn der med kafeer og restauranter. Vi snudde og kjørte opp igjen. Da
vi passerte vakta igjen, spurte vi han om
marina. Han pekte på et kart hvor det var,
og det var lengre ute langs kystveien.
Vi kom oss opp på hovedveien igjen og
manøvrerte oss videre langs kysten. Vi
passerte blant annet en liten badestrand,
men det var få der, for været var ikke det
beste forbading.

men som åpnet seg automatisk. Da skjønte
vi at vi egentlig kunne gjøre det samme for

å komme inn. Vi kjørte derfor tilbake på
hovedveien, snudde og prøvde å svinge
ned mot bommen i innkjørselen til marinaen en gang til. Og ganske riktig, bommen
åpnet seg automatisk og slapp oss inn.
Inne på området parkerte vi utenfor et kontor. Der spurte vi en mann om båtutleie.
Han gav oss en brosjyre over ulike priser
på båter som kunne leies. Det var fra vanlige cabincruisere til store båter med
mannskap. Men prisene var mye høyere
enn hva jeg hadde forestilt meg, opp mot
30 000 kroner uka!. Vi takket for tilbudet
og dro. Vi bestemte oss for å sjekke flere
marinaer lengre ute langs kysten og fortsatte å kjøre utover kystveien.
Bebyggelsen ble etter hvert skrinnere. Det
var bratt ned til sjøen og det var et stykke å
kjøre. Avstandene var store. Vi hadde bare
en kvart tank bensin igjen, og begynte derfor å bli bekymret for å gå tom for bensin.

Da vi omsider kom til marinaen, var det en
bom der som stengte for innkjørselen. Da
tenkte vi at det ikke var mulig for oss å
komme inn der, så vi snudde og kjørte opp
igjen. Da la vi merke til en bil som kom ut
av området. Han kjørte bare bort til bom40

I en sving på en odde var det plassert en
kafe ut på bergspissen. Det var god utsikt
overalt. Vi stoppet der og tok en kopp kaffe. Der forklarte innehaveren at det bare
var 4 kilometer til neste bensinsstasjon, så
vår bekymring for bensinen forsvant et
øyeblikk.
Da vi fortsatte, gikk veien inn ei bukt. Der
var det et enormt kullkraftverk. En enorm
skorstein stakk opp mot himmelen, og jeg
tenkte at man kunne ikke ha mye
høyeskrekk for å stå på toppen der og mure
den opp. Det kunne aldri vært meg,i alle
fall.
Et stykke framme kom vi til et utsiktspunkt
der vi kunne se hele verket svært godt. Vi
stoppet og tok fram videoapparat og fotografiapparatet. Det var en egen havn der
kullet ble tatt inn. Deretter gikk det på
transportbånd tilet enormt kullager ved
siden av kraftstasjonen. Det var ingen
røyk å se fra pipa, noe som jeg trodde alltid
var tilfelle med kullkraftverk. Ut fra kraftverket førte kraftledninger ut i alle retning-
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er. De ante oss at størrelsen på anlegget
var svært stort og forsynte et stort område
med strøm.
Vi fylte bensin i nærheten av kraftanlegget. En ungdom kom ut og fylte på bilen.
Det var ikke det mest moderne anlegget,
viste det seg. Men vi fikk bensinen vår.
Jeg var mer nysgjerrig på kraftanlegget og
vi dro derfor ned til det for å studere det
nærmere. Det gikk ei elv fra kraftstasjonen

med kjølevannet. Langs elvebredde var det
en mengde fritidsbåter. Etterpå kjørte vi

innom havna som var der. Der var det litt
bebyggelse og en liten kafe som syntes å
være stengt. Et titals fiskebåter lå vei
kaia.. Vi tok noen bilder og dro tilbake
igjen til krysset ved bensinstasjonen
Vi kjørte nå i retning Pula. Noen kilometer lengre fremme var det et tettsted. Der
var det nettopp bygd en ny Lidl-butikk
som ennå ikke var åpen. Vi handlet litt i
en annen butikk og satte kursen mot Pula.
Veien framover var snorrett og vi kunne
koste på en del. Da vi kom fram utenfor
Pula, var det en stor trafikkork. Vi trodde
at det kanskje hadde skjedd ei ulykke. Men
etter å ha stått i køen over en halv time,
kom vi endelig inn til byen. Vi så ingen
trafikkulykke, så det var mulig at trafikken
bare var slik her. En politikonstabel dirigerte trafikken manuelt i et vegkryss. Det
var mulig at dette var flaskehalsen som
skapte slik trafikk-kaos.
I Pula var kun et mål. Marinaen. Vi fulgte
noen skilt omen marina, men mistet etter
hvert tråden. Vi stoppet derfor på en bensinstasjon og spurte etter veien. Bare rett
fram til venstre til et lyskryss, og da kan du
ikke unngå å se den, var svaret. Omsider så
vi noen båter og tok av til en nedkjørsel. Vi
kjørte inn en port og stoppet ved en kaffebar. Da vi sto ut av bilen, var den stinnvarmt. Bra å ha aircondition på disse stedene, tenkte vi. Vi spurte ei damen bak
skranken i kaffebaren etter marinaen. Da
tenkte hun på andre siden av båthavna og
forklarte at der var det. Vi tok en is og litt
kaffe og forfriskninger og kjørte videre.
Vi kom oss over på den andre siden. Der
var den en bom og et vakthus. Vi kjørte
bort til luka og spurte om utleie av båt.
Hun forklarte at vi kunne ta kontakt med
pir 17, der var det muligheter for utleie.

