Norge

EASY RIDE TO

Nordkap

Vi har åkt 208 mil på världens bästa
hojvägar runt Skandinaviens sista vildmark vid
Nordkalotten. Från mjukt kurviga vägar längs det norska
fjordlandskapet till finska klassiska raksträckor genom
1000 sjöars land. Renar, snö, Hurtigruten och fem kilo tunga
kungskrabbor under midnattssolens sken på väg till Nordkap.
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Att åka en bit på vägen med Hurtigrutens båtar är är ett
trevligt sätt att dela upp resan. Till höger, den
berömda utsikten från Nordkap.
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Norge

”Norge HAR VÄRLDENS
bästa hojvägar”
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Det gäller att se upp för renar längs vägarna. I Kirkenes äter
vi den godaste skaldjurslunchen någonsin med kungs
krabbor som dykarna har plockat upp direkt från havet.
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K

lockan är 11 på kvällen och vi blir mötta på Evenes flygplats i Nordnorge av Torbjörn och Reidar från Arctic Adventure som är världens nordligaste Harley-försäljare.
Reidar hyr ut Harleys och har tagit med sig en H-D Ultra
Classic 1598 kubik till oss vilket gör det mycket smidigare att slippa de långa transportsträckorna genom Sverige. Snabbt packar vi
ner alla prylarna i packfickorna under midnattssolens bleka sken
så att den 560 kilo tunga hojen blir extra baktung. Ljuset så här
långt norrut nära Polcirkeln är helt fantastiskt trots den sena timmen och Norges vackra vägar börjar direkt från flygplatsen. I bakgrunden tornar de snötäckta topparna upp sig som mjuka skuggor i natten.
– Det är mycket bättre att köra mitt i natten då vägarna inte är
fulla med tyska husbilar med stora älghorn på taket. Ska man köra i Norge under juli – augusti kan det vara idé att köra på natten
och sova på dagen istället, säger vår fotograf Roger.
Vi kör några mil på E 10 till i Bjerkvik för att övernatta på Viking Hotell där alla rum har tjocka gardiner så att det går att sova
trots midnattssolen. Jag passar på att fråga hotellägaren om det
är möjligt att hyra rum på dagen istället för på natten.
– Visst, det kan vi ordna om hojåkare vill sova på dagen när
vägarna är fulla av bilar och köra på nätterna istället, säger Jan
Johansen som driver Viking Hotell.
På morgonen träffar vi på två svenska hojåkare från Piteå och
Luleå som har varit ute och kört en veckas tid. De har kört från Piteå till Karesuando och Levi men har haft en del snö under resan.
– Vi har kört runt 250 mil på en vecka och det är åttonde eller
nionde året som vi åker så här tidigt på säsongen. På sommaren
är det för mycket husbilar ute på vägarna, säger Laine Nilsson och
Kent Björk.
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Vi börjar rulla på E 6 på väg mot Nordkap och upptäcker
snabbt att det finns en hel del krigshistoria från andra världskriget i området. Utanför Lapphaugen står kanoner till minne av
platsen där tyskarna stötte på motstånd år 1940. De blev tvungna
att göra reträtt och det var i Tromsöfjorden som brittiska bombplan sänkte det tyska slagskeppet Tirpitz.
Vi fortsätter längs kusten i det vackra fjordlandskap där små
färgstarka blommor kantar vägen och luften doftar friskt av tång
och hav. Det är inte så långa avstånd men de flesta vägar har hastighetsbegränsning på 80 kilometer i timmen och vägen slingrar
sig in och ut längs fjorden med oerhört fina böjar så det tar lite
tid. Det är så gudomligt vackert att man önskar att vägen aldrig
ska ta slut. Vägen viker av över Grattangsfjället som är turens
högsta punkt med en fjällnatur där fläckvis snö fortfarande ligger
kvar vid sidan av vägen. De små fjällbjörkarna har just slagit ut
med sina skira limegröna löv och vi får uppleva våren för andra
gången i år. Det börjar dyka upp en del renar vid sidan av vägen
så det gäller att vara extra vaksam när man kör i fjälltrakterna. Vid
Gildetun där glaciären går ända ner till havet stannar vi till för att
äta lax som alltid smakar så mycket godare i Norge. Solen strålar
och det är verkligen en storslagen utsikt över fjorden och de snöklädda fjällen. Efter lunch fortsätter vägen över fjällen och vi kör
på till Alta där vi stannar till strax utanför byn för att köpa torkat
renkött av de norska samerna Nils och Mikkel. De har varsin butik
med renfällar, mössor och vantar av renskinn men säsongen har
inte riktig kommit igång ännu så det är lite ont om turister än så
länge. Ovetandes om samisk kutym frågar jag Nils hur många renar han har men det är som att fråga en vanlig svensk hur mycket
pengar han har på banken får jag reda på.
– Mina söner har tagit över renskötseln och nuförtiden får jag
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DET ÄR STORA

