Mc-resa 2018
En reseberättelse om vår resa upp till Midnattssolen,

Vi fick frågan av Sten och Gunvor om att följa med upp till Midnattssolträffen i Gällivare. Vi var
inte sena med att tacka ja.
Söndag 24/6: Alboga till Mora
Vi körde hemifrån tidigt på morgonen för att styra motorcykeln upp mot Mora. Det blev ett
lunchstopp i Vansbro och sedan var vi framme i Mora tidig eftermiddag. Väl framme hos
Gunvor och Sten så blev det givetvis en fika innan vi gick till affären och inhandlade mat för
några dagar framåt. På kvällen åt vi en god middag, laddade vi över några rutter på våra GPS:er,
planering inför de kommande dagarna och sedan var det dags för sängen.
Måndag 25/6: Mora till Åsen
Efter en stadig frukost så var vi på väg. En sväng vid Orsasjön, Oxberg, vidare mot Särna, väg
311 mot Tännäs, Funäsdalen, i Tänndalen blev lunch tillagad på gasolköket som vi hade packat
ner. Här dök de första renarna upp på vägen, sedan styrde vi vidare mot Åsen där en hytte
väntade på oss.

Matlagning Tänndalen.

Tisdag 26/6: Åsen till Sandnessjön
Efter frukost och ihoppackning körde vi vidare till dagens första färja som tog oss från Holm till
Vennessund. Vi fortsatte sedan på kustvägen och väg 17 (härliga vägar) och kom fram till färja nr 2
som tog oss från Andalsvågen till Horn. Väl i Horn fortsatte vi köra väg 17 mot sista färjan för
dagen Forvik till Tjötta. Det var fint väder men en kylig vind. När vi kom fram till boendet i
Sandnessjön packade vi av hojarna för att sedan köra och titta på Helgelandbron (Norrmännen kan
bygga fina broar).

.
Helgelandbron.
Onsdag 27/6 Sandnessjön till Saltströmmen
Forsätter norr ut över Helgelandsbron och åker mot dagens enda färja som tar oss från Levang till
Nesna. Det var bra väder men även idag kylig vind. I Nesna viker vi av åt nordost över Saltfjället,
som har helt underbara vyer. Här sjunker temperaturen till 8 grader innan vi börjar köra nerför på
de krokiga vägarna mot Saltströmmen där vi skulle bo för natten. Vi kom fram till boendet precis
lagom tid till Sverigematchen mot Mexico, efter matchen körde vi och tittade på
tidvattenstömmen, vilka imponerande krafter och fart den hade genom sundet. Sedan avnjöt vi
god mat och en öl för att fira Sveriges vinst över Mexico.

På väg ner från Saltfjället

Saltstömmen.

Torsdag 28/7 Saltströmmen till Narvik
Efter att frukosten var intagen så körde vi vidare på fina vägar mot Narvik. Det var bra väder men
bara 12 grader. Vi körde mot resans sista färja som tog oss från Drag till Köpsvik, och väl framme i
Narvik så checkade vi in på rummen. På kvällen åt vi en god middag som bestod av lättrökt torsk
med bacon och potatis, sedan tog vi lite eftersnack på rummet innan vi bäddade ner oss för
natten.

Narvik.

Närmaste väg hem från Narvik.

Middag i Narvik.
Fredag 29/6 Narvik till Gällivare
Efter frukost och tankning av hojarna körde vi vidare mot resans nordligaste punkt, innan vi vek av
syd-ost ut mot Riksgränsen. Det hade nu börjat regna och rätt så kraftig vind, låga moln och
tempmätaren visade på 4 grader. Vi närmade oss Lapporten och det började klarna upp och
slutade regna. Vi stannade och fikade vid Tornehamn och vi var uppe vid kapellet. Vi gick inte ända
fram till Rallarkykogården då det visade sig vara en för lång promenad med mc-ställ.
Sedan ett litet stopp i Kiruna, när vi körde ur Kiruna så passerade vi det nya Stadshuset som var
under uppbyggnad och de hade redan flyttat dit Klockstapeln.
En sväng fram till Jukkasjärvi blev det också, där ringde vi Ronny som vi senare på kvällen skulle
träffa på Midnattsträffen. Vi stannade sedan vid Lappeasuando rastplats och lagade lunch, vidare
mot Gällivare så dök det upp mera renar på vägen.

