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DAG 1 TYNSET/ALVDAL - GLOSTRUP (3/6-17, 980 km) 

Dafhytt og hans nye FJR var klar for utvida pinsetur. Etter god planlegging vart turen bestem 
med avgang 3. juni. Vi bestemte at turen til Gedser skulle betraktes som transportettappe, og at 

sjølve turopplevelsen skulle være fra Rostock til 
Malmø via Haparanda - eller sagt på en annen 
måte Østersjøen rundt. 

Avgang Alvdal CK 3. juni kl 08:00. Der dukket 
jammen meg en lokal nyhetshungrig journalist 
opp - med ønske om å ta bilder og høre litt om 
turen. Alvdal midt i væla 
(https://www.alvdalmiv.no/bygdeliv/aktuelt/87
06-kjører-gjennom-en-rekke-land-på-
motorsykkel) og Tynsetingen.no 
(https://www.tynsetingen.no/bygdeliv/aktuelt/
2318-kjører-gjennom-en-rekke-land-på-
motorsykkel) valgte å presentere dette på en god 
måte. 

Som gode planleggere vi er, måtte ST1 innom apotek og 
Dafhytt måtte utvide garderoben. Etter kort stopp på 
Stai med rådslagning, vart ny målsetting definert som 
Rena. Og der fikk vi alt vi skulle - så da fortsatte vi i 
regnværet som varte enda mange mil. I Vestby, etter 
omlag 200 km i sadlen fra Rena, vart det påfyll til alle 
fire. Og så fortsatte ferden på transportetappen gjennom 
det vakre Østfoldlandskapet, forbi det nye sjukehuset på 
Kalnes (for øvrig nabo til Kalnes jordbruksskole) og inn 
i Sverige over Svinesund. Både ST1300 og FJR hadde 
behov for påfyll - merkelig åssen disse 
transportetappene tar på tørsten! Første stopp i 
naboriket vart Spekerød, ikke langt fra Kungelv. Og der 
kvittet ST1 seg med ett lag ull; regnet var historie 

(trodde vi), og temperaturen hadde beveget seg 
gradvis opp fra 6-7 (riktignok pluss!) på 
startstedet og til hele 15-16 og mer enn 
antydning til sol.  

Nedover vestkysten av Sverige kunne en 
observere, i forbifarten, at førsteslåtten allerede 
var berget og at annet grøde var langtkomment. 
Skandinavia har variasjon - sjøl over en 
dagsetappe med motorsykkel.... 

Ved Halmstad provianterte vi på nytt, alle fire. 
Vi nærma oss Malmø, og etter intens rådslagning 
satsa vi på nytt drivstoffsupport før vi passerte 
landegrensa. 

Fra venstre FJR med Dafhytt i sadelen og til høyre ST1300 med 
ST1 og en ukjent beundrer i sadlen, rett før avreise. 

 

Hektisk rådslagning på Stai. Rena neste for etterfylling av 
dårlig planlegging. 

 

Transportetappen krever rikelig påfyll til alle fire. Her er det Dafhytt 
som sikrer seg H2O i gode mengder, i Vestby. 

 

https://www.alvdalmiv.no/bygdeliv/aktuelt/8706-kjører-gjennom-en-rekke-land-på-motorsykkel
https://www.alvdalmiv.no/bygdeliv/aktuelt/8706-kjører-gjennom-en-rekke-land-på-motorsykkel
https://www.alvdalmiv.no/bygdeliv/aktuelt/8706-kjører-gjennom-en-rekke-land-på-motorsykkel
http://tynsetingen.no/
https://www.tynsetingen.no/bygdeliv/aktuelt/2318-kjører-gjennom-en-rekke-land-på-motorsykkel
https://www.tynsetingen.no/bygdeliv/aktuelt/2318-kjører-gjennom-en-rekke-land-på-motorsykkel
https://www.tynsetingen.no/bygdeliv/aktuelt/2318-kjører-gjennom-en-rekke-land-på-motorsykkel
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På veg sørover fra Halmstad passerte vi Laholm. 
Her finner vi blant annet "Nilsson special veichels" 
(http://www.nilsson.se/) som produserer 
ambulansebiler og mange andre spesialkjøretøyer. 
Nilsson har vært et begrep i mange år, og 
ambulansetjenesten i Nord-Østerdal har brukt 
ambulansebiler av typen Nilsson (egentlig Volvo) 
de senere årene. Egentlig har ambulansetjenesten i 
Tynset og resten av regionen vært en 
foregangstjeneste helt siden den gang nåværende 
ordfører i Alvdal, Johnny Hagen, var 
ambulansesjef. Han bygget opp en samlet tjeneste i 
regionen med et felles faglig ståsted, til tross for 
forskjellige offentlig og private eiere. Felles 
prosedyrer, felles kvalitetskrav til kompetanse og annet moderniserte tjenesten, slik at de som tok 
over kunne bare fortsette utviklingen med et godt ståsted. Arbeidet med å få alle til å ta fagbrev 
fortsatte, og ikke minst var det innkjøp av nye ambulanser tidlig i dette årtusenet. Valget falt på 
nyskapningen Volvo S80 utviklet av Wiman 
ambulance - et selskap som nå er konkurs, men 
hvor initiativtakeren fortsatt er innovativ og i 
virksomhet (http://wiman.se). Tynset kjøpte de to 
første i Norge i 2001 (nr 3 og 4 i 
produksjonsveksten), og det vart en suksess. Dette 
er ambulanser som ble testet for alle typer 
ulykker/velt/påkjørsler osv og bestod! Ingen andre 
produsenter torde gjennomføre slike sertifiseringer 
på den tida - og kanskje heller ikke dag? 
Ambulansetjenesten var også av se første i landet 
som etablerte et tilbud om"plumbo"-oppløsning til 
de med påvist hjerteinfarkt. Det kunne gjøres i 
hjemmet eller i bilen på veg inn til sjukehuset, 
takket være evnen til å ta i bruk moderne teknologi 
i en tidlig fase. Vel - merkelig hva Laholm kan trigge av erindringer. Og nå kan vi lese at 
Sykehuset Innlandet igjen tar i bruk nye ambulansetyper, alt for å sikre best mulig tilbud til 
pasienten, men åsså at ambulansearbeiderne skal ha en trygg og sikker arbeidsplass 
(http://www.nilsson.se/aktuellt/2-st-nilsson-xc90-ambulans-till-innlandet-hf-norge/). Tilbake til 
dagens tur....  

Drivstoffsupporten til ST1300 og FRJ gjorde vi på 
OK på Batterigatan i Malmø og plutselig hadde vi 
passert Sveriges nest største by, og var på full fart 
over i et nytt EU-land. Vi forlot altså Sveariket uten 
å overnatte der, denne gangen.  

København - en deilig by med anstrøk - kanskje 
også litt mer enn et anstrøk - av den kontinentale 
generøsiteten og atmosfæren. Haugevis av lav 
motsol gjorde innfarten og utfarten litt utydelig, 
men med noe famling her og der fant de to 
ekvipasjene fram til et greit overnattingssted i 
Glostrup, nøyaktig 10 km utafor Copenhagen C. 

På Spekerød var det tid for demobilisering av ekstra påkledning.... 

 

Halmstad med ny provianttilskudd. 

Batterivegen 2 - avgjørelse tatt om København neste.Som man 
vil sjå er bildene fra dag en preget av påfyll. 

 

http://www.nilsson.se/
http://wiman.se/
http://www.nilsson.se/aktuellt/2-st-nilsson-xc90-ambulans-till-innlandet-hf-norge/
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Trivelig vertskap skulle personlig ta vare på ST1300 og FJR, og da benyttet ST1 og Dafhytt 
sjansen til å ta en spasertur (jada - mange synes nok at ST1 overdrev litt, men faktum var at den 
samme turen gjentok seg morran etter, uten at årsaken til det hitsettes). Kjørepils, pizza og 
hyggelig oppsummering etter 980 kilometer transportettappe (tror nok ST1300 og FJR oppfattet 
det mer som fartsetappe......). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
  

Kunne vært på grensa mellom Fåset og Fådalen, men det er i Glostrup, 10 km fra København. 

Men for FJR og ST1300.... 
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Kjører gjennom en rekke land på motorsykkel 

Dan Frede og Stein er klar for oppimot 7000 kilometer 

på motorsykkel gjennom Europa. 
 
TORSTEIN SAGBAKKEN, JOURNALIST Publisert: 3. juni 2017 14:00 , Sist oppdatert: 3. juni 2017 14:16 

Alvdøl Dan Frede Hyttemoen og tynseting Stein Tronsmoen satte kursen sørover lørdag 

morgen og var klar for en lang reise. Mil etter mil på motorsykkel er ikke uvant for noen av 

disse to østerdølene som blant annet har fått innvilget visum i Kaliningrad, Russland. 

  – Vi var heldige som fikk innvilget visum der, meddeler en fornøyd Tronsmoen. 

Han har aldri vært i den delen av verden, og besøket i Kaliningrad er noe han ser frem til. De 

to motorsykkelentusiastene skal tilbakelegge flere hundre mil før de når Kaliningrad. 

Mange mil og mange land 

Det står ikke på erfaringen til Dan Frede og Stein på turen som går rundt Østersjøen. 

Hyttemoen anslår at sin lengste tur med motorsykkel har vært på 8 500 kilometer. Turkamerat 

Tronsmoen legger på et par tusen kilometer til, og kan fortelle at han har kjørt en 11 000 

kilometer lang tur. Det er ikke tvil om at flere hundres mil erfaring kommer godt med på 

denne turen. 

  – Vi skal kjøre mellom 6000 og 7000 kilometer, forteller Tronsmoen. 

KLAR, FERDIG, GÅ: Så var turen rundt Østersjøen i gang for Dan Frede Hyttemoen. Foto: Torstein Sagbakken. 

 

https://www.alvdalmiv.no/bygdeliv/aktuelt/8706-kjører-gjennom-en-rekke-land-på-motorsykkel
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  – Vår rute er rundt Østersjøen og vi skal holde oss så nære kysten som mulig. Jeg begynte på 

Tynset, og Dan Frede begynner på Alvdal nå, fortsetter Tronsmoen som sammen med 

Hyttemoen også må kjøre ferge. 

 Om alt går som planlagt vil Dan Frede og Stein kjøre innom Norge, Sverige, Danmark, 

Tyskland, Polen, Russland (Kaliningrad), Litauen, Latvia, Estland og Finland. De skal kjører 

sørover først, ned gjennom Skandinavia og frem til Tyskland og hansabyen Rostock. Videre 

blir det Polen og oppover Baltikum før de kjører innover nordlige deler av Finland. De 

estimerer at turen vil ta omtrent to uker. 

Gjør som de vil 

Både Dan Frede og Stein ser mange fordeler med at de bare er to som reiser på tur. De har 

ikke bestilt overnattinger, men ettersom det ikke er ferietid ennå sier de det skal gå bra. Heller 

ikke hvilke byer og steder de stopper på er ikke helt avklart. Og det liker de. 

  – Nei hvor vi stopper er ikke helt fastsatt. Det er opp til oss og været. Men når det bare er oss 

to så går det fint å bestemme seg underveis, forteller Tronsmoen. 

  – Og vi er så gammel så om vi blir lei bare avslutter vi turen, sier en munter Hyttemoen rett 

før avreise. 

 

 
 

 
 

 TORSTEIN SAGBAKKEN, Journalist, torsagbakken@hotmail.com, 473 56 914 
 
 

 

 

https://www.tynsetingen.no/bygdeliv/aktuelt/2318-kjører-gjennom-en-rekke-land-på-motorsykkel 

KJØR: To uker med moro venter Dan Frede Hyttemoen (til venstre) og Stein Tronsmoen. Foto: Torstein Sagbakken. 