Vi snek oss bortover en bilvei langs siden
av marinaen. På høyre side av veien stod
det båter på land og masse båter som lå ved
ulike pirer som var lagt ut i sjøen. På
venstre side var det mange boder som inneholdt kontorer og materiell. Da vi kom
til den andre enden, var det en ny bomsta

sjon med vaktbod. Vi snudde og kjørte
tilbake igjen og fant pir 17. Der parkerte vi
utenfor. Britt satt igjen i bilen som gikk
med full nedkjøling. Det var svært varmt
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nå, så Britt orket ikke å gå ut av bilen. Jeg
gikk ut og fant et kontor der det satt ei
dame. Jeg spurte henne om utleiemuligheter. Det hadde hun. Hun gav meg en brosjyre med priser for ulike båter. Blant annet fant jeg den katamaranen der som Vi
Menn skrev om i sitt båtmagasin. Der stod
det at ei ukes leie av båten var 3400 kroner
uka. Men nå fikk jeg vite at prisen var
3400 euro! Det er åtte ganger dyrere! Så
der røk båtferien i Adriaterhavet!. Dessuten hadde dette firmaet bare seilbåter som
kunne leies fra 3 til 10 dager, eller på
ukesbasis. Ingen motorbåter. Jeg dro tilbake til det som virket som hovedbygget for
marianen og spurte etter et informasjonssenter. Der fant jeg et kontor der jeg spurte
om utleiemuligheter. De var ikke akkurat
service-innstilt der. Men jeg fikk et ark
med liste over mulig firma som drev utleie
der det stod adresse, telefon og postadresse. Jeg tok det med meg og vi kjørte ut av
marinaen.

Rett utenfor fant vi en restaurant der vi
fikk oss middag. Jeg fikk en kald rostbeef.
Jeg var ikke så helt trygg på kaldt kjøtt på
et fremmed sted, så jeg spiste bare halvparten av maten. Med det fikk våge seg, for
maten var ikke spesiell dyr. Jeg ville avslutte med kaffe, og prøvde å forklare ekspeditrisen at jeg ønsket black american
cafee. Hun sa No Problem, I will make
one. Hun kom deretter tilbake med en koff
svart kaffe. I tillegg har det en liten mugge
med med varmt vann jeg kunne spe påmeg
dersom jeg ønsket. Det. Kaffen var bedre
enn middagen, og vi dro hjemover igjen.

Nå gjaldt det å finne veien tilbake gjennom
Pula og motorveien til Pijab. Vi oppdaget
motorveien da vi kjørte in i byen og skjønte at den ville føre oss raskere tilbake igjen.
Med mye flaks kom vi oss gjennom byen
på riktig måte. Men i siste krysset tok vi til
venstre i stedet fo høyre. Det var det samme krysset det stod en politimann og dirigerte. Han stod der fremdeles og sørget for
at trafikken gled.
Veien vi kom på og kjørte i motsatt retning
enn hva vi skulle, viste seg å ha retning
nordover. Det fortalte GPSen oss. Vi hadde lykken med oss, for omsider kom det et
skilt som vistge oss veien til motorveien.
Vi tok av og kostet rimelig greit hjemover.
Veien var svært fin og hadde både bomstasjoner og tuneller.
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Før Pitjab svingte vi av ti høyre fo rå
komme til Gos?? Det gikk også rimelig
greit, og vi fant fram til rommet vårt, klatret opp den bratte oppkjøringen og hjemme
var vi.

Vel innenfor rommet sovnet vi begge to.
Resten av dagen. Var med programmering
ute på terrassen. Ute på kvelden satte det
inn med voldsomt tordenvær med hagl.
Resten av kvelden var det ille uvær, så det
var bare å holde seg innendørs.
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5. juli 2007
I dag bestemte vi oss for å ha hviledag. Jeg
våknet i syvtiden som vanlig og tydde til
programmeringsarbeid på morgenkvisten.
Det var kaldt, så jeg satte meg på terrassen
med genser og langbukse. Deretter hadde
vi en yppelig frokost på terrassen i tredje
etasje. Sola hadde rukket å varmet opp
lufta som nå var krystallklar. Utsikten utover havet var kjempegod. Det første som
slo sør for ?? som spydde røyk ut og som
la seg utover havet og kysten. Noe slikt har
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aldri blitt godkjent i Norge, tenkte jeg. Da
jeg spurte vertinna – som hadde vokst opp
i dette hiset – hva slags fabrikk dette var
som spydde ut slik røyk, svarte hun at det
visste hun ikke. Det var et eller annet oljeanlegg, sa hun. Men det var et heller unyttig anlegg som skulle stenges likevel om et
par år. Vi tok noe bilder av dette og over
andre motiv som vi fant.
Deretter pakket vi sakene våre og gikk ned
til stranda for å bade. Ingen kamera eller
fotoapparat unntatt kompaktapparatet. Men
PC-en var med. Britt
gikk først i vannet
mens jeg passet sakene. Deretter tok jeg
meg en dukkert. Vi lå
og solte oss en stund
til jeg ble lei. Da tok
jeg fram doktoravhandlingen til Frode
og begynte å lese. Jeg
var forbauset over

hvor forståelig
han skrev. Om
ulike læringssystemer som egnet
seg å bruke datamaskin for.. Men
etter hvert ble det
vel varmt for meg,
så jeg bestemte
meg for å finne en
kafé. Der ble jeg
sittende med PCen
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6. juni 2007
2
I dag vaar det reiseddag igjen. Vi
V spiste fro-kost på balkongen i tredje etajse for siste
gang. Britt
B gjorde opp
o for leie og betalte
150 auro eller 11955 kroatiske kruna.
k
Vi
fikk tilbbake passene våre, stuet kofferten
og anneet pikk-pakkk i bilen og manøvrertee
bilen need den brattee utkjøringeen og inn påå
busstoppen på den andre sidenn av veien.
Der stodd Britt og sjjekket trafikkken på hovedveieen. Det var sikrest,
s
for det
d var vansskelig å se
s trafikkenn når vi kjørrte ut fra neddkjøringeen. Opprinnnelig tenkte å stoppe i
Opatija der vi var i går for å fåå oss en runnde til med
m bading i badelandett som var deer.
Men vi ombestemte oss og droo i stedet moot
Trieste. Vi fant en snarvei oppp til hovedveien ogg dro først mot
m Porec. Britt
B ville see
en kirkee der, så vi dro
d likså goodt dit først.
Vi begyynte med å kjøre
k
hoveddveien til Puurla, der vi
v var dagenn før. På et veiskille
v
innne
i landet tok vi av i retning
r
Poreec.

