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«NORD OG NED IGJEN» 
med «Enslige Bobilkjørere»
Like etter at koronaen gjorde sitt inntog, 
kom FB-gruppen Enslige Bobilkjørere med 
tilbud om tur til Nordland. Dette fristet. Når 
man er «enslig» er det godt å kunne kjøre 
sammen med likesinnede. 

Turen skulle gå fra Rena Camping via Røros og RV17 til Lofo-
ten og tilbake til Lillehammer.

Jeg lurte på om det var noen fra Bergensområdet som skulle 
være med, og det var det. Ellers var vi 6 biler som startet fra 
Rena 1. juli. Til sammen var vi 17 biler totalt som hadde over-

nattinger underveis, mens 6 biler var med på hele turen. 
Jeg dro fra Knarvik søndag, mellomlandet i Eidfjord hvor 

jeg traff Trude fra Bergen. Så direkte over Hardangervidden, 
Golsfjellet og videre til Rena.

Første stopp etter Rena var Røros Camping, og naturligvis 
en tur inn til sentrum. Her kom det til 3 nye biler.

Underveis var vi innom Aukrustsenteret. Der var det natur-
ligvis mye endringer p.g.a. koronaen. Bl.a. var alle turer til 
månen innstilt p.g.a. restriksjoner ved utenlandsreiser.

Vi fikk også med oss «Storelgen». Vi trodde vi skulle kunne 
kjøre bilene under, men nå var der stengt. Da ble det «bare» 
deltakerne.

Men så var det jo RV 17 som var det første målet. En 

Eggum.
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fantastisk veistrekning på Helgelandskysten. Nå var vi blitt 
flere biler. Det kom biler til hele veien. Vi kommer jo fra hele 
landet i denne gruppen. 

I Levanger skulle vi se på trehusbyen, men 
været var ikke særlig bra, så det ble å kjøre 
gjennom denne dagen etter. Vi var jo stort 
sett en person i hver bil, men heldigvis var 
der et par biler med 2 i. Så de ble beordret til 
å ta bilder. 

Så var vi i gang med ferjene. Første fra Lund til Hofles. Alle 
hadde forhåndsbetalt ferjepass. Pga. koronaen var disse noe 

billigere enn ellers, men dette opphørte 1. juli, slik at flere 
måtte legge til litt mer. Bare langs RV17 var det 7 ferjer.

Videre til Torghatten Camping. Her var det 
mange som fikk seg en tur til «hullet». Selv 
nøyet jeg meg med en fin tur langs fjorden og 
fikk «hullet» fra «baksiden».

Den sjette dagen hadde vi ikke mindre enn 3 
ferjer, og endte på Havblikk Camping på 
Nesna. 

7. juli ankom vi Furøy Camping, Halsa. Dette er en plass 
som virkelig kan anbefales. Noen fisket, og det smakte 

Midnattsol.

Roger spanderer fenalår.

Enslige bobilkjørere

Aukrustsenteret. Røros.
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fortreffelig med stekt lyr - Takk Roger. Her ble det 2 dager 
avslapping.

Underveis til Saltstraumen fikk vi med oss Ureddplassen - en 
utmerket rasteplass med fine toaletter og utsmykking.

Så var vi ferdige med RV17 og stanset i Saltstraumen. Her 
hadde vi en koselig middag på Salstraumen Hotel. 

Nå tok jeg avskjed med en fantastisk fin turgjeng. Tusen takk 
for meg. Men jeg har jo fått være med på Messenger videre 
gjennom Lofoten, og der opplevde de mye. Samtlige deltakere 
la ut bilder og info fra den videre turen. Skulle ønske jeg 
kunne brukt alle bildene.

En liten kuriositet: Jeg hadde med varmedress som alltid lig-
ger i bilen. Den var det god bruk for i kalde nordlandske kvel-
der. Noen ble visst litt misunnelig. Etter litt søking (feil årstid) 
klarte de å få fatt i 3 stk i Bodø, levert på kaien mens de sto i 
kø.

De besøkte tørrfiskmuseumet på Å, Smeden i Sund og over-
nattet på Eggum der de fikk oppleve midnattsolen i et fantas-
tisk vær.

 «Turen blir til mens vi går» heter det. Det var ikke planlagt, 
men likevel ble det en tur til Vesterålen i et fantastisk vær. Jeg 
ble litt misunnelig, da det ble kaldt og regnfullt på min ferd 
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sørover gjennom Mo i Rana og videre til Kongsvinger, Høne-
foss og hjem. Men de var det vel undt.

Vesterålen bød på hvalsafari. Her dukket Marit Asbjørnsen 
opp som guide. 

22. juli ble turen avsluttet på Toftemo Camping, Dovre. Der 
ble gruppen oppløst, og alle dro hver til sitt. 

Så til slutt vil jeg takke Beate Brown Rulnes og Mona Elisa-
beth Klausen for et flott opplegg og en fantastisk hyggelig tur. 
Det var også flott at Roger Brekke hadde sørget for at alle 
hadde Walkie-Talkie, slik at vi kunne kommunisere underveis. 

Jeg blir gjerne med igjen en annen gang.
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