 

mailto:torsagbakken@hotmail.com
tel:+47473%2056%20914
tel:+47473%2056%20914
https://www.tynsetingen.no/bygdeliv/aktuelt/2318-kjører-gjennom-en-rekke-land-på-motorsykkel
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Kjører gjennom en rekke land på motorsykkel 

Dan Frede og Stein er klar for oppimot 7000 kilometer 

på motorsykkel gjennom Europa. 
 
Liker 70 

 
TORSTEIN SAGBAKKEN JOURNALIST Publisert: 3. juni 2017 14:00 Sist oppdatert: 3. juni 2017 13:48 

Alvdølen Dan Frede Hyttemoen og tynsetingen Stein Tronsmoen satte lørdag morgen kursen 

sørover lørdag, klar for en lang reise. Mil etter mil på motorsykkel er ikke uvant for noen av 

disse to, som blant annet har fått innvilget visum i Kaliningrad, Russland. 

 

  – Vi var heldige som fikk innvilget visum der, meddeler en fornøyd Tronsmoen. 

Han har aldri vært i den delen av verden, og besøket i Kaliningrad er noe han ser frem til. De 

to motorsykkelentusiastene skal tilbakelegge flere hundre mil før de når Kaliningrad. 

Mange mil og mange land 

Det står ikke på erfaringen til Dan Frede og Stein på turen som  går rundt Østersjøen. 

Hyttemoen anslår at sin lengste tur med motorsykkel har vært på 8 500 kilometer. Turkamerat 

Tronsmoen legger på et par tusen kilometer til, og kan fortelle at han har kjørt en 11 000 

kilometer lang tur. Det er ikke tvil om at flere hundres mil erfaring kommer godt med på 

denne turen. 

START: Stein Tronsmoen har startet den 2 uker lange turen. Foto: Torstein Sagbakken 
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  – Vi skal kjøre mellom 6 - og 7 000 kilometer, forteller Tronsmoen. 

  – Vår rute er rundt Østersjøen og vi skal holde oss så nær kysten som mulig. Jeg begynte på 

Tynset, og Dan Frede begynner på Alvdal nå, fortsetter Tronsmoen som sammen med 

Hyttemoen også må kjøre ferge. 

 Om alt går som planlagt vil Dan Frede og Stein kjøre innom Norge, Sverige, Danmark, 

Tyskland, Polen, Russland (Kaliningrad), Litauen, Latvia, Estland og Finland. 

De skal kjører sørover først, ned gjennom Skandinavia og frem til Tyskland og hansabyen 

Rostock. Videre blir det Polen og oppover Baltikum før de kjører innover nordlige deler av 

Finland. De estimerer at turen vil ta omtrent to uker. 

Gjør som de vil 

Både Dan Frede og Stein ser mange fordeler med at de bare er to som reiser på tur. De har 

ikke bestilt overnattinger, men ettersom det ikke er ferietid ennå sier de det skal gå bra. Heller 

ikke hvilke byer og steder de stopper i er ikke helt avklart. Og det liker de. 

  – Nei, hvor vi stopper er ikke helt fastsatt. Det er opp til oss og været. Men når det bare er 

oss to så går det fint å bestemme seg underveis, forteller Tronsmoen. 

  – Og vi er så gammel så om vi blir lei bare avslutter vi turen, sier en munter Hyttemoen rett 

før avreise. 

  

  

 TORSTEIN SAGBAKKEN, Journalist, torsagbakken@hotmail.com, 473 56 914 

 

  

GUTTA PÅ TUR: Dan Frede Hyttemoen (til venstre) og Stein Tronsmoen (til høyre) er klar for flere tusen kilometer på 
motorsykkel. Foto: Torstein Sagbakken. 

 

mailto:torsagbakken@hotmail.com
tel:+47473%2056%20914
tel:+47473%2056%20914
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DAG 2 GLOSTRUP - STRALSUND (4/6-17, 260 km + 2 timer 

ferje Gedser-Rostock) 

Glostrup har sin sjarm, men neppe en tidlig morgen i regnvær, frustrasjoner over tapte lesebriller 
og londonske attakk. Det er helt urimelig og forkastelig at religion brukes til maktutøvelse og 
terror mot sivilbefolkningen. Så er det sagt. 

Turen startet med en lengre spasertur for ST1, resultatløst - ingen tapte lesebriller funnet. 

Frokost, eller morgenmad som de sier i disse strøg av verden. Etter at Dafhytt vart tvunget til et 
forlenget opphold i spisesalen avsluttet vi med en unison kritikk av kaffesmaken til vår danske 
venner. 

Regnvær møtte oss, da vi skulle sadle opp ST1300 
og FJR. Men vi satte doningene i bevegelse i 
forskjellige retninger før vi kom oss på rett veg til 
Gendser. I mellomtida hadde regnværet økt 
betraktelig. Og under flere motorvegbroer stod 
horder av mc-ister i febrilsk 
"klepåsegregntøyaktivitetmedbøyogtøyogstrekk" 
og Dafhytt måtte gjennom samme prosedyre. Det 
som dagen før vart omtalt som fartsetappe ble nå 
helt klart ikke noe annet enn transportetappe.  

Etter 160 km i heftig nedbør, fylte vi opp FJR og 
ST1300 i Gedser. Så var det billetter som sikret 
oss plass i ferjekø, med regnvær på kjøpet. I 
mellomtida fikk kjørehanskene varmeterapi i 

varmeviftetørkemaskiner, uten kjennbart tørr effekt. 

Stropping av syklene på ferja vart anbefalt - og 
sikkert fornuftig. Da kunne Dafhytt og 
ST1300 nyte sine würst mer avslappet, under 
ferjeturen. 

Ved ankomst Rostock tråkla Dafhytt og FJR 
oss ut av bykjernen i retning Stralsund. Så 
viste det seg at det var laaaaaange køer i vår 
rute - dermed avvek vi kjøring på 
Bundesstrase og gikk over til Landestrase, 
svært smale veger, med møteplasser her og 
der. Men trivelig, gjennom små 
tettbebyggelser, villastrøk og store 
landbruksarealer. Mye korn som stod høyt og 
vakkert i åkeren, svære arealer med jordbær, 
og rike områder til grønnsakdyrking.  

Vi er altså i det gamle Øst-Tyskland, og for vårt utrente øyne var det ikke lett å fastslå dårligere 
forhold her enn i vest. Det måtte være en del eldre biler blant de hypermoderne, men kan hende 
Trabanten var med for å komplettere bybildet. 

I Stralsund fikk vi tak i to single rom i en trestjerners ved jernbanen - i en ærverdig bygning fra 
1905 (samme år som ST1 sin forrige bolig ble satt opp). Stralsund hotell gav oss god pris, litt 
tillegg for frokost til ST1 og Dafhytt, men gratis opphold på en avstengt plass for ST1300 og 
FJR. En tur på byen for litt kveldsmat gav et hyggelig inntrykk av byen. 

På ferja Gedser-Rostock - m/f BERLIN vart det tid for påfyll 
for Dafhytt og ST1. Båtturen var oppsatt til en time og 45 
min, men det vart brukt to timer og fem minutter. 
 
 

 

Oppstilling for natta. ST1300 og FJR fikk dele en bilparkeringsplass, 
men det gikk helt bra. 
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På avstand kan det være snarlikt et kors. Vi er i gamle DDR ... Også de grønne er fra DDR-tiden 

Staselig bygning - Deutsche Bank Overnatting på Hotel Stralsund. Bygd 1905. 3 
stjerner, og det var helt greit. Hyggelig betjening. 
Service. 
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Detaljer på hotellbygninge 
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DAG 3 STRALSUND - GDANSK 3 (5/6-17, 576 km + 20 min 

ferje) 

Stralsund våknet opp med godt solvær. Det aller meste var i løpet av natta tørka opp, kun ytterste 
fingerspissen på kjørehanskene minnet 
om gårdagens infame regnvær, som 
ikke vart noe bedre når digre og lange 
kjøretøy dundra forbi med vatn nedafra 
og fra siden sprøytene innover mer enn 
godt er for Dafhytt, FJR, ST1 og 
ST1300. Men altså - en helt ny dag som 
våkner sakte til litt liv. Helligdag også 
her i den protestantiske delen av 
Tyskland.  

Vi er i delstaten Mecklenburg 
Vorpommeren, rangert som nr 14 av 
16 i forhold til antall innbyggere, men 
den delstaten med lavest 
befolkningstetthet. Og det kunne man 
sjå med det blotte øyet; svære åkre og 
lite folk. Riktignok en og annen 
Trabant. Vorpommeren var en gang en 
prøyssisk provins, i motsetning til 
Mecklenburg. Stralsund er byen som 
vart etablert på 1234 i år 1234, og ligger 
i Vorpommeren. 

Etter en god frokost, der særlig Dafhytt 
sikret seg tilstrekkelig energi med 
honning og et alt for søtt 
jordbærmarmelade (i etterkant burde 
ST1 forstått at det var en skikkelig 
energibooster for unge Dafhytt), fikk vi 
sjekket ut og sadlet opp. Målet for 
dagen var Gdansk, med kjøreveg så nær 
kysten som praktisk mulig. 

Dette vart dagen med virkelig mc-tur! Herlige 
flotte veger, både i Tyskland og etter hvert 
Polen. Relativt smale, men med fast dekke, 
passe buktende gjennom landskapet sånn at 
sykkelens svingegenskaper kom til sin rett. Vi 
glømte rett og slett å stoppe for kaffe - først 
etter fire timers kjøring - godt inne i Polen 
tok vi dagens første pause. 

Men vi har trøbbel med damene, enten 
bringer de oss på ville veger, eller slutter å 
prate, eller prater alt for lavt ..... med andre 
ord lever sitt eget liv. 

Flere steder opplevde vi endeløse køer - oftest pga vegarbeid. Her fra Wasdow. 

Kort ferjetur over elva Swina. En svært hyggelig norsktalende polsk 
offshorearbeidere geleidet oss på rett plass. I Uznam 
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Et godt stykke på ettermiddagen havnet vi 
veldig langt vest igjen - og til og med 5 meter 
under havet. Heldigvis, særlig for ST1300, 
var det ikke saltvann der. ST1300 er nemlig 
lite svømmedyktig. Og særlig ikke i saltvann. 
Men når alt skal sies, skal det tas med at det 
var helt tørt, sjøl om vi befant oss fem møter 
under havnivået. 

Vi ankom Gdansk kl 21:30. Og fikk heldigvis 
rom på Scandic Gdansk, rett ved siden 
jernbanestasjonen, innlosjert. ST1300 og FJR 
fikk single overnattingsplasser i et dertil 
egnet bevoktet parkeringshus, mens Dafhytt 
og ST1 mesket seg med sein middag og 
tilhørende forfriskninger. 

Polen er av de mest folkerike statene i Europa, nær 40 millioner innbyggere. Er opplagt en 
stormakt i EU-sammenheng. Polen har vedtatt innføring av euro, men enda ikke effektuert det. 

Gdansk, også kjent som 
Danzig, er den 6. største byen i 
Polen med 455.000 innbyggere. 
I nyere tid er vel Lech Walęsa 
den mest kjente fra byen. Også 
den tyske forfatteren Günter 
Grass 
(https://no.m.wikipedia.org/w
iki/Günter_Grass) var født i 
fristaden Danzig i 1927. 