Vi chekade in på hotellet som vi bokat två nätter på, sedan körde vi ut till träffen och åt Souvas
sedan dök Ronny och Helen upp, trevligt att träffas på Ronnys ”hemmaplan”.
Vi var med på invigningen och senare körde vi med kortegen upp på Dundret, mäktigt med
midnattsol för en själv som inte upplevt detta tidigare. Det var 5 grader på toppen och myggfritt.

Riksgränsen

Midnattsolträffen

01:45 på natten

4 grader

Uppe på Dundret

Jukkasjärvi

Lördag 30/6: Gällivare
Tanken från början var att vi skulle vila baken från motorcykeln idag, men vi bestämde oss för
att köra runt och besöka några platser runt Gällivare. Vi var först på Esrange sedan Suptallen
Svappavaara ,Koskullskulle och Kåkstaden Malmberget. Ja det var som någon sade ”dä va den
vilodagen dä” efter 32 mil

Esrange

Koskullskulle

Kåkstaden Malmberget

Söndag 1/7 Gällivare till Skelleftehamn
Vi lämnar Gällivare, E10 söder ut och strax innan Överkalix hade vi blivit bjudna på fika av en
kollega till Annika som var hemma hos sina föräldrar och hälsade på. Vi blir bjudna på en rejäl bulloch kakbuffé. Nu gick tempmätaren över 20+ för första gången.
Sedan styr vi vidare till Skelleftehamn, där bekanta till Sten och Gunvor har sin sommarstuga på ön
Bredskär. Vi blev hämtade med båt i hamnen och vilken utsikt det var ifrån tomten. Vi installerar
oss i vår stuga och sedan tar vi en promenad till andra sidan ön. Vi äter en god middag, grillad
lokalfångad lax, och som avslutning på dagen badade vi vedeldad bastu med några dopp i
Bottenviken, härligt.
Bilder från Bredskär:

Måndag 2/7 Skelleftehamn till Örnsköldsvik
Vi intog frukost och tackade Sten och Gunvors vänner för gästfriheten. Vi tog båten tillbaks till
parkeringen där hojarna stod. Sten hade idag lagt en lite kortare tur med tanke på att klockan
var lite mera nu innan vi satt på hojarna igen. Vi styr mot Burtäsk, Botsmark, Umeå till Ö-Vik,
uppe på Varvsberget intogs resans första glass med fin utsikt över staden. Efter ett besök på
Fjällräven-outlet körde vi till boendet vid Ö-Viks Golfbana. På kvällen tog vi en öl, kvällsmacka
och kollade in fotbolls-VM innan vi gick och bäddade ner oss för natten.

Utsikt från Varvsberget

Tisdag 3/7 Örnsköldsvik till Mora
Vi kör E:4 till Söderhamn, vidare mot Bollnäs, Alfta, Furudal och sedan Mora.
Vi anländer Mora tidig eftermiddag, en timma innan avspark Sverige-Schweiz. Efter matchen åt
vi en god middag.

Högakustenbron

Sista stoppet innan Mora, Furudal.

Onsdag 4/7 Mora till Alboga (Hemma)
Med en stadig frulle under västen så sa vi hejdå till Gunvor och Sten för denna gången och på
återseende, kanske för någon mera resa längre fram, man vet aldrig ?

Ps. Tack Sten och Gunvor för vi fick följa med er på denna underbara resa. Det var fantastiska
rutter, boende och umgänge. Allt var perfekt planerat.
Härligt att ha fått se midnattssolen och vidderna i norr. TACK!
Anders & Annika

Fina vyer mellan Saltstömmen och Narvik.