öppna
vidder
ÖVER FJÄLLEN PÅ VÄG
TILL NORDKAP

Längs kusten kör man förbi många fina små fiskebyar.
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sitta i en bekväm skinnfåtölj och sälja renskinn och torkat kött till
turister istället, berättar Nils.
Nästa dag kommer vi ut på E 69 som leder mot Nordkap vid
Smorfjord och nu blir vägen om möjligt ändå vackrare när den
slingrar sig fram tätt intill kusten med långa fina kurvor. Havet får
en stark blågrön färg när solen tittar fram, längs sluttningarna betar renar och på stora ställningar hänger torkad fisk.
Roger har kört vägen till Nordkap tidigare och har berättat
skräckhistorier för mig om den gamla tunneln till Nordkap med
grus, stora hål i vägen och två 25 watts glödlampor i var sin ända
av tunneln.
– Det dröp av vatten från taket och det var helt omöjligt att se
något, berättar Roger.
Det har hänt en del i utvecklingen och för 4 – 5 år sen har man
byggt en ny väg och en 6 km lång tunnel under havet. Innan tunneln byggdes fick man ta färjan från Honningsvåg och det var alltid långa köer för alla som skulle ut till Nordkap. Den första tunneln är fortfarande lite gammal och mörk men den har blivit
mycket bättre enligt Roger. Plötsligt förändras landskapet och vägen går högt över havet med snö och kala berg i en alpin terräng.
– Sista stinten till Nordkap är rätt spännande utan räcken och
branta stup vid havet men man kan stå på rätt bra mellan alla
passerande stora turistbussar, säger Roger.
Solen skiner och vi har en helt otrolig tur med vädret som är
strålande klart när vi rullar in vid Nordkap som brukar räknas som
det europeiska fastlandets nordligaste punkt trots att den klippan ligger på en ö. Vi parkerar hojarna vid globen av brons som
står längst ut vid den 304 meter höga branta klippan med det
skummande havet nedanför. Här träffar vi på spanjoren Jose som
har kört 1000 mil från Valencia på sin Transalp.
– Jag jobbar på en firma som säljer navigationssystem i 25 länder så jag är ute på kundbesök och besöker våra kunder, berättar
Jose Sáa Gonzalez från firman Small Touch.

Det är ofta total dimma vid Nordkap och souvenirbutiken säljer till och med vykort med grå dimma där det står – Jag har varit
till Nordkap. Som tur var visas en oerhört proffsig panoramafilm
om Nordkap under årets fyra årstider för alla som inte har lika tur
med vädret.
Vi ska med Hurtigruten från Honningsvåg som går klockan tre
så vi får plötsligt bråttom. Roger får stå på längs den vackra slingriga vägen för att hinna fram till båten i tid. Båten är lite försenad
så vi hinner gott och väl innan vi måste rulla ombord och spänna
fast hojarna med tjocka spännband i lastrummet på fartyget Midnatsol. Hurtigruten är som en bekväm buss på havet och mycket
smidigt för hojåkare om man inte vill köra hela vägen och istället
njuta av en vacker båtresa en bit av vägen. Det är bara att kliva
ombord Hurtigruten i en stad och kliva av i en annan. Just denna
kväll serveras havets läckerheter i restaurangen och det är en
lång kö till alla kungskrabbor, kräftor, räkor och ovanliga fiskar
som jag aldrig tidigare har smakat. De tjocka benen på kungskrabborna är våra favoriter och vi sitter i flera timmar och frossar i
oss skaldjur och dricker norsk akvavit.
– Det här är ingenting emot hur de färska kungskrabborna
smakar som vi ska få prova på under kungskrabb safarin imorgon, säger Torbjörn Haugland med visshet.
Fartyget lägger till vid små söta samhällen längs kusten långt
uppe i Nordnorge och högst upp på däck finns en jacuzzi där man
kan ligga och njuta under midnattssolens sken så det är svårt att
gå och lägga sig. Nästa dag lägger Hurtigruten till vid ändhållplatsen Kirkenes och vi packar hojen för att köra till Jarfjordbotten i östra Finnmarken nära gränsen mot Ryssland. Här bor Lars
Petter Oie och Guro Brandshaug som anordnar kungskrabbsafari
och dykning för turister. I Barents hav trivs de gigantiska röda
kungskrabborna som har invandrat från Kamtjatka via Kola halvön till den norska kusten. Med en snabbgående gummibåt åker vi
ut strax utanför huset för att fånga några färska kungskrabbor till