 

  

 

   

På ferja Karsibór III over Swina har ST1300 og FJR en hvile 

Etter fire timer uten stopp, var det på tide med velferdsoppgradering. Interessant at 
det på denne bensinstasjonen i Goleniow var det en egen mann som fylte opp bilene 
(men ikke ST1300 og FJR). Ikke sjølbetjening og ikke kortterminal på pumpene.  

 

 

 

Kaffepause for Dafhytt i Koszalin - før vi stolte blindt på damene - 

"kostet" oss ca 7-8 mil ekstra reise.... 

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Günter_Grass
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Günter_Grass
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Danzig - gamlebyen i Gdansk. Jernbanestasjon. 6/6-17 kl 06.25 fra hotellrommet. Dagen ser bra ut. Kaliningrad by neste stopp. 

 

 

 

Nøysomt oppsparte polske zloty var ikke lenger gangbart betalingsmiddel i dette landet. 
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DAG 4 GDANSK - KALININGRAD BY (6/6-17, 186 km) 

 Relativt kort tur i dag, men begivenhetsrik. Først av alt er ST1 veldig fornøyd med at Dafhytt tok 
ansvar når vi ankom Kaliningrad by, ca kl 17:00 på ettermiddagen, lokal tid - og som er identisk 
med norsk tid i disse dager. Kl 19:30 er vi vel 
installert, etter flere timers tråling i rushtrafikken 
med og uten rettigheter (lite av det første). Dafhytt 
tok sin rett, og det var jammen godt, ellers hadde 
vi nok blitt stående og kjørende ut over seine 
natta. I stedet vart vi trygt og godt innlosjert på 
hotell Moskva, naturligvis måtte det bli det i denne 
byen. Igjen et veldig OK 3-stjerners opplevelse. 

Men før vi forlot Gdansk ordnet det seg med et 
nytt belte til ST1, som erstatning for det som ikke 
vart med. Dafhytt syntes det ble litt småpinlig og 

rusle 
inn på 
bedre 
spisesteder drassende på ST1 som hadde sin fulle 
hyre med å forebygge bukselinningene på knenivå. 
Antakeligvis et syn, som ST1 mangler sjølinnsikt til å 
fatte. Det vart heller ikke tatt bilde, så vidt det er 
brakt i erfaring. 

Gdansk ble forlatt - og vi fikk oppleve ett av EU sitt 
gigantprosjekt med bygging av firefelts motorvei 
mellom Gdansk og trolig Warszawa. Det gjorde også 
vår veg litt lenger i tid enn stipulert, men det betydde 
lite; vi hadde beregnet svært god tid. 

Elblag ble passert, og vi tok noen sideveger til Kalininsgrads grense - Braniewo på polsk side og 
Mamonovo på russisk.  En langvarig opplevelse! 

Var innom hvert fall fem luker i 
forskjellige bygninger over en kilometer og 
viste pass og vognkort, fylte ut flere 
skjemaer og til slutt stoppet ST1300. DVD 
den ville ikke starte og rykke fram i køa. 
Ren protest, ikke aksept for sånn 
nedverdigende behandling fra et sett med 
russiske stramme damer. Vel, Dafhytt 
tilbudte seg å skyve ST1 på ST1300 i håp 
om at den gamle klassiske bakkestarten 
skulle lykkes. Og det gjorde det! Men dette 
vart ikke tatt nådig opp av en 
tjenestemann med behørig 
helikopterlandingsplass på/over hodet. 
Bestyrtelse, var det noen som forsøkte seg 
på noe? Vel, vel; denne hendelsen kan 
kanskje forklare at det gikk minst 90 
minutter for å komme gjennom 
grensestasjonen til Russland. I resten av sjekken måtte ST1300 stå og gå på tomgang; også til stor 

Forlater Scandic Gdansk (for denne gang?). Sennostalgi. Gamle menn med gamle minner om en 
gammel storhet. 

Også her har toget forkjørsrett. Her i Braniewo. 
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irritasjon, særlig når alarmen gikk og alle måtte sette seg i bilene og lukke dørene. I ettertid var det 
litt komisk. Og så var vi igjennom. 

Så skal det tas med at årsak til at ST1300 ikke ville være med lenger skyldes at ST1 strevde med 
min gar. Den nekta konsekvent å bidra til en strukturert og forutsigbar tur lengre. Polen var nok; 
ikke tale om at GPSen ville veilede oss inn i Kaliningrad. I utforsking for feilfinning var tenninga 
påsatt og det trakk strøm. Sådan er den historia; Kaliningrad uten GPS var ikke fristende. Etter 
mye om og men, att og fram, fant vi fram til Hotel Moskva. Minnet litt om Scandic Kiruna. Flott, 
men tungt femtitallsinspirert. Allikevel, tre stjerner holder bra. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ved Bagrationovskiy rayon («område») finner vi den første bensinstasjonen i Kaliningrad. Innringet ligger to kraftige massive 

gummiklosser. Når polske biler passerte grensa, svingte de innom her (ca femhundre meter fra den siste grenseposten), kjørte et 

hjul opp på klossen, sånn at tanken bikket såpass mye at det gikk på et par tre liter ekstra. Så kjørte de tilbake over grensa igjen. 

Dette kan være forklaring på at ST 1300 og FJR registrerte betydelig oljesøk her og der, særlig i høyresvinger. SKUMMELT!  
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Moskva hotell med nyoppusset 

bad, naturligvis i rødt. 

- Ble nesten slått ut, sier ST1 i 

en kommentar til Facebook. 

Nye duppedipper må prøves ut. Dafhytt kasta seg 

på, alle tre! Plutselig stod hotellmanageren ved 

bordet, samt servitøren som også kom ilende til. 

Hverken Dafhytt eller ST1 er bevandret i det 

russiske språket, og heller ikke i de kyrilliske 

bokstavtegnene. Men vi vart ettertrykkelig forklart, 

på russisk, men med et helt åpent og svært tydelig 

kroppsspråk at sånn oppførsel var egentlig ikke 

tillatt – heller ikke for nordmenn. Sånn vart det i 

hvert fall tolket ved bordet. 
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Middagen på Moskva vart tilpasset dagens innsats. Nydelig 

indrefiletmedaljong til Dafhytt som berga gruppen gjennom utallige prøvelser i 

orientering og kjøreferdigheter gjennom Kaliningrads mange flerfiler av gater. 

Den som hang på slep måtte nøye seg med en enkel omelett. 
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Hovedinngangsrommet på Hotell Moskva imponerte stort. 

Hotell Moskva – et lite eksteriørinntrykk. 
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Gullkortet inn til Kaliningrad og under oppholdet. Vart 

inndratt ved siste grensepassering ut av Russland. 

Ett av mange skjemaene. Innehaveren har fått et nytt etternavn – 

modenheten kommer nok med åra. 
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DAG 5 KALININGRAD BY - VENTSPILS (7/6-17, 377 km + 

15 min ferje i Klaipeda) 

 
Vi kjørte mange timer i dag - men ikke 
lenger enn 37,7 mil. Det begynner å 
spøke på fullføringskompetansen; hva 
må gjøres for å nå målet, ellers skal ST1 
og Dafhytt benytte ett døgn på ei ferje 
til Sverige? Nye rådslagninger er absolutt 
på tide. 

Turen i dag gikk om Zelenogradsk via 
Ribachiy og Zelenogradsky rayon 
(grensepost) til Klaipeda i Litauen. Dette 
er en spesiell veg, også bomveger med et 
visst antall rubler i avgift. Vegen heter 
27A-015 på russisk side og 167 på 
litauisk side, og går i en halvmåne rundt 
et svært basseng - Den kuriske lagunen. 

Grenseutgangen av Russland gikk 
nesten som da vi hadde grenseinngangen 
til Russland, bortsett fra at ST1300 gikk uten trøbbel. Pass her og der, like stramme damer, oftest 
røde hårfrisyrer, eller litt mer oransje. Smil? Nei.  

Så var man over i Litauen. Straks så man det. 
Langt mer ryddig, langt mer velholdt 
åkerlandskap og mer folkelig trafikkavvikling. 
Vi hadde en god stopp i Klaipeda - inkludert 
ferjetur, med en nostalgisk pølselunsj under 
Statoils fane! Også ST1300 og FJR var 
fornøyde med Statoilpåfyll. Kjapp rådslagning 
om videre kurs, og vi var klar. 

Til stor undring begynte min gar å laste inn 
satellitter igjen med 100% fullførelse! Kan det 
ha vært noe .., nei, neppe det, men allikevel? 
Uansett, da var plutselig ST1 i føringa igjen, 
mye lettere til sinns! 

Plutselig kjørte vi i en provisorisk laget 
rundkjøring midt i skogen; jammen var det ikke 
grensepasseringen mellom Litauen og Latvia! 
Ingen folk. Ingen bommer. Og dett var dett. 
Assosiasjonen fra turens tidligere opplevelser 
var nærliggende. 

Endelig kommet til Ventspils, rom på hotell 
Dzintarjura. Ikke all verdens, sjøl med tre 
stjerner. Langt under forrige natts trestjerner, 
Moskva. Men ST1300 og FJR har fått 
frontparkering med presumptivt våken 
nattevakt og med et våkent øye. 

 

Zelenogradsk i Kaliningrad oblast (fylke). Tidligere blant annet Cranz. 
Zelenogradsk betyr den grønne byen og er et stort feriested 

Rybachiy - midt på den kuriske landtunge. Fortsatt Russland. 
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Tollpassering ut av Kaliningrad oblast. 

 

Den berømmelige helikopterlandingsplassen. Flotte 
luer i stram uniform - godt bevæpnet. 
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Den kuriske landtunge 
(https://no.m.wikipedia.org/wiki/Den_kuriske_landtunge). 

Og plutselig var vi i Litauen. Grensa i bakgrunn. 

Samling på CK/Statoil - Klaipeda (https://snl.no/Klaipeda) 

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Den_kuriske_landtunge
https://snl.no/Klaipeda


ST1 OG ST1300 PÅ NY TUR, NÅ MED DAFHYTT OG FJR 

 

Side | 25 
 

 

 

  

En ensom katt i selskapsmodus. Stedet er Jūrkalne, Latvia. 

 

Lang dag gir en sliten sjåfør. 

Dzintarjura, hotellet vi omsider fikk plass på. Det var her ST1 
undret seg på hvordan stjernene daler ned... (foto fra internett) 

 



ST1 OG ST1300 PÅ NY TUR, NÅ MED DAFHYTT OG FJR 

 

Side | 26 
 

https://www.tynsetingen.no/bygdeliv/aktuelt/2337-mc-gutta-på-tur 

 

 

 

– Fantastiske kjøreforhold 

Stein Tronsmoen er fornøyd med turens start tross 

varierende vær. 
 
Liker 52 
 
TORSTEIN SAGBAKKEN, JOURNALIST, Publisert: 7. juni 2017 21:38, Sist oppdatert: 7. juni 2017 16:01 

Med over 1 750 kilometer på motorsykkelen i sol og regn oppsummerte Tronsmoen start kort 

og konsist som vellykket. Og når tynsetingen.no snakket med Stein over telefon kunne man 

tydelig høre gleden og en entusiastisk tynseting. 

  – Helt strålende kjøreforhold. Masse sol i dag, og vi kjørte i fire timer i strekk før vi stoppet. 

Så bra var det, forteller han etter at etappen Stralsund – Gdansk var unnagjort. 

