
 
Dagbog turen Sverige - Norge - Sverige 2021 

Til Campervenner på turen Sverige – Norge 

Torsdag den 24. juni. Vi er nu efter en hyggelig Skt. Hans aften sammen med Lone og 

Knud Christoffersen og Rita og Niels Jørgen Mortensen stået op i Kastrup havn til lidt 

overskyet vejr men 19 gr. Vi vil i dag køre til Sverige for at finde det sted, hvor vi skal 

mødes med de andre vogne på lørdag. Fredag den 25. Juni. Vi ser på forskellige plad-

ser og finder et dejligt sted lidt nord for Änglemark.  Lørdag den 26. juni. De første 

vogne begynder at ankomme. I dag bliver vi 8 vogne, og så i morgen søndag støder de 

2 sidste til.  

 

    

Her er min EDB-hjælper godt nok kommet på ar-

bejde, min skærm var blevet låst, så den stod på 

hovedet; men nu er det løst, og vi kan atter skrive 

til jer. 

 

 

 

 

Søndag den 27. juni. Vi tager en lang og lidt kedelig 

tur på motorvej for at komme op i nærheden af den 

norske grænse. Vi finder den rigtige plads, hvor vi 

får en tår at drikke og lidt snak inden vi spiser fælles 

aftensmad og går en tur ned i skærgården. 

 

 

 



Mandag d. 28. juni. Vi kører ind over den norske 

grænse, for senere at køre til Holmenkollen for at 

se udsigten ud 

over Oslo. Vi 

besøger ski-

området og 

ser det impo-

nerende bygningsværk. Senere på dagen fortsatte 

vi længere op ad fjeldet hvor vi finder et sted at 

overnatte. 

 

 

 

Tirsdag den 29. juni. I dag går turen mod Gol. En 

meget flot tur. Vi når frem til frokost, og kort efter 

begyndte de forskellige at komme. Ved 18-tiden er 

alle fremme, og vi samles til fællesspisning, som 

desværre stoppes af regnvejr ca. kl. 21. 

 

 

  

Onsdag den 30. Juni. Det er fridag, og folk er be-

gyndt at finde cyklerne frem eller tage traveskoene 

på for at tage ind til Gol by, som ligger ca. 1,2 km. 

fra campingpladsen. Vi har i dag haft en dejlig dag. 

Om formiddagen var de fleste en tur i Gol by, og om 

eftermiddagen blev der spillet stigegolf, strikket og 

hygget. Om aftenen atter fællesspisning på den dej-

lige plads, vi havde foran vores biler. 

 

 

Torsdag den 1.juli. Atter en dag med overnat-

ning i naturen. Vi kører gennem Hemsedalen. 

Hvor de enkelte vogne finder ophold bliver 

spændende; men der er rigtig mange pladser på 

den flotte strækning, vi skal køre i dag. I mor-

gen mødes vi så på pladsen i Sandvik. Jeg an-

kom sidst på dagen og har været ude at finde en 

restaurant, hvor vi kan spise og se fodbold lør-

dag aften. 



 

Fredag den 2. juli. Jeg stået op til den skønne-

ste morgen. Højt solskin og sne på fjeldet, og 

jeg er overbevist om, at når alle kommer frem 

til Gaupne, hvor vi skal være 2 dage, så skal 

det nok ende som tidligere med, at der skal 

spilles stigegolf, strikkes og hygges i større eller 

mindre grupper. 

 

 

 

 

 

Lørdag den 3. juli Atter en fin mor-

gen. I dag starter vi med at synge 

for Lilly og Torben Jørgensen, som 

har guldbryllup. Det kom virkelig 

som en overraskelse for dem, at vi 

vidste besked, så Torben må nok til 

lommerne i løbet af dagen.  

 

 

 

  

I aften skal vi ud at spise det første måltid, der er med i turen. Vi har fået lokale for os 

selv på det lokale hotel, hvor der bliver sat et fjernsyn til rådighed, så vi kan se fod-

boldkampen mellem Danmark og Tjekkiet. Efter at vi har set kampen sammen med så 

mange mennesker, må vi prøve, om det kan gentages i Motala, hvor vi er, når semifi-

nalen skal spilles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Søndag den 4. juli. Vi forlader Sandvik og 

køre gennem nationalparken Jutenheimen 

for at komme over Nordeuropas højeste 

punkt, som er på 2.469 meter. Det er no-

get af en lille vej, vi er kommet ud på; 

men kan den køres af andre, så kan vi 

også. Vi når dog aldrig helt ind til Galdhø-

piggen, som er blevet en del af et lukket 

skiområde. Vi passerer punktet, og kører 

videre gennem Gudbrandsdalen mod Lil-

lehammer. Det har været en utrolig smuk tur. I aften overnatter vi tre campere i Gjø-

vic på en asfalt plads ved havnen. I morgen går turen mod Karlstad, som ligger ved 

toppen af Vänern. Vi har i dag for første gang haft nogle få regnbyger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ski og skøjteløb den 4. juli 2021   