slingrar sig
norrut längs FJORDARNA
VÄGEN
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Här uppe i Nordnorge finns det mycket samisk kultur. Utanför
Alta stannar vi till för att köpa rökt renkött hos de norska
samerna Nils och Mikkel.
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Midnattssol
VID RIKSGRÄNSEN

lunch. Lars Petter tar på sig dykardräkten och går ner för att
plocka upp några krabbor med händerna nära en fågelklippa där
tusentals tretåiga tärnor lever.
– Det gäller att se upp för klorna som kan knipsa av ett finger
men kungskrabborna rör sig långsamt och är inte aggressiva, berättar Lars Petter.
Efter en stund kommer han upp med en gigantisk kungskrabba på fem kilo som mäter 90 centimeter från ben till ben.
– Det är bara en medelstor krabba. Det finns de som är två
meter långa och väger 15 kg, säger Lars Petter.
Det åskar och ösregnar när vi lägger till vid bryggan och ska
börja koka krabborna i en stor gryta med saltvatten. Det är bara
benen som används och efter femton minuters puttrande är lunchen klar. Vi sätter oss till bords och får smaka på de godaste och
färskaste krabborna jag någonsin har smakat. Det vita köttet
smakar sött och vi äter så mycket kungskrabbor vi någonsin orkar under denna lunch som kommer att gå till historien.
På vägen tillbaka passerar vi den ryska gränsstationen och ser
skylten mot Murmansk innan vi fortsätter vidare in i Finland. Från
Neiden kommer vi in på den berömda hojvägen E 75 som går
över Enare Träsk till Saariselkä med underhållande kurviga vägar
genom de tusen sjöarnas land.
– Jag saknar den klassiska grusvägen som tyvärr har blivit asfalterad, säger Roger med vemod i rösten.
Till Saariselkä kommer alla finländare för att åka skidor, skoter
och hundspann på vintern men på sommaren är det ganska
lugnt. Här får vi lära oss namnen på nya kaffedrinkar med konjak
som är mycket populära häruppe och att området är Finlands
bästa plats för att vaska guld. Vid Tankavaara stannar vi till för att
prova på guldvaskning och efter bara 10 minuter hittar vår guide
Pertti lite glittrande guld i pannan. Det är lätt att förstå hur de
gamla guldvaskarna förr i tiden kunde drabbades av guldfeber
när de väl hittade lite guld.
– Än i dag är det runt 50 finländare som lever på att vaska
guld, berättar Pertti Sukuvnara
I den lilla staden Sodankylä har en journalist från lokaltidningen fått nys om att vi ska komma och intervjuar oss när vi slår
följe med den lokala hojklubben Pyssykylä som åker med oss en
bit på vägen. Några sjöar senare lämnar vi dem och styr av på väg
80 mot Kittilä för att äta finsk pizza. Bartendern meddelar att de
bara har alkoholfri öl på 4,5 procent när vi frågar efter lättöl. Vi
tar en finsk alkoholfri öl och fortsätter på de finska klassiska rak-
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sträckorna och genom storskogen mot den svenska gränsen över
Pajala och Vittangi på väg mot Jukkasjärvi. Det börjar regna och
en och annan ren dyker upp vid sidan av vägen så det gäller att
passa sig. Som tur var är många renar vita så det gör det lättare
att se dem. Det börjar bli lite kyligt och enformigt där genom de
svenska barrskogarna när jag plötsligt hör Rogge sjunga – Här
kommer Pippi Långstrump tjolahopp tjolahej tjolahoppsansa i
högan sky för att pigga upp sig själv i regnet. Då är det dags att
stanna till vid Jukkasjärvi Ishotell för att äta en nystekt fjällröding
och glass med hjortronsylt. Ishotellet har precis rivits efter vintersäsongen och vi tittar som hastigast in i isfabriken där 8000 ton is
finns lagrat inför nästa vinter. Det har hunnit bli nästan midnatt
när vi sätter av på väg mot Riksgränsen. En bit utanför Kiruna kör
vi ned över en dalgång och det är som om världen plötsligt står
stilla denna magiska juninatt. Ett varmt gult ljus gör att det blänker på den slingriga fuktiga vägen i midnattssolens sken med
Torne träsk forsande på ena sidan och alla de snöklädda topparna runtomkring. Trots att vi har varit igång sen tidig morgon och
åkt 70 mil är tröttheten som försvunnen och återigen har vi fått
uppleva ett av dessa livets mäktiga ögonblick som för alltid kommer att finnas kvar i minnet.
Vid Abisko möter vi Reidar från Arctic Adventure som har varit
och hämtat en HD motor i Gällivare och ska transportera den på
bönpallen till Norge. Han kan hantera dessa stora tunga HD hojar
som moppar ungefär och vänder fram och tillbaka på den smala
vägen efter Rogers instruktioner som har hittat det perfekta midnattsljuset som tittar fram mellan molnen och de snötäckta fjällen. Mitt i natten kommer vi äntligen fram till Riksgränsen där
man kan åka skidor ända fram till midsommar. Vi hade hoppats
på skidåkning under midnattssolen men liftarna har tyvärr stängt
för dagen så vi får krypa till kojs i det nybyggda hotell Meteorologen sköna Hästens sängar efter ett par korkar godnatt whisky.
Nästa dag korsar vi åter gränsen till Norge och ser ut över den
storslagna Ofotfjorden när vägen ringlar sig sakta ner mot flygplatsen i Evenes. Vi stannar till för att tanka en sista gång och Torbjörn ser mycket nöjd ut när jag säger att jag kommer att sakna
Norge som är världens vackraste land.