LES OGSÅ: Kjører gjennom en rekke land på motorsykkel 

Dag én begynte med en lang etappe på nesten 1 000 kilometer. Før Elverum var passert hadde 

Dan Frede og Stein allerede stoppet på Stai og Rena for å planlegge og handle. Så gikk det 

fortere, og karene peiset nedover Norge og inn i nabolandet Sverige. De passerte Laholm, som 

det står mer om under, og de kjørte forbi Sveriges nest største by, Malmö. Det siste 

skandinaviske landet var så et faktum, og de tok turen innom København og ga byen ros for 

sin atmosfære og utseende. Første overnattingssted ble 10 kilometer utenfor Danmarks 

hovedstad, nemlig i Glostrup. 

FERGE: Distansen Gedser – Rostock tok over to timer for Stein Tronsmoen (til venstre) og Dan Frede Hyttemoen. Foto: Privat. 

https://www.tynsetingen.no/bygdeliv/aktuelt/2337-mc-gutta-på-tur
http://tynsetingen.no/
https://www.tynsetingen.no/bygdeliv/aktuelt/2318-kj%C3%B8rer-gjennom-en-rekke-land-p%C3%A5-motorsykkel
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Den andre dagen var det en kortere etappe på motorsykkelen. Glostrup til Stralsund betyr 260 

kilometer på motorsykkelen og to timer med ferge. Det var en bløt affære å komme seg til 

Gedser, hvor ferga til den tyske byen Rostock går fra. Etter ankomst Rostock var det kø etter 

kø, noe som gjorde at de fant mindre veier og kjørte gjennom koselige og tettbebygde strøk. 

Da motorsykkelentusiasten kom frem til Stralsund fikk de ordnet seg overnatting i ett bygg 

satt opp i 1905. 

  – Det er samme året som min forrige bolig ble satt opp i, påpeker en årvåken Tronsmoen. 

Når Dan Frede og Stein våknet opp på dag tre i Stralsund hadde været forandret seg. Det 

pøsende regnet hadde blitt til sol og gode varmegrader, og det var bare å begi seg ut på den 

576 kilometer turen til Gdansk. Spesielt klar var Hyttemoen etter en energifullt frokost med 

honning og jordbærmarmeladen. De ankom Gdansk sent på kvelden, og booket seg inn på 

Scandic Gdansk, og begynte å lade opp før morgendagens tur til Kaliningrad. 

Dag 1: Tynset - Glostrup, 980 km 

Dag 2: Glostrup - Stralsund, 260 km 

Dag 3: Stralsund - Gdansk, 576 km 

 

 TORSTEIN SAGBAKKEN, Journalist, torsagbakken@hotmail.com, 473 56 914 

  

mailto:torsagbakken@hotmail.com
tel:+47473%2056%20914
tel:+47473%2056%20914
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https://www.alvdalmiv.no/bygdeliv/aktuelt/8720-mc-gutta-tur 

 
 

 

 

Oppdatering fra Dan Frede og Stein 

Dan Frede Hyttemoen og Stein Tronsmoen setter 

kursen mot Kaliningrad. 
 
Liker 40 
 
TORSTEIN SAGBAKKEN, JOURNALIST, Publisert: 7. juni 2017 22:01, Sist oppdatert: 7. juni 2017 13:51 

Da Dan Frede og Stein rapporterte inn om turens tilstand satt de i den polske hansabyen 

Gdansk. 

  – Nå er vi Gdansk og så er det Kaliningrad neste, forteller Hyttemoen. 

Dag en begynte med en lang etappe på nesten 1000 kilometer. Før Elverum var passert hadde 

Dan Frede og Stein allerede stoppet på Stai og Rena, for å planlegge og handle. Så gikk det 

fortere, og karene peiset nedover Norge og inn i nabolandet Sverige. De passerte Laholm, som 

det står mer om under, og de kjørte forbi Sveriges nest største by, Malmö. Det siste 

skandinaviske landet var så et faktum, og de tok turen innom København og ga byen ros for 

sin atmosfære og utseende. Første overnattingssted ble 10 km utenfor Danmarks hovedstad, 

nemlig i Glostrup. 

På veien rundt Østersjøen passerte Dan Frede, sammen med Stein Tronsmoen, en liten svensk 

by med navnet Laholm. Nettopp i denne byen stammer ambulansen Nilsson xc70 fra, og da 

kan divisjonsdirektør ved Tynset sjukehus komme med litt fakta. 

FERGE: Distansen Gedser – Rostock tok over to timer for Stein Tronsmoen (til venstre) og Dan Frede Hyttemoen. Foto: Privat. 

https://www.alvdalmiv.no/images/stories/Bilder/2017/Uke23/steindanfredestarbucks.jpg
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  – Nilsson har vært et begrep i mange år, og ambulansetjenesten i Nord-Østerdal har brukt 

ambulansebiler av typen Nilsson, som egentlig er Volvo, de senere årene. 

Når en tynseting får utale seg nabobygdas lokalavis passer han på å gi nåværende ordfører 

Johnny Hagen ros for hans jobb i ambulansetjenesten. 

  – Nåværende ordfører i Alvdal, var ambulansesjef. Han bygget opp en samlet tjeneste i 

regionen med et felles faglig ståsted, til tross for forskjellige offentlig og private eiere. Felles 

prosedyrer, felles kvalitetskrav til kompetanse og annet moderniserte tjenesten, slik at de som 

tok over kunne bare fortsette utviklingen med et godt ståsted, forteller Tronsmoen.  

Den andre dagen var det en kortere etappe på motorsykkelen. Glostrup til Stralsund betyr 260 

kilometer på motorsykkelen og 2 timer med ferge. Det var en bløt affære å komme seg til 

Gedser, hvor ferga til den tyske byen Rostock går fra. Etter ankomst Rostock var det kø etter 

kø, noe som gjorde at de fant mindre veier og kjørte gjennom koselige og tettbebygde strøk. 

Da motorsykkelentusiasten kom frem til Stralsund fikk de ordnet seg overnatting i ett bygg 

satt opp i 1905. 

  – Det er samme året som min forrige bolig ble satt opp i, påpeker en årvåken Tronsmoen. 

Da Dan Frede og Stein våknet opp på dag tre i Stralsund hadde været forandret seg. Det 

pøsende regnet hadde blitt til sol og gode varmegrader, og det var bare å begi seg ut på den 

576 kilometer etappen til Gdansk. Spesielt klar var Hyttemoen etter en energifullt frokost med 

honning og jordbærmarmeladen. De ankom Gdansk sent på kvelden, og booket seg inn på 

Scandic Gdansk, og begynte å lade opp før morgendagens tur til Kaliningrad. 

Dag 1: Alvdal - Glostrup, 960 km 

Dag 2: Glostrup - Stralsund, 260 km 

Dag 3: Stralsund - Gdansk, 576 km 
 

 TORSTEIN SAGBAKKEN, Journalist, torsagbakken@hotmail.com, 473 56 914 

 

  

mailto:torsagbakken@hotmail.com
tel:+47473%2056%20914
tel:+47473%2056%20914
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DAG 6 VENTSPILS - LAHTI (8/6-17, 686 km) 

 
Dagens strekning ble endret undervegs, sånn er 
mulig med et ikke alt for stort reisefølge. Dafhytt 
og ST1 forlot et hotell i Ventspils, uten å kunne si 
at frokosten heller ikke fortjente så mange stjerner 
som hotellreklamen viste. Men det vi så av byen 
Ventsepils var svært hyggelig med parkanlegg og 
brede gater. 

Vi kjørte etter hvert inn i Slitere nasjonalpark og 
stoppet på Cape Kolka i Rigabukten. Her var det et 
minnesmerke for omkomne på havet. Og en stor 
sandstrand. 

Så vendte kursen sørover mot Riga, der vi benyttet 
anledningen til å tråkle oss gater opp og ned - bort og fram, men vi fant ut igjen på rett kant av 
byen. Videre bar det rett nordover mot Pärnu. Vi 
passerte grensen mellom Latvia og Estland ved Ainazi 
(fant vi ut i etterkant), der vi også påtraff fem-seks 
latviere på mc i motsatt retning. De hadde vært på 
Nordkapp, og ikke minst på fiske i Havøysund. Svært 
tilfredse med sin tur, i hver fall.  

Like nord for Pärnu dukket det opp et stedsskilt med 
teksten "Langerma". Vart ikke stopp der, men fant ut i 
etterkant (https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Langerma) 
at dette tettstedet er omlag på størrelse med Auma. 
Trenger ikke si mere.  

Vegen til Tallin gikk kjapt - det var om å gjøre å rekke 
siste ferja til Helsinki. Ja så kjapt gikk det at det vart 
gjort et par mindre elegante valg (sikkert etter 
inspirasjon fra trafikkavviklingen i Kaliningrad). 
Vikingline-terminalen dukket opp på rett sted, vi rakk 
ferja, fikk kjøpt billetter og kunne kjøre rimelig rett 
ombord.  

 

På expressferja "Express" av Uppsala, 
fikk vi surret syklene; det var varslet litt 
urolig hav. Tida ombord ble ellers brukt 
til å finne rom i det store herberget 
Helsinki, men det var umulig. Ringte til 
mer enn 15 hoteller, søkte på det som var 
tilgjengelig informasjon på Internett, men 
nei. Alt opptatt. Kriseløsning: ut av 
hovedstaden. Hva med Lahti? Jada - det 
vart klaff! Bøygen var en distanse på vel 
10 mil - etter landkjenning kl 22:15... Og 
med landkjenning kom regnværet. Mørkt 
og regn. ST1, Dafhytt, ST1300 og FJR var 
ukjente på disse vegene (dog innenfor 10 

Jūras panemtiem = tatt av havet. Kolka, Latvia 

Mannen steg opp fra havet, eller åsså 

Rigabukta i Østersjøen 

Rengjøring av visirer, vindskjermer og lykteglass. Dette er i Roja, 
Latvia. 

 

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Langerma
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timers forløp fikk vi dobbel dose av strekningen). 
Men finsk grensepoliti på kaia i Helsinki ønsket oss 
velkomne til Suomi, og forklarte greit vegen ut av 
byen. Vi kom på motorvegen, valgte en passende bil 
som kunne guide oss nordover i mørket, massivt 
nedkomst av det våte, samt at store, tunge og lange 
biler med 8-12 akslinger sprutet på oss både nedenfra, 
fra sida og ovenfra, mye mer enn det som naturlig falt 

fra skyene. 
Pissebløt. 

Men vi 
kom fram - parkerte ca 23:45 og ble møtt av verdens 
hyggeligst Scandicdame noensinne (akkurat da). Mye 
godt drikke gjorde seg, og vi hadde da spist 
rekesmørbrød på ferja. 

Køya tok overhånd et stykke ut på natta.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Ny Statoil - som måtte sjekkes ut. Denne ligger i 
Jurmala, nær Riga. 
 

Tallin ferjeterminal. Fikk plass på første ferja til 

Helsinki. 

På bildekket rett før landkjenning i Norden, representert med 

Helsinki. 

Nattleie i Lahti fra kl 23:42. 

 



ST1 OG ST1300 PÅ NY TUR, NÅ MED DAFHYTT OG FJR 

 

Side | 32 
 

 

  



ST1 OG ST1300 PÅ NY TUR, NÅ MED DAFHYTT OG FJR 

 

Side | 33 
 

DAG 7 LAHTI - PORI (9/6-17, 462 km ) 

 
Etter en et vellykket møte med Lahti - inkludert 
frokost godt over standarden i Ventspils - var 
det tid for igjen å sadle opp. Scandicdama 
hadde skaffet navn på et servicesenter i 
nærheten, som kanskje kunne ta en service på 
ST1300. I tillegg var det opphold - og godt 
føre.  

