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Det var en flok forventningsfulde deltagere, som mødte op til kajak-pakning en tidlig onsdag morgen
sidst i august. Det gik forholdsvist smertefrit, og vi begav os på vej på eventyr.
Med en frokostpause undervejs, tog det ca. 7 timer at nå til Klintemåla og skærgården i Misterhult på
Sveriges østkyst. Alle var spændte på, om vi kunne have alt vores pikpak i kajakkerne. Det gik nu fint,
og med kun få millimeters fribord, roede vi en ganske kort strækning til vores første lejrplads.
Efter fyraftensøl og teltopslagning, spiste vi Helges vidunderlige fasan-dræber-gryde i lejrbålets skær.
Mon vi ville blive så heldige at se en havørn?
De næste 5 dage rundt i skærgården, skulle vise sig at overgå vores forventninger. 4 nætter på 3
forskellige lejrpladser. Der er så ufatteligt smukt. Sceneriet skifter mellem store åbne havflader med få
skær, til smalle passager, hvor klipperne tårner sig op på begge sider. Vandet skifter også hele tiden.
Fra næsten blikvand til pænt store bølger, hvor Lone fik lært os, hvad det vil sige at blive ”tør i
munden”
Også en del kilometer, hvor modvinden fik gang i mullerne.
Trods en del vind, var vi vildt heldige med vejret. Stort set ingen regn. Vi har udelukkende slået telt op
og taget det ned igen i tørvejr 
Lejrbål blev tændt hver eneste aften af Helge, Lone og brandmandens datter. Vi havde på forhånd
valgt at lave mad sammen hver dag, og det syntes vi alle var hyggeligt. Helge havde købt det hele ind,
og så lavede vi maden sammen. Alle deltagere havde forberedt en dessert eller tilbehør, og fantasien
kendte ingen grænser. Det var totalt Michelin-gourmet-mad-og-dessert der blev tryllet op af
kajakkerne.
Thomas havde til frokosten om torsdagen bestilt mad hos Elisabeth og Ove på Eknö. Ove var mest på
terrassen, fordi han har været syg, men Elisabeth forkælede os med en fantastisk fiskesuppe og
Cheesecake til dessert. Hun kunne fortælle os sjove ting om dyrelivet på øerne, og hvordan hun var
vokset med de opgaver som livet havet givet hende. Hun var kær.
Jørgen prøvede de følgende dage ihærdigt at fange fisk fra kajakken til fiskesuppe…men det var svært.
Enten var vandet alt for uroligt, ellers for lavt med tang.
Så vi havørne? Ja mon ikke? Vi så en, vi så to, og så derefter hele tre på en gang…vi holdt op med at
tælle…men det gav et sug i maven hver gang.
Fiskeørn
tjek
Rød glente
tjek
Traner
tjek
Frø i havsnød
tjek
Mink
tjek
Rådyr
tjek
Dødt pindsvin+vaskebjørn
tjek
Og så hørte vi en ugle, og 2 ravne
den ene hed Thomas 
Vi fik udvidet vokabulariet med ord og sætninger som: En rundtenom med Pamol, Aquired taste,
Citron-swinger, en profiloverskridende origonol-forbruger som har inhaleret 14 myg……….

sukkervandsroning, og ja, så roulade-Niels Ole (det sidste lyder ikke smigrende….men det var
hamrende godt!)
Sådan noget dejligt noget opstår under samtaler ved lejrbålet, hvor hverken fjernsyn, internet eller
telefoner forstyrrer nærværet. Og masser af røverhistorier helt fra Nuuk henover Moskva til Sydafrika.
Hvor har vi grinet, og hvor har vi haft det dejligt sammen.
Ingen behøvede at bede om hjælp, for hænderne var allerede strakt ud, når man nåede til landgang
ved en vanskellige klippe .…det var hjertevarmende. Og så har vi, der ikke har prøvet så mange af
disse ture før, fået tusinde gode råd undervejs.
Ingen kom til skade, bortset fra Helge som blev bidt af en Konge-græshoppe, og jeg som sagde
goddag til en brandmand, og det er blevet kategoriseret i den absolutte bagatelafdeling.
Thomas Ravn (turleder) er ligeså rolig og stærk, som de klipper der omgav os. Vi følte os hele tiden
trygge og i så gode hænder .…uden at der gik alt for meget petergok i den 
Thomas spurgte, om det gav mening at man skulle have roet 300 km for at deltage i denne tur?
Vi var alle 6 enige om: Ja…… For alles skyld, ja. Der er strækninger der kræver en del kræfter, og
bølger der kræver en vis rutine. Det er jo også dag efter dag. Men det er vist ikke mere firkantet, end
man kan skrive eller ringe til Thomas og få en snak.
Det har været en helt utrolig skøn og berigende tur .…på alle måder. 7 ud af 5 mulige stjerner.
Jeg håber inderligt at komme med en anden gang. Tak til Thomas og mine fantastiske turkammerater.
Birgitte Binzer
Ps. En lille teaser: Helge skabte på vores sidste lejrplads… ud af det blå ….en helt fantastisk
vandrutsjebane. Min mund er lukket med syv segl  Nysgerrig??...så tag op og prøv den!   

Niels Ole har kreeret et billede af vores rute. 5 dage 5 farver, 75 km 