Porec
var en liten
l
søt by med massee biler, trangge
gater, masse
m
menneesker og en fin liten bååthavn. Etter å ha maanøvrert osss gjennom de
d
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trangeste gatene med Peogeoten – som ikke akkurat
hadde den rette formatet
for den slag – fant vi en
parkeringsbilletten Britt
tok i lommen sin og la på
vei mot havna. Der var det
stort sett bare småbåter.
Men det var noen lekre
cabincruisere i storklassen
som la seg inn da vi kom
og de ble bønnhørlig fotografert, til og med med damer på fordekket! I havneområdet var det mange
salgsboder der en rekke ulike artikler mest for turistene - ble stilt ut for salg.
Det var også boder men vakre malerier
som var til salgs. Vi spiste en gedigen
iskremdessert hver på en havnekafe. De
var mye større enn hva vi kunne forestille oss. Jeg bestilte en som het Pinocio.
Det var en is formet som et hode med
ansikt og et kremerhus av en iskjeks til
hatt. Den minnet om Disney-figuren Pinocio. Det var et bilde av isen i menyhefte, og jeg tenkte at det vil jeg ha så jeg
kunne ta et bilde av meg spise Pinocio-is.
Men da jeg fikk isen, så den helt annerledes ut enn hva som ble vist på bildet i menyen. Den jeg fikk så heller teit ut og minnet lite om Pinocio. Men jeg klaget ikke og
spiste heller hele den enorme isen. Britt
klarte bar en liten del av sin. Hele dette
opplegget angret vi på både da og siden.

Neste dag var vi kvalme, og vi la skylden
på isen. Servitøren så kameraet vårt og
kom og slo av en prat. Han gav tydelig
uttrykk for sin beundring for det, noe som
passet oss svært bra.
Britt gjorde opp for isen og jeg gikk ned til
piren for å fotografere de kuleste cabincruiserne med jentene på. Deretter gikk vi opp
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noen smale sentrumsgater der Britt falt for
noen duker i en butikk der. Hun fikk dem
til halv pris, og det var faktisk ikke hun
som pruta, men dama i butikken! Da Britt

omsider bestemte seg for å kjøpe en, takket
butikkdama Britt på det varmeste og korset
både seg og Britt med velsignelser. Britt

49

lurte på i ettertid om hun var blitt lurt, siden dama for det første pruta selv på prisen
og deretter kryssa velsignelsen over henne.
Sentrumsgatene var et par meter brede,
altså utrolig trange. Det var mange småbutikker der, og alle var utrolig stilige og
flotte bygd. Marmorstein på gulvet var
ingen unntak. Vegger, gulv og tak var
dekorert etter alle kunstens regler. Butikkene var små, flotte og innbydende for
kundene.

Omsider fant vi det kirka Britt lette etter.
En tysk guide gav en lesjon om kirka for et
reisefølge da vi kom. Vi prøvde å følge
med i det, men lykkes ikke helt å få tråden
i opplegget. Vi gikk enn i selve kirkerom-

met og tok noen bilder
der. Kirka var opplagt
svær gammel. Det vistes
tydelig på vegger, gulv og
tak.
Etter å ha studert oss ferdig på kirka – som ikke
tok alt for lang tid – gikk
vi videre i handlegatene
tilbake mot bilen. Vi gikk
blant annet over en gårdsplass der det var en annen
kirke. Der holdt en ungdomsgruppe med en danseoppvisning for
publikum. De dannet parvis, og kuttene
hadde kastanjetter i hendene som de klappet med. En gruppe musikere satt på trappa
og spilte fløyte gitar og andre instrumenter.

gikk greit. Vi betalte 10 kruna, det skulle
sikkert bare være 7 siden vi var borte halvannen time, men det fikk prøve seg.
Vi fant veien ut av byen. Videre inn på
motorveien mot Trieste og så bar det i vei.
Det

Vi fant bilen på parkeringsplassen. Vi lurte
på hvordan vi
skulle betale og
lette etter en
billettautomat.
Men en bussjåfør – det var
busstasjon er
også – fortalte
at vi betalte i
luka ved utgangsporten.
Etter å ha sjekket, skjønte vi
at vi betalte
med det samme
vi kjørte ut av
plassen, ved
utgangsbommen. Det hele
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var en klasse B motorveg, og det gikk ikke
i 130 akkurat. Det var tydelig at dette var
første byggetrinn. Overalt så vi spor til at
det var tanken at det med tide skulle bli
firefeltsvei. Så neste gang vi er her, er alt
sikkert helt ferdig. Vi så mange videadukter, broer over landskapet for veiene. I stedet for å legge veien ned på bakken og

klatre opp bakkene
igjen, bygde de broer
over dalsøkk. Greit for
tungtransporten, som
slipper å krabbe opp
igjen på andre siden av
dalsiden. Men for oss
personbilfarere hadde
det egentlig ingen betydning.
Vi passerte to grenseoverganger før vi kom
til Trieste. Først fra Kroatia til Slovenia,
deretter fra Slovenia til Italia. Slovenia har
en liten tarm ut til Adriaterhavet med to
havnebyer..
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Vi passerte grenseovergangene uten
problemer når vi viftet med norske pass.
Akkurat da vi kom inn i Italia, slo GPSen inn og begynte å fungere. Verken
Slovenia eller Kroatia var lagt inn på
Europadelen på Mio GPS. Men nå var
den der. Vi hadde instruert den i a ta oss
fram til Innsbruck. Men vi ville gjerne
innom både Brenner-passet og Lichtenstein, så vi så etter skilt i tillegg. Nå fortalte kjøreruten på GPS-en at vi skulle innom Brenner-passet, så det gikk sikkert