Vi fattet godt mot, særlig ST1 som planla 
oljeskift på ST1300. Men hos Storm Motor 
gjorde de alt Anna enn service på motorsykler. 
Så da var neste stopp Frank Nyman 
(https://www.franknyman.com/) i Espo. For 
et sted for en troendes, med et nærmest 
religiøst forhold til de tre stemmegaflene, 
Yamaha.  Fagpreik lang veg, men et stikk var til 
fordel for ST1300: "på langkjøring kan ingen 
måle seg med Pan European", sa eksperten i 
butikken. ST1 hørte faktisk et lite kremt - 
nærmest som et sukk - fra ST1300 - og kunne 
ane en kledelig smårødmning bre seg ut over 
karosseriet. Dagen så ut til absolutt å bli bra. 
Men tilbake til Yamaha. Fabrikken vart etablert 
allerede i 1887 - kun 130 år siden - og 
produserte musikkinstrumenter første senere 
vart blant annet motorsykler. Det er vel derfor 

mc-motoren også har så fin harmonisk 
gange, mener ST1, og Dafhytt har ikke 
mye mer å legge til. Stemmegaflene er 
tydeligvis et kvalitetsstempel. 

Og Frank Nyman forhandler også Rukka 
kjøredresser - sannsynligvis noe av det 
beste som kan kjøpes for bruk i nordiske 
strøk. Både Dafhytt og ST1 har brukt dette 
kjøreutstyret i mange år, og er betydelig 
bedre fornøyd med Rukka i Torolf til 
konkurrentene. Men det koster. Morsomt 
da at prisene hos Nyman er ca 30-50 % 
under de norske på samme produkter. Det 
vart ikke handel denne gangen, men 
kanskje neste gang? Og, ikke minst, da må 
fabrikken i Lahti besøkes. 

Spesiell takk til en gammel kjenning i Helsinki, Pirjo-Liisa Salmi, som fanget opp og formidlet 
adressen til Frank Nyman. Verdifullt! 

I et ubevoktet øyeblikk hos Frank Nyman - tatt på fersken? 

Her det nok mere i det rette elementet! 

https://www.franknyman.com/
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Turen gikk da videre, med ruter helt 
på egenhånd. ST1 og ST1300 fikk et 
stykk rådyrkilling noen millimeter 
fra framhjulene, men gode bremser 
bidro til å redde liv. Enkelte fikk 
også gleden av å kjøre gjennom 
samme regnvær hele tre ganger! 
Men når veiledningen på tomtom er 
tomtom, er det mye som faller ut. 

Etter hvert vart vi samlet igjen - 
turen til Pori forløp uten nye 
hendelser som det er et behov for å 
redegjøre for i dette mediet. 

Generell betraktning: 

 

Toaletter på bensinstasjoner i Norge, Sverige og Finland 
står langt tilbake i forhold til renhold, hygiene og 
fasiliteter på/toalettene. Det er imponerende hvilken 
standard man klarer å opprettholde på Statoil/CK-
stasjonene i Baltikum. Gjelder også andre selskaper i 
Tyskland og Polen vi var innom. Dog unnlot vi å fylle i 
Russland. 

 

 

  

I Lohja er de i klar beredskap for glatte forhold, sjøl 9/6-17. 

Nytt påfyll av drivstoff og annen stimuli. Laitila 

Åssen rute velges det i morra - på turen nordover i Finland? Planlegging i Björneborg. 
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DAG 8 PORI - KOKKOLA (10/6-17, 372 km) 

 
Ny dag er over, ST1300 og FJR har tatt nattleiet i hotellets 
bakgård sammen med flere av samme slaget og et umåtelig stort 
antall objekter med dobbelt så mange hjul. 

ST1 og Dafhytt har hatt en bedre lørdagsmiddag med drikke, og 
ikke minst en tilhørende finsk lørdagskveldstemning på 
populære Amarillo med uteservering, inneserverinag, 
bordservering og forfatteren vet ikke hva slags servering det 
egentlig ikke var der. Vi er altså i Kokkola (Karleby). For 
spesielt interesserte anbefales denne artikkelen på nettet 
(https://no.m.wikipedia.org/wiki/Karleby), særlig avsnittet om 
navneendringer og kommunesammenslåingskonsekvenser for 
det).  

I dag var det Dafhytt og FJR som opplevde en rådyrkilling på 
veg over vegen - sannsynligvis en snarveg åsså. Det gikk bra - 
for alle tre - også for de som lå bak. Hold avstand! 

Vi bestemte at turen fra Pori skulle benyttes til å utforske et sett 
med mindre veger mellom E8 og kysten. Det gjorde vi, til gangs 
- så til de grader at det til og med vart gruskjøring over lengre 
strekker. Merk deg det, Odd Arne Stenvold! Det gikk bra! Vi 
fant etter hvert også fram til Østersjøens trolig vakreste vik - i 
hvert fall steg stemningen betraktelig når vi var der. Veg 6600 - 
Strandvägen - anbefales til alle med to hjul eller færre 
(http://www.rantatie.com/kartat/reittikartat/). 

På strekningen nordover til Kokkola var det et mangfold av 
pelsdyrgårder. Flott å sjå at det fortsatt er et miljø for oppdrett 
i Finland. Det var nok for det meste mink, og også odøren 
bekreftet at det var liv i burene.  

Plutselig ved lunsjbordet i Lapväärtti, ca 170 km nord for Pori, 
oppdaget Dafhytt at han hadde glømt passet og reservenøklene 
på hotellrommet nettopp i Pori. Han sjekket hele oppakningen 
(to sidevesker og tankveska), men fant det ikke. Vi gjorde oss 
mentalt klar til å dra - 170 km tilbake og så starte dag nr 8 på 
nytt. Dafhytt ringte hotellet, 
men de hadde ikke registrert 
funn av pass mm. Enda mer 

mystisk. Dafhytt tok en ny runde i bagasjen sin. Og langt om 
lenge, godt gjemt og innpakket innerst i regndressen.  Det 
syntes på svært lang avstand at lettelsen svingte svært høyt 
opp! Så da kunne vi fortsette turen. Rom ble bestilt på Hotel 
Karle. Og vi sluttet med småvegkjøring, og ankom stedet ca 
17:30 etter en til dels svært hissig blinkende tur. 

Før vi forlot Pori rakk ST1 å proviantere noen meget få tuber 
av Auran sennep. Det er å håpe at de kommer velberget hjem. 

Vi har nå avsluttet kjøringa på den åttende dagen. Samlet er det tilbakelagt 3899 kilometer, daglig 
snitt på 487 km. Restdistansen er anslått til 2700 km. Dette ser bra ut. Ambisjonen i morra er å 
passere grensa til Sverige og snu kursen sørover. 

Finskprodusert Auran sennep er på 
plass! Glad gutt dette, i hvert fall 
fornøyd! 

 

Må ta med et nærfoto av fangsten åsså. 

Resten av Finnlandsturen bør gå bra nå. 

Østersjøen/Gulf of Bothnia 

 

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Karleby
http://www.rantatie.com/kartat/reittikartat/
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Her er lenker til noen andre turer som er gjennomført siden 2010: 
 http://www.pan-european.no/images/pdf/2010_-_ST1_og_ST1300_pa_tur.pdf 
 http://iloapp.ludvikmc.no/blog/blogg?Home&category=4 
 http://www.pan-european.no/images/pdf/2012_-_R66_MED_HD.pdf 
 http://www.pan-european.no/images/pdf/2014_-

_ST1_OG_ST1300_PA_NYE_VEGER.pdf 
 
 

 

  

Ved Gulf of Bothnia. Dafhytt på FRJ på et fint 
tilbakedriv. 

 

Feilkjøring på grus ei mil eller vel så det x 2 - blindveg, men så vakkert! 

 

http://www.pan-european.no/images/pdf/2010_-_ST1_og_ST1300_pa_tur.pdf
http://iloapp.ludvikmc.no/blog/blogg?Home&category=4
http://www.pan-european.no/images/pdf/2012_-_R66_MED_HD.pdf
http://www.pan-european.no/images/pdf/2014_-_ST1_OG_ST1300_PA_NYE_VEGER.pdf
http://www.pan-european.no/images/pdf/2014_-_ST1_OG_ST1300_PA_NYE_VEGER.pdf
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Rådslagning i Siipyy. Hvilken kan brukes av 
min gar eller tomtom? 

 

Mer vakkert fra skjærgården utafor Ahlainen 
mellom Pori og Vaasa - nær Strandvägen. 

 

Siste proviantering for ST1300 og FJR i dag. For 
ST1 og Dafhytt var det på tide med tankutlufting. 
Det må naturligvis bemerkes at ST1300 sier gjerne 
ja til ST1 på tanken, når Staoil/CK ikke er å 
oppdrive. 
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DAG 9 KOKKOLA - UMEÅ (11/6-17, 743 km) 

 
Avreisen gikk nesten etter planen - 
bortsett fra at ST1 forsov seg. Så vi vart 
30 minutter etter ruta, men mye vart 
kjørt inn. 

Det vart mest transportetappe denne 
dagen. Søndag, fint vær, lite trafikk og 
godt pågangsmot innbød til å øke 
dagsdistansen noe. Men i enkelte deler av 
turen sank temperaturen ned med 8 
grader - fra 19 til 11 på et kort øyeblikk. 
På det kaldeste var det enten tett skodde 
fullt av fine vasspartikler, eller rett og 
slett regn med svære dråper. 

Inn til Umeå fikk vi en lang trafikal stans. 
Men etter hvert fant vi ut at det gikk an 
å prøve en alternativ rute - og med min 
gar i beste form fant ekvipasjene fram 
til hotellet på en elegant måte. I kveld 
fikk vi årsaken til stansen - i et 
nyhetsoppslag i Västerbottens-Kuriren: 
i http://www.vk.se/2027433/larm-
om-trafikolycka-pa-e4-4. 

Vedrørende GPS på mc så er det 
forskjellige løsninger. ST1 har holdt seg 
til Garmin i forskjellige utgaver. Første 
apparatet knelte på veg inn i Roma for 
å besøke Vatikanstaten (i 2014 - se 
lenke i gårdagens melding). Det var en 
lite hyggelig opplevelse. Ved 
hjemkomst ble ny bestilt og montert 

(zumo 590). Denne min gar har fungert 
helt utmerket inntil vi nærmet oss 
Kaliningrad. Den nekta å kalkulere valgte 
ruter mer enn 80 %. Lite å stole på. Men 
plutselig - vel ute av Kaliningrad, og et 
stykke inn i Litauen - så startet saken igjen 
med å fullføre kalkulasjonene til 100%! 
Når først dette temaet er framme, skal 
Roar Bangen ved Tynset bil og mc 
(www.mc bil-mc.no) ha stor takk til utvist 
tålmodighet med ST1 vedrørende 
oppdateringer osv av min gar! 

Ved avreise Kokkola dukket et par fra Oulo opp. De skulle retur, men 
understreket meget tydelig at de hadde andre reiseveger. Så da vart 
det sånn. 

 

Ved innkjøring til Kokkola (eller ved utkjøring, om du stopper for å montere 
inn de skreddersydde øreproppene og du velger å snu deg) vil du sjå en 
stor stein i ei rundkjøring der det sitter en person og leser dagens avis 
under et praktisk løvtre. Noe som kunne passe i en av rundkjøringene på 
Tynset? Eller aller helst noe liknende kanskje..... 