Text: Hélène Lundgren
Foto: Roger Schederin och Hélène Lundgren
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Midnattssol på väg till Riksgränsen. Vid Tankavaara i
Finland stannar vi till hos Pertti Sukuvnara för att
prova på att vaska guld.

INFO

vill köra hela vägen och istället nju
ta av god mat och ligga i jazuccin
på översta däck under midnatts
solen. www.hurtigruten.com

Flyg: Det går att flyga mycket
smidigt och billigt med Norwegian
via Oslo till Evenes/Narvik.
www.norwegian.se
Arrangörer: Arctic Rental & Ad
venture hyr ut Harley Davidson i
Ballangen som ligger i närheten av
Evenes/Narvik och Lofoten. Mycket
smidigt att hyra hojen uppe i Nord
norge så slipper man köra de långa
transportsträcker genom Sveriges
storskogar för att ta sig till världens

bästa hojvägar i Norge.
www.arcticadventure.no och
www.arcticrental.com
Arctic Adventure Resort anordnar
Kungskrabb safari, havsfiske och
dykning i Barents Hav. Lunchen
med färska Kungskrabbor är de go
daste skaldjur som kan uppbringas
ur havet. www.arctic-adventure.no
Hurtigruten är världens vackraste
båtresa mellan de små samhällena
i Nordnorge. Mycket smidigt och
bekvämt för hojåkare om man inte

● Honningsvåg
● Kirkenes
●
Alta

Boende: Viking Hotell Bjerkvik,
Trollvikveien 18, Bjerkvik.
www.vht.no Ligger vackert med
utsikt mot havet och med lagom
avstånd från flygplatsen i Evenes
om man anländer sent på kvällen.
Rica Hotel Alta, Lokkevn 61, Alta.
www.rica.no Snyggt designat ho
tell och god mat i Alta på väg till
Nordkap.
Lapland Hotels, Saariseläntie 13,
Saariselkä www.lappiin.fi
www.laplandhotels.com Ligger i
den populära vintersportorten
Saariselkä som har 12 000 sängar
så det borde finnas plats för en och
annan hojåkare. Kör man runt i
Norge och Finland och bor på fyra

● Enare

nätter på Laplands Hotels så får
man en natt gratis. Icehotel i Juk
kasjärvi www.icehotel.com har
snyggt boende och god mat i res
taurangen. På sommaren finns en
hel del aktiviteter med RZR körning
på skogsvägar som är en slags två
sitsig ATV, älgjakt med kamera, fis
ke, besök till Esrange Space Center
och gruvan.
Hotell Meteorologen i Riksgränsen
har lyxigt boende nära skidbacken
med sköna Hästens sängar och ut
sikt över fjällen. Nattskidåkning
och möjlighet att åka skidor fram
till midsommar, kolla hemsidan för
tider. www.stromma.se/sv/Riks
gransen/Boende/Metrologen

Restaurang: Gildetun Mountain
Motell, Kvaenangsfjellet,
www.gildetun.no Ligger vackert
med utsikt över fjorden och de
snötäckta fjällen. Laxen är mycket
god i restaurangen och det finns
även rum och hytter på motellet.

Hurtigruten är världens vack
● Evenes
Kittilä ●
● Sodankylä
● Jukkasjärvi
● Pajala
RESELÄNGD: 7 DAGAR
KÖRD STRÄCKA: 230 MIL
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raste båtresa mellan de små sam
hällena i Nordnorge. Mycket smi
digt och bekvämt för hojåkare om
man inte vill köra hela vägen och
istället njuta av god mat och ligga i
jazuccin på översta däck under
midnattssolen.
www.hurtigruten.com
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