greit. Verre var det med Liechtenstein, som
heller ikke var lagt inn som GPS-sone.
Men vi håpet at GPS-en skulle guide oss
gjennom Trieste, som er en ganske stor
Italiensk by. Men det var voldsomt med
veibygging
der, og GPS-en
var ikke helt
oppdatert. Så
vi fikk en del
mindre problemer som
førte til at vi
måtte prøve en
to-tre ganger
med nye henvisninger før
vi kom ut av
byen i riktig
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retning - mot St. Albert. Etter hvert gikk
det ganske bra, også takket være litt skiltlesing fra Britt sin side, så vi suste av gårde
på firefelt motorveg igjen i 130 km/t.
Slik kjørte vi lenge. Men jeg begynte å
trøtne. Du må ha sikkelig god fokus
når du skal kjøre så fort ås lenge, så
jeg begynte å bli trøtt. Britt er heller
ikke den enkleste å ha ved siden av seg
på motorvegen, fordi hun liker så absolutt ikke fart. Og hun har en egen
evne til å si fra om det også. Dermed
blir jeg også mer stressa, som gjør at
jeg blir fortere sliten og trøtt. Derfor
stoppet vi på en rasteplass. Det var det
et lite utsalg der jeg kjøpte meg en
tyrolerhatt. Britt protesterte, men jeg kjøpte
den likevel. Hun kjøpte noen andre suvenirer hun fant, et tekrus.

GPS-en var innstilt på Innsbruck
Vi tok av fra motorveien mot Venezia og
kom inn på veier mot Alpene. Mektige fjell
reiste seg opp av terrenget og skapte spektakulære scenarioer. GPS-en valgte ikke
alltid motorveiene til den valgte destinasjonen. Det hendte ofte at vi ble ledet på
sideveier også dersom den veien ble kortere. Ikke dermed sagt at de alltid var de raskeste. Men dette førte til kjærkomne avbrekk fra de stressede og raske motorveiene, og til tider kunne det være godt.
Vi ble ført inn på en fjellvei gjennom Villa
Santina, Sappadaog til Sexten. Alle disse
landsbyene var innenfor den italienske
grensen. Disse små landsbyene hadde flotte hus og gav mektige inntrykk. Tyrolerhus
begynte etter hvert å ta over husstilen med
store tak som stakk opp til et par meter ut

fra husveggene. Fronten på husene hadde
store balkonger i alle etasjene som gikk
over hele husbredden. På balkongene hang
det velstelte blomsterkasser. Så godt som
alle landsbyer hadde en mektig steinkirke
med høyt spir. Ofte lå de på uframkommelige høyder for å markere seg i terrenget.
Trafikken på disse veien har aggressiv og
heftig. Særlig motorsyklistene var pågående. Det oppstod mange situasjoner, særlig i
forbindelse med fobikjøringer, der vi var
redde. Men vi kom aldri over ulykker. Så
de var kanskje vant til det. Men det ante
oss at ulykker måtte forekomme på disse
fjellovergangnen.
GPS-en fortalte oss at vi hadde steget 1500
meter på en av overgangene.
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Da vi kom til Sappada, tok vi en kopp kaffe. Det var ikke mulig å få noe annet før
etter kl 1900, da de har pause fra servering
på ettermiddagen.
Nå bar det nedover. Det var tydelig at det
etter hvert var satset mye på turisme. En ny
vei var under bygging. Tilslutt stoppet vi
opp et sted som hette Sexten . Der var det
et motell akkurat i veikanten. Vi sjekket
prisen for overnatting, og fikk opplyst at
det kostet 70 euro. Vi syntes at det var
greit, parkerte bilen på et parkeringsplass
like ved hotellet og sjekket inn. Da kom
det ei dame og fortalte at vi måtte flytte
bilen fordi hun ventet folk. Vi flyttet bilen
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til en plass som var merket med hotellets
navn. Der kunne vi stå i fred med bilen.
Rommet vi fikk, var stort og flott. Men det
var vendt ut mot gata så vi merket biltrafikken godt. Men det var et artig trekanthjørne på rommet som stakk ut mot gata.
Der kunne vi sitte og følge med livet i hovedgata. Badet var stort og rommelig, og
badekaret som var der, ble behørlig utnyttet av mitt slanke legeme ved leggetid.
Men før vi la oss, gikk vi ned i restauranten og bevilget oss et bedre måltid med
tilhørende rødvin.

Dagen etter fortsatt vi mot Insbruck og
passerte landsbyene Tobalch, Weisberg og
Brunech. Vi passerte et ny fjellovergang
og steg enda høyere enn sist, over 2500
meter. Vi kom inn på motorvei igjen ved
Penserjoch og kursen gikk mot Brennerpasset. Der kjørte vi av motorveien og tok
en lokalvei videre. Der passerte vi grensen
til Sveit. Brennerpasset var en hektisk
byggeplass. Det var tydelig at det satses på
turisme her, men stedet slik det var nå, var
ikke direkte imponerende og inviterte ikke
til stopp. Det var en stor jernbanestasjone
der også.
Vi fikk et godt inntrykk av hvordan motorveien var laget da vi fortsatte siden vi
kunne se den fra gamleveien. I stedet for å
legge den i tuneller, ble motorveien ført på
viadukter – bruer – i fjellsidene. Det var et
mektig syn, et tegn på fantasisk ingeniørkunst. Lenger framme, ikke langt unna
Insbruck, kom vi på nedsiden av Europabrua. Det var en enorm bro som gikk
over et pass. Her var det et stoppested på
gamleveien der også vi stoppet. Da vi studerte Europabrua, så vi at noen drev med
strikkhopping fra brua. Vi fotograferte og
filmet dette så godt vi kunne.