 

Vi fortsatte på Strandvägen - som nå var på E8. Her i Kalajoki 

http://www.vk.se/2027433/larm-om-trafikolycka-pa-e4-4
http://www.vk.se/2027433/larm-om-trafikolycka-pa-e4-4
http://www.mc/
http://bil-mc.no/
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Dafhytt bruker Tomtom - som innimellom er tomtom. Særlig i tettbygde strøk har dama falt ut, 
rutene blitt utydelige og medført flere kandidaturer til 
"blikjentlappenfordrosjekjøringiindrebykjernertilstørrebyerrundtøstersjøen". Det vart bestått, 
naturligvis! På evnen til å velge gode alternative 
hyggelige mc-veger er nok operatøren av 
tomtom ikke tomtom, men suveren. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

Påfylling i Oulo. Stengte lokaler på søndag, men 

varemagasinet ved siden av hadde full aktivitet. Vi kunne 

ikke observere noe Brustadbu der. 

Bærdame i Oulo med mengder av amerikansk blåbær, 
jordbær, moreller mm. 

 

Første stopp i Sverige - Jävren - gikk med til påfyll av drivstoff for 
FJR og ST1300. 
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  Østersjøen i Jävre. 

 

I Jävre møtte vi Hans und Gretchen på veg til Nordkapp, de bodde i 
München. Først kjørte de til Innsbruck, så tok de biltoget til Hamburg, 
deretter kjørte de til Kiel og tok ferje til Göteborg - og skulle kjøre opp til 
Nordkapp via Sverige og Finnland, ned igjen i Norge med Vesterålen og 
Lofoten som et tenkt høydepunkt etter Nordkapp. Det ville bli omlag 6000 
km - og skulle bruke tre uker. Gretchen lurte på vår tur og da vi fortalte 
om ca 6500 km på knappe to uker, vart ho litt paff. Men som det vart 
uttalt/overhørt, så bruker ikke Østersjøekspedisjonen sykler fra sydelige 
germanerriket. Gretchen sukket, snudde på hælen og gikk - opplagt 
oppgitt over slik oppførsel. Hva sier du til det, Vidar Olsen? 

Innlosjering på Scandic Umeå syd. Kveldsoppstalling, sammen med et sett 
av europeere fra sydlige Tyskland. Står nok trygt da. 

 

BMW-syklene var en del av et spansk vel organisert turopplegg 

med følgebil.  
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DAG 10 UMEÅ - GÄVLE (12/6-17, 487 km) 

Dagen inneholdt temperaturendring til det dobbelte - dvs 
fra 9 til 18; alt på plussida, over en kort distanse, samt mye 
som skulle ned på en gang. Utsikten svært dårlig - nesten 
på minus. Lang påfyllingspause, der ST1 klarte å rote bort 
tenningsnøkkelen - veldig nær politianmeldelse, men 
bevarte tilsynelatende (veldig utenpå) en bemerkelsesverdig 
og overraskende ro. Omsider, etter flere runder på do, i 
VAG bilbutikk, på lunsjkantine, vaskehjelp og andre 
viderverdighetene, mens Dafhytt bevarte den stoiske roen, 
dukket nøklen opp der den ikke skulle vært. Og vi ridet 
videre, i litt bedre humør. Ankom Gävle på sein 
ettermiddag til nattelosjiet for alle fire, til og med 
innomhus. Og ST1300 og FRJ er bevoktet av tre hunder 
hogd i stein (sic). 

Ellers er arbeidet med 
mellomserviceavtale på 
ST1300 ikke enkelt å få 
landet. Har jobbet nedover 
hele botniska viken med 
relevante Honda-dealere, 
uten napp. "Kan muligens 
kunne gå i uke 26", var 
omkvedet. Til slutt fikk man overtalt verkstedsjefen på Lingvalls 
Motor AB (http://www.lingvalls.se/) å se på dette i morra - 
innimellom. 

Planen er å nå Malmø senest onsdag. 

-- 

Hvorfor har man gjort sine valg av sykler? 

Dafhytt sier at FJR er det optimale i forhold til turkjøring 
kombinert med litt sportslig aktivitet i nærområdet. Derfor 
Yamaha FJR 1300 - den andre i rekka etter mange tidligere 

erfaringer med andre sykler. 

ST1 har valgt ST1300 fordi det må være vedlikeholdsfritt, skal kunne kjøre t/r Tynset - 
Brumunddal uten påfylling, og såpass komfort at 250 km går fint uten stopp. Dessuten avhengig 
av et lokalt servicepunkt. Derfor Honda Pan European ST1300 - nr to rekken, og ellers 
overhodet ingen erfaring med andre tohjulinger av type tung mc. 

  

Det regnet såpass at den helt nye hjelmen til Dafhytt ikke 
klarte å holde tett, men vart massivt bløt innvendig. I 
tilleg full av regn/dråper på fire flater på visiret! 

Nattleie 

Nattevokterne nr en, to og tre. 

http://www.lingvalls.se/
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Utsikt i Gävle fra tildelt hjørnerom i fjerde etasje med fransk balkong. 
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DAG 11 GÄVLE - NORRKÖPING (13/6-17, 407 km) 

 
Dagen starta med EM frokost lenge før vanlig rutine 
på turen. Avtale inngått dagen i forvegen med 
Lindvalls Motor ab var at ST1300 skulle innfinne seg 
på verkstedet kl 08:00, sånn at de kunne bruke hele 
dagen på oljeskiftet. Alt var opptatt, men mulig det 
kunne bli et innsmett. På forhånd hadde ST1 og 
Dafhytt fått reservert sein utsjekk (kl 15:00) om 
nødvendig. Reiseplanen var derfor noe luftig. Det 
var i hvert fall ikke været - mer av det samme som 
dagen i forvegen med bløtt regn, og kaldt.  

I alle høve - ST1300 møtte opp til avtalt tid. Jonas 
Skärström er kundemottakeren som bød på 
kaffekopp mens vi venta. De hadde nemlig ryddet 
plass så ST1300 var den første på verkstedet denne 
morran. Gjennomgående god service, hyggelige folk 
og trivelig bekjentskap. Kl 09.20 var ST1300 klar for 
videre riding! 

Tilbake på hotellet for å pakke - og avreise fra 
den trivelige byen Gävle for denne gangen. 

Som sagt - vi valgte rute utenom 
hovedferdselsårene. Også denne gangen klarte 
våre følgesvenner å gi oss betydelig sightseeing i 
byen, men ikke bare der. Også i flere mindre 
tettsteder fikk vi en og annen bærtur på landet. 
Sverige har mer enn gläsbygd - i hvert fall på 
Østersjøkysten! Vi kom oss til Norrtälje for 
gjensidig proviantering. Regnet var en grei 
følgesvenn, men til bry for visiret på Dafhytt 
sin nyinnkjøpte hjelm. 

Vi fortsatte så på E18 til Stockholm - der vi pensa 
oss over på E4 til Norrköping. Bra mottakelse i det 
valgte trestjerners overnattingsplassen - Södra 
Hotellet (www.sodrahotellet.se). Stor grad av 
egenservice. Dagens middag ble avviklet på St. 
George - i hjertet av Norrköping, som de sjøl 
reklamerer I(www.st-george.se). Anbefales. Og det 
går trikk like ved. Det var fornuftig, så det var enkelt 
å følge de tilbake til hotellet noe senere.  

Mye kan gå galt, men trikkeskinnene lå der, og sjøl 
om vi har rota bort vegene tidvis, er skinner nyttig 
for det som er skinnegående. 

  

Glimrende patent for lufttørking av hansker. Behovet 
er til stede.... 

Tidligtidligfrokost før avreise til ST1300-service 

Service på ST1300 hos Lingvalls motor ab. Eldorado for Dafhytt 
og hans svakhet for stemmegafler i alle varianter.  Men det er 
åsså autorisert Honda-verksted og tok ST1300 inn på timen for 
mellomservice (6000 km). Se www.lingvalls.se! 

 

http://www.sodrahotellet.se/
http://www.st-george.se/
http://www.lingvalls.se/
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Lingvalls motor har sykler og utstyr over tre 
store etasjer, to verkstedlokaler og et topp 
service-innstilt personell! 

 

Lingvalls motor ab er saker. 

 

Stadig problem med visir, dugg, hjelm og inntrenging av regn. 

Dafhytt er nærmere oppgitt enn prisgitt. 
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Tre-stjerners for natta 

Orker en hele etter plankesteka? 

To meget fornøyde mc-ister fra Ludvik MC i Alvdal etter en svært god middag på St. George i Norrköping. 
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Trikkestopp rett ved St. George - den gode restauranten 

Nattleie for ST1300 og FJR. FJR måtte 
finne seg i å tilbringe natta med to stk HD 
som nærmeste naboer - vel tett kan noen 
tenke seg å antyde; i alle høve var det 
ikke verdt å fotografere begivenheten. 
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DAG 12 NORRKÖPING - OSBY (14/6-17, 708 km) 

 
Norrköping er også en av de trivelige 
svenske byene. Brede flotte gater med 
mye grønt. Du får liksom puste der. 
Og så har de trikk! Vennskapsby til 
Trondheim, med knapt 100.000 
innbyggere. Byen er tuftet på energi 
fra vatn, og var en betydelig 
tekstilprodusent. I ettertid er det 
formidlet til ST1 at mange har sin 
mormor fra Norrköping. 

Vel, Dafhytt og ST1 måtte videre - 
ambisiøs distanse i dag. ST1300 og 
FRJ var helt opplagt på å komme i 
gang i flott vær. Sol, sol. Blå himmel. 
22 grader. Det gikk som en drøm 

sørover. To timers kjøring, pause for tankpåfyll, mat, tak tømming. Og sånn gikk det via 
Söderköping, Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona, Karlshamn, Ystad og så til Malmø. Og der, 
nettopp der i Malmø, var oppdraget fullført; vi hadde 
da kjørt Østersjøen rundt!  

I et tilfeldig treff med en polis, vart det utvekslet 
forskjellige opplysninger. Det fremkom at den svært 
hyggelige politimannen sjøl kjørte mc (Afrika Twin, 
1992-mod), og skulle til Norge og kjøre Trollstigen, 
men det som var interessant, var at denne politimannen 
som egentlige jobbet i UP, nå hadde blitt avgitt til å 
etterforske mord i Malmø. "Malmø er gitt opp. Det er 
fullstendig galskap i den byen". 

ST1 og Dafhytt hadde ingen planer om å sjekke ut dette utsagnet, og 
satte i stedet kursen rett nord til Osby. Vi tok inn på Stora Hotellet, 
der det dessverre ikke er noe nett tilgjengelig. Det betyr forsinkelse i 
rapportutleggingen. Men ellers et trivelig hotell! 

I Osby traff vi en utflytta alvdøl, Eva Hildegard Tronsmoen. Over en 
trivelig middag gikk praten løst og fast om gamle tider og nye tider. 
Eva etablerte frisørvirksomhet i byen, og drev dette i mange år og i 
tillegg flere jern i ilden der hennes bakgrunn kommer til nytte. 

Dafhytt og ST1 fikk en omfattende og interessant omvisning i den 
indre bykjernen av Osby. Osby er nok mest kjent for Brødrene 
Ivarsson Osby - "BRIO". Det er da også et leketøysmuseum her, men 
all Brio-aktivitet er flyttet til Malmø.  

Dagen i dag var en bra dag, også. Returen til Alvdal og Tynset er i full gang - og det legges nok 
inn ei overnatting til. 