   

 

Mandag den 5. juli. Atter er vi stået op til en 

skøn morgen. Vi har fået vejet vores 5 hvalpe 

og drukket morgenkaffe og er klar til at køre 

ud til nye oplevelser. Vi spiser frokost ved 

den norsk/svenske grænse, og kører så til 

Karlstad. Det er en meget lang køretur med 

en masse vejarbejde, og naturen bliver mere 

og mere Sydsvensk, og det er slet ikke så flot 

som Norge. 

 

Tirsdag den 6. juli. I dag skal vi køre ca. 175 

km. for at komme til vores første stop ved Gø-

takanalen. Vi når frem godt middag, og kort 

efter begynder de andre at ankomme. Atter 

har vi haft godt vejr, og vi samles alle til fælles 

spisning kl. 18.30. 

 



Onsdag den 7. juli er afsat til afslapning og et be-

søg i byen Motala. Vejret starter fra morgenstun-

den med lidt overskyet, men dejligt varmt, så må 

vi se, hvad dagen byder på. Efter aftensmaden er 

vi 12, der tager til en lokal bar for at se fodbold-

kampen Danmark/England på storskærm. En ner-

vepirrende kamp. Vi tabte, men stor ros til vores 

spillere, de kæmpede fantastisk. 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 8. juli. Atter en fantastisk 

morgen, højt solskin og varmt.  

 

 

 

 

 

 

I dag skal vi kun køre 35 km. ned til Gøtakanalens største sluseanlæg, Bergers sluser. 

Da der ikke kan bestilles plads, må vi ankomme 

i god tid. Så efter et dejligt bad og noget mor-

genmad, få vi tømt tanke og fyldt nyt vand på, 

og så ud at se Gøtakanalen fra landsiden. Efter 

at have inspiceret sluserne og kommet tilbage til 

bilerne er der fælles hygge til en kop kaffe og 

lidt pleje af vores hvalpe; men da vi skal til at 

spise, kommer regnen, og for første gang må vi 

sidde i bilerne hver for sig. 



Fredag den 9. juli. Vi starter ud på den sidste køretur til Stockholm. Den er på ca. 200 

km. I Stockholm skal vi være i tre dage. 

De første er fremme allerede til middag 

og kl. 16 er sidste bil fremme. Straks er 

der nogle, der får cyklerne frem, og andre 

tager med undergrundsbanen ind til 

Gamla Stan. Alle var hjemme til aftens-

mad, som vi desværre ikke kunne spise 

sammen på grund af lidt regn. 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag den 10. juli. Vi står atter op til solskin, og for-

middagen er til fri afbenyttelse.  Kl. 15 skal vi ud at 

sejle på skærgården. Nogle støder til ved færgen efter 

at de har været rundt i byen. Andre bliver på pladsen 

og tager med taxa kl. 14:00. Os, som kom sidst med 

taxa til byen, var inde og få en salat med rejer og en øl 

til frokost. Alle møder op til tiden ved kaj 16, og vi får 

en skøn 3 timers tur gennem Stockholms skærgård. 

Undervejs får vi lidt at drikke. Vel i land igen er der 

nogle der tager ud at spise, andre tager hjem til plad-

sen og spiste der. 



 

 

Søndag den 11. juli. Vi er nu nået til vo-

res sidste dag. Nogle mangler at se Va-

samuseet, andre vil i formiddag rense 

biler, så de i morgen er klar til at køre 

mod Danmark. Sidst på dagen skal vi 

alle samles på en restaurant i Gamla 

Stan for at spise en fisketapas. Her skal 

vi mødes kl. 18.00. Meget hyggelig af-

slutning på turen. 

 

 

 

 

 

Mandag den 12. juli. De sidste skal forlade 

pladsen senest kl. 12:00. Turen Sve-

rige/Norge/Sverige er slut. 

Jeg vil fra min side sige jer alle tak for den 

måde I har været på. Vejret har hele tiden 

været med os, og vi har fået set en masse 

skøn natur, og I har alle været et super dej-

ligt hold at være sammen med.  

 

Er der nogle af jer, der har nogle gode billeder så send dem endelig til mig, så vi kan få 

dem på hjemmesiden. Jeg vil også gerne høre jeres mening om turen. Har der været 

for meget kørsel pr. Dag. Vil i hellere have faste pladser hver dag frem for at køre på 

egen hånd, eller er der andre ting I mener, der bør ændres, hvis vi senere vil lave noget 

lignende. 

Tusind tak for jeres dejlige selskab. 

Flemming 

 

 

 

 

 