Det var sikkert svært tørt i disse
områdene. Grastørking skjedde på
bakken, der traktorer vendte på graset nå og da.
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En modderne motorvveg førte traafikken gjennnom Brennerbpasseet. Her byggget de ikke
tunellerr, som veiveesenet ville gjort
g
i Norgge.
Trafikkeen ble ført på
p mektige viadukter
(bruer) i fjellsidene.

Store brroer førte
veien ovver dalsøkkenee.
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På Eurpoabroen var det
strikkhopping. Det må
være hundre meter ned tll
bunnen fra brokanten.
Strikkhoppere kastet seg
ut og nådde nesten helt
ned til bunnen. Deretter
ble de heist opp til brokanten igjen,

Ikke alle kjørte like pent
gjennom landsbyene. Særlig motorsyklistene raste
gjennom de trange landsbygatene med stor fart.

59

Det var godt å kunnne stoppe og ta en rast
d var jevnnt av langs
på stopppeplassene det
motorveeiene. Å kjøøre fort oveer lang tid blir
b
en slitenn av. Stor faarta krever stor
s fokus på
p
kjøringeen, og da bllir man trøttt i lengden.
Da er deet viktig å stoppe
s
for å ta en rast.
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Breggentz
Vi tenktte opprinnellig å ta av
mot Lieechtenstein, men fant
ingen skkilt med avkkjøresel.
Liechtennstein var heller
h
ikke laagt
inn på GPSen,
G
så vi
v kunne ikkke
plotte innn kjøremåll der heller. I
stedet havnet
h
vi i Bregentz
B
vedd
Bodensjjøen. Vi troodde at det
kanskje var mye tuurisme som
skapte stemningen.
s
. Blant anneet
hørte vii mange som
m snakket
norsk bllant folk der. Men vi
snakkett ikke med dem,
d
som vii
kanskje burde gjøree. Vi antok
at de tilhhørte et reissefølge.

Her fantt vi en ambuulanse fra
fordumss tider..
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Motellet vi tok inn på, var det første vi fant. Det var egentlig svært
tredjeklasses. Gulvene i gangene
sviktet da vi gikk på dem. Stedet
var tydeligvis svært nedslitt, og det
var ikke andre gjester der da vi
kom. Vi hadde sikkert fått noe
bedre hvis vi lette mer. Men det
var sent, og vi fant ut at vi var ville
til å betale de 80 euro verten ville
ha, frokost inkludert. Vi satte kofferten inn på rommet og gikk ned
på stranda. Britt ville bade, så vi
gikk ned dit for å kjenne på vannet.
Deretter gikk vi bortover stranda,
kom inn i havneområdet for å få
litt inntrykk av livet der. Det var
livlig. Det er flott å se at folk kan
kose seg slik vi så det her. Bilen fikk en
god parkering rett utenfor hotellvinduet
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Det var utleie av langsomtgående elektriske båter som var laget i klassisk stil.

Sjakkspillere utfordret hverandre.

En liten dampbåt tok folk med
ut på sjøen. Det sivet svart

Det var rigget opp en scene der musikere
underholdt. Vi forstod på verten at de trenet for den store forestillingen som skulle
være neste uke. Musikerne var profesjonelle og flinke

røyk ut av skorsteinen, som det skal gjøre
på dampbåter. Den gled lydløst ut fra
brygga og skjøt fart ut havnebassenget. Da
den passerte moloåpningen, fløytet den
med karakteristisk dampfløyte. Hvit damp
fosset ut av fløyta.Alle dampbåter har tydeligvis dampfløyte. Det hører med!
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På vannet seilte båter som så ut som
dampbåter med turister. Men det kom ikke
svart røyk ut a skorsteinen, så var det
egentlig dampbåter? Dampbåter på sjøen i
sol nedgangen gav en egen stemning.
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Konstanze
Cappuccino var en kjærkommen drikk som
alternativ til vanlig kaffe. Her ser vi at servitøren legger ned i sjel i serveringen
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Ikke alle hadde en så lang bil som vi hadde. Det var ikke alltid lett å manøvrere seg
inn i de trange parkeringshusene. Folk flest
hadde praktiske små biler som det var let å
komme fram med i trange bygater og parkeringshus.
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Trafikkuhell på
motorveien
Vi kom over kun et tilfelle av trafikkuhell
på motorveiene i Tyskland. Her har det
tydeligvis vært en kjedekollisjon. Bilen
hadde blitt påkjørt bakfra. Fronten var ikke
mye skadd, bare litt på den ene hjørnet.
Men dette skapte kilometerlange køer.
Men det var ikke helt stillstand. Trafikken
gled med gangfart, og knapt det. Det var
bare å smøre seg med tålmodighet.
Å stoppet opp bak en slik kø på motorveien kunne være farlig. Jeg merket meg at
bilene som bremset opp bakerst i køen
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brukte nødblink for å varsle bilene bak.
Det er en fare for flere kjedekollisjoner når
slike situasjoner oppstår. Jeg var likevel
forbauset over at ikke alle bilene brukte
kjørelys, selv i regnvær. Det var særlig i
regnvær at det var vanskelig å se bilene
foran seg på grunn av alt vatnet som føk
opp av veibanen fra bilene foran. Jeg slo på
både takelys og grøftelys – altså alt jeg
hadde – da regnskyllene kom over motorveien, for å være sikker på å bli sett skikkelig. Men det var det faktisk ingen andre
som gjorde. Det forbauset meg.