 

 
 

Hjorted- ny bortkjøring til et nytt vakkert sted 

Karlskrona - dagens standardlunsj, denne 
dagen åsså 

 

Eva Hildegard Tronsmoen, 
utfløtta Alvdøl. 
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Bedre, svært bedre, middag sammen med Eva. Dafhytt og ST1 markerer at oppdraget er avsluttet - vi har kjørt Østersjøen 

rundt. 

- "hildegard" - salongen til Eva. Nå er den solgt. Men "hildegard" består fortsatt som selskap. 

 



ST1 OG ST1300 PÅ NY TUR, NÅ MED DAFHYTT OG FJR 

 

Side | 49 
 

https://www.alvdalmiv.no/336-bygdeliv/8753-mc-gutta 

 
 

 BOTTENVIKA: Er et vannområde nord i Østersjøen, her avbildet med Dan Frede Hyttemoen. Foto: Privat. 

Dan Frede nærmer seg Alvdal 
Selv om det er godt over 100 mil igjen er Dan Frede Hyttemoen nærmere Alvdal enn 

han har vært på lenge. 
 

TORSTEIN SAGBAKKEN, JOURNALIST, Publisert: 14. juni 2017 23:25, Sist oppdatert: 15. juni 2017 00:26 

Alvdalmiv.no snakket med Dan Frede Hyttemoen, og tynseting Stein Tronsmoen, før avreise 

forrige lørdag. De ga seg ut på den oppimot 7000 kilometer lange etappen med godt mot, og 

vi kunne forrige uke komme med en oppdatering på guttas eventyr. Her kommer mer. 

Det var ikke bare lett for Dan Frede og Stein å komme seg fra Polen og inn i Russland, og 

provinsen Kaliningrad. På under en kilometer var østerdølene innom minst fem forskjellige 

bygninger for å vise papirer av alle slags sorter. Etter mye om og men, ga Russland beskjed 

om at de kunne fortsette ferden inn mot Kaliningrad by. Dag 4 endte så med innsjekk på Hotel 

Moskva. 

Dag 5 var ikke mer enn 377 kilometer, men etter utallig mange timer startet Tronsmoen å tvile 

på fullføringskompetansen. Dog en tvilende tynseting, fortsatte de over til turenes syvende 

land, Litauen. Det å komme seg ut av Russland var omtrent som å komme seg inn. Pass og 

papirer til stive russiske kvinner som nektet å dra på smilebåndet. Med en gang de var over i 

Litauen var standarden en helt annen. Litauen var ryddig og velholdt. Videre på dag 5 peiset 

østerdølene videre, og stoppet for overnatting i havnebyen Ventspils, en by i Lativa. De kjørte 

nemlig gjennom Litauen fort, og grenseovergangen mellom Litauen og Latvia var så ulik en 

russisk grenseovergang som det kunne bli. 

https://www.alvdalmiv.no/336-bygdeliv/8753-mc-gutta
http://alvdalmiv.no/
https://www.alvdalmiv.no/bygdeliv/aktuelt/8706-kj%C3%B8rer-gjennom-en-rekke-land-p%C3%A5-motorsykkel
https://www.alvdalmiv.no/bygdeliv/aktuelt/8706-kj%C3%B8rer-gjennom-en-rekke-land-p%C3%A5-motorsykkel
https://www.alvdalmiv.no/bygdeliv/aktuelt/8720-mc-gutta-tur
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Ny dag, og nye kilometer mot Alvdal og Tynset. På den sjette dagen skulle de bevege seg inn 

i Norden igjen. Før de erobret den finske landeveien skulle karene innom Estland. Ved 

grensen inn til Estland traff to østerdøler på seks latviere som var fornøyd etter et fint besøk 

på Nordkapp. Før på dagen hadde Dan Frede og Stein besøkt den latviske hovedstaden, Riga, 

og på kort tid skulle de besøke to nye hovedsteder. De ga gass og rakk den siste ferga fra 

Tallin til Helsingfors, også kjent som Helsinki. Etter en iherdig innsats med å finne ledige 

hoteller i Helsinki, uten hell, måtte de søke litt videre. 10 mil nordover kom de til 

skilandsbyen Lahti, og der sa det klaff. Klokken var 23.45 og ankomsten på Scandic kom ikke 

for tidlig. 

Pori, på svensk Björneborg, skulle bli endestasjon for dag 7. Etter 462 kilometer var det en 

fascinerende men dog bestemt konklusjon fra Dan Frede og Stein. 

– Det er imponerende hvilken standard man klarer å opprettholde på Statoil/Circle K-

stasjonene i Baltikum. Toaletter på bensinstasjoner i Norge, Sverige og Finland står langt 

tilbake i forhold til renhold, hygiene og fasiliteter, mener de begge. Det er også verdt å merke 

seg at Pori er vennskapsby med Porsgrunn. 

Etappe 8 skulle inneholde mest småveier på den 372 kilometer lange ferden til Kokkola. Ved 

lunsjtider, og 170 kilometer nord for Pori, psyket Dan Frede og Stein seg opp på retur til Pori. 

Alvdølen lette og lette etter pass og reservenøkkel, men uten hell. Hotellet i Pori kunne heller 

ikke rapportere om et norsk pass liggende igjen på hotellet. Etter mange runder med leting 

dukket til slutt passet opp, og i en rus av lettelse fortsatte de nordover mot Kokkola, hvor de 

til slutt parkerte klokka 17.30. 

Ved starten av dag 9 kunne Dan Frede og Stein se tilbake på 3899 kilometer, noe som tilsier 

nærmere 82 turer tur-retur Alvdal-Tynset. Denne dagen var målet og vende sørover, og med 

743 kilometer på sete var det en transportetappe av rang. 

Gävle ble dagens mål, en svensk by som i lengdegrader kan plasseres mellom Lillehammer og 

Oslo. Disse karene kan ikke kjøre strakeste veien hjem, de skal tross alt Østersjøen rundt. Selv 

om meste parten av dagene går med til kjøring kan det virke som østerdølene bruker mye tid 

på roting. På den 10.dagen var det Tronsmoen sin tur til å lete. Etter flere runder på do, i VAG 

bilbutikk, på lunsjkantinen, vaskehjelp og andre viderverdigheter dukket nøkkelen opp. Ved 

dagens ende, hvor de tilsynelatende kom frem til Gävle med alle sine eiendeler, satte de seg 

mål at de skal nå Malmö senest onsdag. 

Dag 4: Gdansk - Kaliningrad by, 186 km 

Dag 5: Kaliningrad by - Ventspils, 377 km 

Dag 6: Ventspils - Lahti, 686 km 

Dag 7: Lahti - Pori, 462 km 

Dag 8: Pori - Kokkola, 372 km 

Dag 9: Kokkola - Umeå, 743 km 

Dag 10: Umeå - Gävle, 487 km 
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AVREISE: Dan Frede og Stein klar for avreise fra den finske byen Kokkola. Foto: Privat. 

 

FERGE: Stein Tronsmoen (til venstre) og Dan Frede Hyttemoen på en av flere fergeturer på den turen. Foto: Privat. 
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FORNØYD: Ingen tvil om at Dan Frede befinner seg i sitt rette element. Foto: Privat. 

 

SCANDIC: Østerdølene har ved en rekke steder bodd på scandic hoteller, her fra Umeå. Foto: Privat.  
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https://www.tynsetingen.no/336-bygdeliv/2366-mc-gutta 

 

 
BOTTENVIKA: Er et vannområde nord i Østersjøen og her poserer Stein Tronsmoens motorsykkel. Foto: Privat. 

Stein tilbake i Skandinavia 

Fortsatt langt igjen, men Stein Tronsmoen nærmer seg 

igjen norske veier. 
 
TORSTEIN SAGBAKKEN, JOURNALIST, Publisert: 14. juni 2017 23:19, Sist oppdatert: 15. juni 2017 00:21 

 
Tynsetingen.no var til stedet da Stein Tronsmoen, og alvdøl Dan Frede Hyttemoen, forrige 

lørdag startet på runden Østersjøen rundt. Vi kunne komme med en oppdatering på turens 

tilstand forrige uke, og nå er vi tilbake med mer. 

Det var ikke bare lett for Dan Frede og Stein å komme seg fra Polen og inn i Russland, og 

provinsen Kaliningrad. På under en kilometer var østerdølene innom minst fem forskjellige 

bygninger for å vise papirer av alle slags sorter. Etter mye om og men, ga Russland beskjed 

om at de kunne fortsette ferden inn mot Kaliningrad by. Dag 4 endte så med innsjekk på Hotel 

Moskva. 

Dag 5 var ikke mer enn 377 kilometer, men etter utallig mange timer startet Tronsmoen å tvile 

på fullføringskompetansen. Dog en tvilende tynseting, fortsatte de over til turenes syvende 

land, Litauen. Det å komme seg ut av Russland var omtrent som å komme seg inn. Pass og 

papirer til stive russiske kvinner som nektet å dra på smilebåndet. Med en gang de var over i 

Litauen var standarden en helt annen. Litauen var ryddig og velholdt. Videre på dag 5 peiset 

østerdølene videre, og stoppet for overnatting i havnebyen Ventspils, en by i Lativa. De kjørte 

nemlig gjennom Litauen fort, og grenseovergangen mellom Litauen og Latvia var så ulik en 

russisk grenseovergang som det kunne bli. 

https://www.tynsetingen.no/336-bygdeliv/2366-mc-gutta
http://tynsetingen.no/
https://www.tynsetingen.no/bygdeliv/aktuelt/2318-kj%C3%B8rer-gjennom-en-rekke-land-p%C3%A5-motorsykkel
https://www.tynsetingen.no/bygdeliv/aktuelt/2318-kj%C3%B8rer-gjennom-en-rekke-land-p%C3%A5-motorsykkel
https://www.tynsetingen.no/bygdeliv/aktuelt/2318-kj%C3%B8rer-gjennom-en-rekke-land-p%C3%A5-motorsykkel
https://www.tynsetingen.no/bygdeliv/aktuelt/2318-kj%C3%B8rer-gjennom-en-rekke-land-p%C3%A5-motorsykkel


ST1 OG ST1300 PÅ NY TUR, NÅ MED DAFHYTT OG FJR 

 

Side | 54 
 

Ny dag, og nye kilometer mot Alvdal og Tynset. På den sjette dagen skulle de bevege seg inn 

i Norden igjen. Før de erobret den finske landeveien skulle karene innom Estland. Ved 

grensen inn til Estland traff to østerdøler på seks latviere som var fornøyd etter et fint besøk 

på Nordkapp. Før på dagen hadde Dan Frede og Stein besøkt den latviske hovedstaden, Riga, 

og på kort tid skulle de besøke to nye hovedsteder. De ga gass og rakk den siste ferga fra 

Tallin til Helsingfors, også kjent som Helsinki. Etter en iherdig innsats med å finne ledige 

hoteller i Helsinki, uten hell, måtte de søke litt videre. 10 mil nordover kom de til 

skilandsbyen Lahti, og der sa det klaff. Klokken var 23.45 og ankomsten på Scandic kom ikke 

for tidlig. 

Pori, på svensk Björneborg, skulle bli endestasjon for dag 7. Etter 462 kilometer var det en 

fascinerende men dog bestemt konklusjon fra Dan Frede og Stein. 

  – Det er imponerende hvilken standard man klarer å opprettholde på Statoil/Circle K-

stasjonene i Baltikum. Toaletter på bensinstasjoner i Norge, Sverige og Finland står langt 

tilbake i forhold til renhold, hygiene og fasiliteter, mener de begge. Det er også verdt å merke 

seg at Pori er vennskapsby med Porsgrunn. 