Rinendalen

68

69

70

71

11 juli

Århus
Jeg våknet i femtida og stod opp i sekstida. Da fant jeg fram PCen og begynte med programmet. Men strømforsyningen til PCen var ikke i veska, det ble igjen i bilen etter at PCen ble
ladet under kjøring. Da jeg skulle til å gå ut, våknet Britt sånn passe slik at jeg fikk gitt henne
beskjed om at jeg gikk ut en tur.
Bilen var parkert på parkeringsplassen foran hotellet, men på
andre siden av veien, mer ned
mot havna. Der stod den ensom
og forlatt midt på en stor parkeringsplass. Vi tok en tur sammen
og så på havneanlegget. Da fant
vi blant annet en stor terminal til
det store containerselskapet
Marsk. Det er mulig at de holdt
til i Århus. Deretter dro jeg tilbake til parkeringsplassen og
forlot bilen et øyeblikk. Jeg tok
med fotoapparater og fotograferte båter på havna. Der lå blant annet skoleskipet ”Danmark”
hjemmehørende i København. Tror det er en skonnert. Den hadde flere master med tverrseil,
og da er det kanskje en skonnert. Det var et yrende liv om bord. Det som ut som at det var
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skolegutter om bord som var på førstereis. Det styret svært med et eller annet på midtdekket,
tydeligvis under instruksjon av en offiser. Foran landgangen stod en matros vakt med hendene
på ryggen, som en annen soldat i hvilestilling.

Tilbake til hotellrommet tok jeg fatt på PCen igjen. Klokka åtte våknet Britt og vi gikk ned til
frokost. Men vi fant ingen frokostsal nede, så vi fikk beskjed om å ta heisen opp i 12.etasje.
Der var frokostsalen. Det var ingen dum ide, for der var det en utrolig utsikt ut over hele havna i Århus.
Før vi spiste frokost, fikk jeg en sjablong av resepsjonsdamen for å plassere bilen i parkeringhuset i 2. Etasje. Jeg gikk og hentet bilen og lette etter en blå port som jeg skulle kjøre inn
i p på siden av hotellbygget. Men jeg fant først ingen port og måtte snu for å se en gang til. Da
fant jeg en smal garasjeinngang og kjørt inn mot den. Det var en greie på veggen foran porten,
og da jeg viftet med sjablongen for en sensor for 2. Etasje, åpnet plutselig døren seg. En sjakt
kom til syne. Dette var tydelig en bilheis, og ikke en vanlig garasjeinnkjøring. Jeg kjørte den s
tore Peogeoten inni heisen og trykket på en knapp for 2. Etasje på veggen. Døren bak lukket
seg og heisen begynte å gå oppover. I snikfart. Plutselig ble jeg oppmerksom på et varselskilt
om å slå av motoren på grunn av faren for kullosforgifting. Jeg skjønte poenget og slo av motoren. Da heisen omsider snek seg opp to etasjer, åpnet porten foran meg. Lamper blinket og
indikerte at jeg kunne kjøre. Jeg startet motoren og lot meg gli framover på draget mens jeg
holdt igjen med foten på bremsen. Det var anleggsarbeider på gang, og heisbare stillas var
rigget til i hele hotellsidens bredde. Det gjorde det svært vanskelig å manøvrere bilen inn til
garasjeplassene mellom søylene hotellet stod på. Vel inne oppdaget jeg at alle plassene var
opptatte. Hadde bilene som stod der parkert litt tettere inntil søylene, ville det så vidt være
plass til to biler i bredden mellom to søyler. Men nesten alle bilene var parkert midt mellom
søylene som gjorde det umulig for meg å finne en ledig plass. Resultatet ble at jeg måtte rygge tilbake den samme veien jeg hadde kommet. Like ved heishuset var det likevel mulig å
sette bilen, dog ikke under tak, ved siden av selve hotellbygget. De to nederste etasjene på
hotellet var garasjeanlegg, og disse to etasjene var litt bredere enn selve hotellbygget. Bilen
ble derfor stående utenfor bredden på selve hotellet og utsatt for det samme regnet som på
parkeringsplassen den opprinnelig stod på. Vitsen med å få parkert under tak var derfor borte,
men den var kanskje tryggere likevel her, - og gratis.
Etter frokost gikk vi en tur på byen. Men de fleste forretningene åpnet ikke vør klokka ti, så
det var ikke mange forretningene vi fikk besøkt. Jeg fikk meg imidlertid to par lesebriller
styrke 2 som jeg kunne bruke til kontaktlinsene, pluss ei flaske linsevæske. Jeg fikk betalt
med visakortet. Optikeren vi besøkte var todelt, og linsevæske skulle vi egentlig kjøpe i den
andre butikken enn der vi kjøpte brillene. Men ekspeditøren fikset det slik at han tok ut linsevæske fra den andre butikken slik at vi fikk betalt samlet på visakortet. Da vi gikk, puttet han
to par briller i veska. Jeg trodde jeg hadde betalt bare for et par, og da fikk jeg med meg to
ulike lesebriller. En type var spesielt smal og kunne legges sammen. Den hadde klemmefeste
på siden slik fyllepenner ha for å feste den i en lomme, så den var faktisk svært praktisk.
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Etter besøk hos optikeren gikk vi i et varemagasin. Det var i flere etasjer, så Britt og jeg splittet opp og gikk rundt være for oss. Hun gikk kjoleavdelingene mens jeg gikk i leketøysavdelingen, dataavdelingen og interessanne-tingseboms-avdelingene. Men jeg fant ingen ting av
interesse, så jeg gikk opp til kafeen i 4 etasje og ventet på Britt. Det varte ikke lenge før hun
heller dukket opp. Da hadde hun selvsagt kjøpt seg enda en kjole.
Vi bestemte oss for å gå tilbake til hotellet for å sjekke ut. Vi dro opp på rommet i syvende
etasje, pakket kofferten og sjekket ut i resepsjonen. Britt ventet med bagasjen i resepsjonen
mens jeg hentet bilen. Den fikk jeg manøvrert inn i heisen igjen, slukket motoren og trykket
på knappen for utgangsetasjen. Heisen snek seg nedover. Da den endelig var nede, lukket porten seg opp, og foran meg stod to biler med fronten mot meg og ville inn i den samme heissjakten som jeg allerede var i. De måtte gi seg, selvfølgelig, uten noen form for argumentasjon. De rygget bakover begge to slik at jeg kom meg ut av heisen og kunne svinge inn foran
resepsjonen. Der ventet Britt med bagasjen. Den ble fort stuet om bord. Vi innstilte GPS-en
for Frederikshavn og startet reisen. GPS-en manøvrerte oss fint ut av byen og inn på hovedveien mot Ålborg og fortalte at det var ??? til Frederikshavn og at vi var framme kl 1530?? .
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9.juli
Vi
Vi dro
10.juli.
Vi overnattet

Etter å ha kjørt et stykke, merket vi at det luktet svidd. Det ante meg at det var kontakten i
sigarettuttaket for fordeleren som sviktet. Jeg trakk den ut og fant ut at den var glovarm. Dermed røk sikringen igjen i sigarettuttaket igjen. Dermed sviktet strømmen til kjøleskapet, laderen for PC og GPSen igjen. Jeg flyttet strømuttaket for GPS til sigarettenneren mellom forstolen e slik at jeg kunne få tilbake strømmen til GPSen. Den var det praktisk å ha, mens resten bare kunne skure.
Etter hvert fant vi ut at vi ville ta en avstikker, og det som tilfeldigvis ble valgt, var veien til
Hobro. Der fant vi en bensinstasjon og fylte opp tanken. Dama på bensinstasjonen hadde ikke
nytt strømplugg for sigarettuttaket. Det var bare gotteri der, og ikke noe utstyr til bil. Slik har
det blitt med bensinstasjoner i dag. Det siste de kan og kan være behjelpelig med, er bil. Men
alt som har med catering å gjøre, har de. Det er det de tjener penger på, de slaskene.
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Etter å ha fylt opp tanken, fant vi en butikk som vi tok en titt i. Det var en jernvareforretning
og en kolonial. Men intet av interesse, så vi dro lengre inn mot sentrum av Hobro. Der parkerte vi bilen i enden av en gågate og gikk nedover gata for å finne en kafé. Det var utrolig godt å
strekke på beina. Et er erfaringen etter hver gang vi stoppet og tok oss en spasertur. Omsider
fant vi et kafé vi likte. Ei dame som så indisk ut, serverte oss en Cappuccino hver med en bolle. Det regnet da vi gikk tilbake til bilen, og omsider satte vi kursen tilbake til Ålborg. Været
var skiftende med til tider sterke regnbyger
Vi kjørte innom Ålborg for å se på byen. Det første vi gjorde, var å se på havna. Det var et
stort oljeraffineri der som tilhørte Statoil. Vi så blant annet en stor tappestasjon som fylte opp
tankbiler som kjørte ut bensin til bensinstasjonene. Det var også en stor sementvarefabrikk
der. Deretter aktiviserte vi GPS-en som førte oss tilbake til hovedveien via et idyllisk boligområde. Det var brostein i gatene med unntak av sykkelveier på hver side av gata for syklene.
Det var smart, for det kan ikke være enkelt å sykle på brosteinene.
På veien videre mot Frederikshavn stoppet vi på en bensinstasjon for å sove litt ut i bilen. Etterpå gikk vi inn på en kafé som var på stasjonen, kjøpte Aftenposten og VG som vi betalte i
Euro. Det ble til dobbel pris i forhold til norsk mynt, fant vi ut.
Frederikshavn passerte vi uten å stoppe. I Frederikshavn var det en stor marinebase like ved
veien der det lå mange marinefartøyer. Noen av dem var ganske store. Vi stilte inn GPS-en
for Skagen, ytterst nord på Jylland, og etter en time var vi framme der. Vi kjørte under Limfjorden i en undersjøisk tunnel. Men den var ikke så lang som den vi kjørte i i Hamburg. Jeg
merket meg at veggene her var laget på samme måte som i Hamburg, de var flisbelagte! Snittet var helt rektangulært her også, som i Hamburg.
Skagen viste seg å være et utrolig fascinerende sted. Det var tydeligvis et eller annet båtstevne
der, for det var samlet en mengde fritidsbåter der, både cabincruisere og seilbåter. Det kom
stadig inn flere seilbåter inn i havna som la seg til ved en av pirene som var lagt ut. Kafeene
på bryggene var fulle av folk, og det var stint med folk overalt. Jeg tok en masse bilder fra
båter og folk. Britt ville se på et kunstgalleri hun hadde hørt om. Vi gikk til et sted der vi
trodde det var, men der var det bare stilt ut masse gamle ting. Vi fant ut at dette var et antikvariat. Blant annet var det et kjempestort fotoapparat der. Det var store lyskastere som brukes til
filminnspillinger. Og masse annet rart utstyr.
Vi fant ut at dette ikke var særlig interessant. Vi bestemte oss derfor for å skille lag og treffes
ved bilen igjen etter en halv time. Jeg var ikke særlig interessert i kunstgalleri, og Britt var
ikke særlig interessert i båter. Så jeg gikk på båthavna igjen og tok masse bilder av ulike båter
jeg fant interessant der, mens Britt gikk for å lete etter kunstgalleriet sitt.
Blant båtene var det et stort marinefartøy som lå fortøyd på andre siden av havna. På skipsverftet bygget de båter som så ut til å bli marinebåter. Ellers var det mange store og små fiskefartøy der. Og en mengde store cabincruisere.
Det lå en kjempestor seilbåt der som var svært stor. Skipssiden var helt glatt. Det så ut som at
sidene var spesiallagde for å være glatte og gli godt i sjøen.
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Etter å møttes ved bilen igjen, dro vi litt lenger inn byen og parkerte utenfor en restaurant. Der
spiste vi en pizza på deling og skrev litt dagbok. Deretter dro vi ytterst på Skagen. Der var den
en kafé og restaurant på pynten av landet. I tillegg var det et stort fyrtårn der, som sikkert var
viktig for skipstrafikken. Britt sprang ut på et utkikspunkt og en masse bilder. Jeg ventet i
bilen på parkeringsplassen for å slippe å betale parkeringspenger. Det måtte alle som gikk fra
bilene sine der, selv om det bare var for et lite øyeblikk. Da vi kjørte derfra, så vi en traktor
som dro en stor passasjervogn for å kjøre i terrenget. De tilbød sikkert turer for turister i
strandsonen for å komme helt ytterst på nordspissen på Jylland på denne måten.
Vi kjørte videre, og etter en time kom vi til Hirtshals med god hjelp fra GPS-en. Vi hadde nok
kommet dit uansett, for det var ikke så mange veivalg for å komme akkurat dit.
Vi kom fram til ferjeleie et par timer før tida. Referansenummeret for bestillingen ble oppgitt
til billettluka, og 1242 danske kroner ble betalt ved hjelp av mastercardet – 365-kortet. Vi
ble henvist til rekke 18 på parkeringsplassen for bilene som skulle være med ferja. De 17
første rekkene var tomme, 19 var full og vi fant vår plass omtrent midt i 18-de rekke. Vi parkerte bilen, tok med oss fotoapparatet og PCen og gikk til ekspedisjonsbygget. Der fant vi
toalettet, som vi trengte mest akkurat da. Deretter tok vi heisen opp til 4. Etasje der det var en
kafé. Vi bestilte hver vår kaffe og jeg satte meg ned med PCen. Britt ble lei av at jeg ikke
konverserte med henne, så hun gikk tilbake til bilen. Jeg fortsatte å sitte med PCen på kafeteriaen. Men ette hvert strømmet det på med folk. En familie spurte om det var ledige plasser
rundt bordet jeg satt ved. Snart var hele bordet fylt opp av andre mennesker. Jeg følte meg
fortrengt, pakket sammen PCen og gikk tilbake til bilen. Jeg fant ikke Britt der og gikk litt
rundt og så meg om. Da jeg kom tilbake, var Britt kommet. Jeg tok fram fotoapparatet og gikk
litt rundt for å ta bilder. Omsider dukket båten vår opp på horisonten og kom inn i havna. Jeg
skrevet over en kjetting og gikk opp en trapp for å få bedre utsikt for å ta bilder. Da kjeftet et
par bakkemannskaper på meg og ba meg gå ned fra trappa. Jeg trakk meg derfor ned til bakken igjen. Båten kom inn i havna, snudde og bakket inn akkurat der vi var. Den la se elegant
til brygga, og etter hvert tømte den ut bilene som var om bord, Folk gikk ut av båten i en lang
landgang også. Da alle bilene var kjørt av, begynte båten å fylles med biler fra parkeringsplassen. Til vår store irritasjon startet lastingen av bilene fra de første rekkene, og ikke fra rekke
19 som jeg trodde var naturlig siden vi kom først. Jeg trøstet meg med at det sikkert var slik at
vi kjørte av først siden vi kjørte sist om bord. Vi får se om det stemte når vi kom fram. Bilene
ble pakket godt inn i alle kroker og kriker om bord. De var flinke med å stue. Omsider kunne
vi forlate bilen og finne sitteplasser på dekkene lenger oppe.
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Båten hadde to dekk for passasjerene. De fleste av setene var vendt forover som på et tog.
Noen var gruppert rundt bord. Om bord var det ulike serveringsdisker for ulike typer matserveringer. I tillegg var det en tax-free-shop om bord. Der var det enorm kø da jeg var der, så

jeg bare passerte kassen uten å kjøpe noe. Det er sjelden jeg finner noe interessant på slike
steder. Det var også et casino der med spilleautomater. Vi satte oss ned på noen seter ved et
vindu i blå sone på øvre passasjerdekk, helt foran i båten. Etter en stund oppdaget vi at vi
hadde fått plassbilletter, og at det selvsagt ikke stemte med de plassene vi hadde tatt. Men vi
gav blaffen og fortsatte å sitter der vi satt.
Båtturen ble ikke særlig spennende. Jeg satt for det meste med PC-en. Sjøen var rolig og bedagelig, og båten gjorde 30-40 knop. Vi dro kl 2030 og kom fra kl 2300. Det var mange båter
å se omkring når vi reiste over nordsjøen.
Omsider kom vi fram til Kristiansand. Da vi ville gå ned til bilen, var døren ned til dekkene
stengt. Det førte til lange køer foran dørene, og når de omsider ble åpnet, ble det stort press i å
komme ned til dekkene. Vi fant bilen og ventet på å komme oss ut. Vi parkerte på tvers av
skipet ganske langt framme i båten. Det var bare en port på båten, og den var bak. Bilene kjørte inn på den ene siden og kjørte først helt fram i båten. Der svingte de rundt og kjørte bakover igjen på den andre siden. Slik fylte de opp bildekkene. Noen biler ble stående på tvers i
midtseksjonen i båten.
Det gikk greit omsider å komme seg av båten. Men det var kork brygga foran båten. Det viste
seg at køen passerte tollere som sjekket bilene som passerte forbi, og det resulterte i trafikkkork. Men omsider passerte vi tollen også uten at vi ble sjekket. GPS-en tok da over og viste
oss veien til Espens leilighet i Borghilds gate 15. Pussig at han - min sønn – skulle bo i gata
kalt opp etter eksen, egentlig!
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GPS-en førte oss gjennom Kristiansands gater. Med plutselig ville den lede oss mot en enveiskjøring. I den gata var det satt opp en byggekran, og det kunne selvfølgelig ikke GPSen
vite. Så vi tok en omvei. Men GPSen viste oss riktig vei igjen etter en Rekalkurering.
Etter å ha overnattet hos Espen tok vi fatt på veien til Stavanger. Det slo oss hvor dårlig
veistandarden i Norge var sammenlignet med hva vi opplevde i Europa. Ble vi liggende bak
en trailer, var det umulig å komme seg forbi. Det må nok gjøres mye for å heve veistandarden.
Vi fikk inntrykk av at gode veier i Tyskland betydde mye for den økonomiske virksomheten
for landet. Trafikken på veiene der var enorm, både når det gjelder antall biler, - særlig store
vogntog – og når det gjelder fart.

80