Etappe 8 skulle inneholde mest småveier på den 372 kilometer lange ferden til Kokkola. Ved 

lunsjtider, og 170 kilometer nord for Pori, psyket Dan Frede og Stein seg opp på retur til Pori. 

Alvdølen lette og lette etter pass og reservenøkkel, men uten hell. Hotellet i Pori kunne heller 

ikke rapportere om et norsk pass liggende igjen på hotellet. Etter mange runder med leting 

dukket til slutt passet opp, og i en rus av lettelse fortsatte de nordover mot Kokkola, hvor de 

til slutt parkerte klokka 17.30.  

Ved starten av dag 9 kunne Dan Frede og Stein se tilbake på 3899 kilometer, noe som tilsier 

nærmere 82 turer tur-retur Alvdal-Tynset. Denne dagen var målet og vende sørover, og med 

743 kilometer på sete var det en transportetappe av rang. 

Gävle ble dagens mål, en svensk by som i lengdegrader kan plasseres mellom Lillehammer og 

Oslo. Disse karene kan ikke kjøre strakeste veien hjem, de skal tross alt Østersjøen rundt. Selv 

om meste parten av dagene går med til kjøring kan det virke som østerdølene bruker mye tid 

på roting. På den 10.dagen var det Tronsmoen sin tur til å lete. Etter flere runder på do, i VAG 

bilbutikk, på lunsjkantinen, vaskehjelp og andre viderverdigheter dukket nøkkelen opp. Ved 

dagens ende, hvor de tilsynelatende kom frem til Gävle med alle sine eiendeler, satte de seg 

mål at de skal nå Malmö senest onsdag. 

Dag 4: Gdansk – Kaliningrad by, 186 km 

Dag 5: Kaliningrad by – Ventspils, 377 km 

Dag 6: Ventspils – Lahti, 686 km 

Dag 7: Lahti – Pori, 462 km 

Dag 8: Pori – Kokkola, 372 km 

Dag 9: Kokkola – Umeå, 743 km 

Dag 10: Umeå – Gävle, 487 km 

 
(fotos her er de samme som Amiv har)  
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DAG 13 OSBY - LILLESTRØM (15/6-17, 573 km) 

 
Osby våknet til liv litt senere enn ST1, 
men til gjengjeld var det superflott vær. 
Og ved avreise hadde Dafhytt, ved god 
hjelp av tidligere omtalte Roar Bangen 
på Tynset bil og mc (http://www.bil-
mc.no) fått til avtale med importøren 
av hjelmen for en sjekk. Dette er fredag 
morgen, og dagens reiserute blir lagt i 
forhold til dette. 

Men først hadde vi et svært trivelig og 
koselig hjemmebesøk i Osby hos den 
utflytta alvdølen Eva Hildegard 
Tronsmoen. Der fikk vi servert nybakt 
brød (gjort av datteren Ada) med 
camembert og Solbergelva. Praktfullt! 
Av en eller annen grunn var kattene 
fraværende for stunden. 

Etter avskjed med Eva vart kursen  
forsøksvis lagt i retning noe og litt vest.  

Etter å ha kjørt sør og veldig lite vest noen  
mil, måtte ST1 innrømme at kursen på 
mingar var satt til Trelleborg i Malmø.... (i 
ettertid så har ST1 mistrykt på 
Trelleborgvegen - i tanke på at Trelleborg er 
Trelleborg. Men vi er på tur, fikk en ny 
runde på mindre, men desto mer hyggelige 
asfalterte smale småveger i Osby store 
omegn. I tillegg fikk vi den utsøkte gleden 
av å kjøre gjennom Osby sentrum enda en 
gang! Dafhytt er nå helt sikker på at han 
aldri kommer til å glømme Osby. 

Så vart det en god transportetappe til 
Lillestrøm, på E6.  

Vi hadde bestilt hotellrom så det var i 
orden. Imidlertid synes ST1 at rommet ikke 
var godt nok rengjort - etter å ha funnet et 
par sokker fra en tidligere beboer, liggende 
på gulvet. Dette vart oppdaga etter at 
rommet var tatt i bruk - bl.a. dusj og 
oppheng av diverse. Ved henvendelse til 
resepsjonen var det ingen unnskyldning - 
derimot " dere må huske på at det er veldig 
fullt og renholdsbetjeningen har det fryktelig 
travelt".  

På kvelden fikk vi hyggelig besøk av kusine 
Runa Hyttemoen og samboer. 

Velkomsten i Norge - sånn presenterer Shell toalett-tilbudet sitt i Berg/Østfold. Og 
det var ikke papir for å tørke henda etter dobesøket. Som tidligere skrevet; 
toalettene på bensinstasjonene i Baltikum, Polen og Tyskland var noe helt annet. 

 

Her er Dafhytt og ST1 klar for dusj, etter å sørget for akseptabelt nattleie 
for ST1300. Ikke helt avklart hvor FJR er på dette tidspunktet 

http://www.bil-mc.no/
http://www.bil-mc.no/
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Planen i morra er å være forberedt 
på regnvær. Og så kjøre til Alvdal og 
Tynset etter bedriftsbesøk hos SPS 
på Skedsmokorset, Industrivegen 
27A. 

  

Sånn ja, der er begge på plass for natta. ST1 

passer på at behørig parkeringslapper er festet på 

Siste natta på turen tilbringes her. Fagerborg hotell, Lillestrøm.  

 



ST1 OG ST1300 PÅ NY TUR, NÅ MED DAFHYTT OG FJR 

 

Side | 57 
 

DAG 14 LILLESTRØM - ALVDAL/TYNSET (16/6-17, 327 

km) 

 
Etter en trivelig kveld med Dafhytt sitt søskenbarn 
Runa og samboer Stein, var det klart for frokost kl 
07:00. Godt utvalg.  En servereingsbetjening i høyst 
sivilt antrekk sørget for å rydde inn sølekopp og i 
neste omgang fylle opppåleggsfatene. Ikke helt 
profesjonelt antrekk, kanskje?  

Og inn i frokostsalen kom en rimelig høyt profilert 
fotballkommentator - tok seg kaffe og innom 
serveringsfatene der han med egen hånd grep et 
pålegg - serveringsbestikk vart ikke brukt. Like etter 
kom en toppklubbfotballtrener og umiddelbart 
etterpå en svært eldre mann som nettopp var operert 
på Kongsvinger sjukehus. Han siste var i hvert fall 
svært fornøyd med det som skjedde på Kongsvinger 
sjukehus. Fotballtreneren sa ikke stort, mens den 
profilerte kommentatoren nok hadde satt seg på en 
arena der han skulle dominere med et heftig 
stemmeleie. Kunne vært interessant fortsatt å 
overhøre de mange historiene og anekdotene som 
vart omtalt, men ST1 og Dafhytt hadde annet formål 

for dagen - dessuten var ikke ST1 sine skreddersydde øreplugger i umiddelbar nærhet. Så vi rømte 
lokalet. 

Sadlet opp FJR og ST1300 for siste gang på turen. 
Første målet var firmaet SPS på Skedsmokorset, 
som er importør av hjelmen til Dafhytt. Det vart et 
greit besøk - litt oppdatering på justering og 
innstilling burde gjøre susen. I forventning om 
masse regnvær og reelle testforhold satte vi kursen 
mot nord. Men kan avsløre med en gang - det vart 
ikke regn. Så testen utsettes. Fikk også gode råd for 
renhold av Rukka kjøredress, som skal gjøres etter 
hvert. God service! 

Neste stopp, etter å ha kjørt E6/RV25/RV3, var 
CK i Elverum. Og der var det jammen et bra 
toalett! Hurra!  

Fra Elverum fortsatte vi på østsida av Glåma helt 
til Stai. Det vart siste frislipp for Dafhytt og FJR, 
litt mer beskjedent av ST1 og ST1300. På Stai ble 
det behørig dokumentert tilstedeværelse oversendt 
nestor-mc-tur-kjøreren Arve Hoel. 

Turen videre gikk på RV3 og ankom CK Alvdal. 
Tid for siste lunsj, og en samtale med journalist 
Torstein Sagbakken fra Alvdal miv 
(https://www.alvdalmiv.no) og Tynsetingen (https://www.tynsetingen.no), før vi reiste hvert til 
vårt. 

Nattlig sjekk - ja, det er ro rundt ST1300 og FJR. 

 

Bra orden på CK Elverum sine toaletter fredag tidlig formiddag. 

https://www.alvdalmiv.no/
https://www.tynsetingen.no/
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Turen var totalt på 7143 km (snitt på 510 km/) for ST1300/ST1, noen få kilometer kortere på 
FJR/Dafhytt. Tid for pleie, renhold, klesvask og tilbake på jobb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Statusrapport fra Stai. Obligatorisk i enkelte kretser. 

Dafhytt vender ryggen til Tron. Er klar for ny utreise! 
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https://www.alvdalmiv.no/bygdeliv/aktuelt/8781-en-flott-reise-er-over 

  

 
HIGH FIVE: Gutta tok en "high five" for en vellykket tur. Foto: Torstein Sagbakken. 

En vellykket MC-tur er over 

Dan Frede har kommet seg vel hjem etter litt av en reise 

rundt i Europa. 
TORSTEIN SAGBAKKEN, JOURNALIST, Publisert: 17. juni 2017 19:00, Sist oppdatert: 17. juni 2017 18:29 

Dan Frede Hyttemoen, sammen med tynseting Stein Tronsmoen, dro for to uker siden ut på et 

eventyr uten like. 7 300 kilometer senere er de begge hjemme i sine respektive kommuner og 

sitter igjen med gode inntrykk. 

  – Kaliningrad var virkelig kult. Rett og slett morsomt å ha vært der, forteller en hjemvendt 

alvdøl. 

Må kjenne hverandres kjørestil 
Før den to uker lange turen hadde Dan Frede og Stein aldri kjørt en langtur sammen. Man kan 

si det er spenstig å begi seg ut på en så lang tur uten større kjennskap til hverandre. Men det er 

ikke turkameratene enig i. 

  – Nei, det vil jeg ikke si. Turen har vært strålende, og jeg er glad for at jeg dro sammen med 

Dan Frede, forteller Tronsmoen, og legger til at det viktigste er å kjenne kjørestilen til 

hverandre. 

https://www.alvdalmiv.no/bygdeliv/aktuelt/8781-en-flott-reise-er-over
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  – Jeg er mer glad i småveier og svinger. Tronsmoen på sin side er en fan av større veier og 

litt høyere fart, sier Hyttemoen.  

Stemningen var god da tynsetingen.no tok praten med hjemvendte karer på Alvdal Circle K, 

og en kunne skjønne at disse østerdølene har hatt en tur med humor og humør rundt om i 

Europa. 

Løs plan 
Det var ikke en tur som planlagt til punkt og prikke. Tvert om. De var klar over hvor fergene 

gikk fra og til, men når var de ikke klar over. Heller ikke hoteller var bestilt i forveien noe 

som gjorde at Hyttemoen og Tronsmoen hadde frihet til å dra dit de ville. 

  – Vi hadde ett enkelt mål. Så godt det lot seg gjøre skulle vi kjøre så nære Østersjøen som 

mulig, og det gjorde vi, forteller en fornøyd tynseting. 

Turen gikk så godt som prikkfritt, men på en to ukers tur kan mindre heldige opplevelser 

forekomme. Dan Frede og Stein jobbet iherdig på fergen mellom Tallin og Helsinki med å 

skaffe overnatting. Jobbingen til tross, ingen overnatting i Helsinki. 

  – Vi kom sent frem og var kalde i Finlands hovedstad. Når du er bløt og sliten frister det 

ikke med 10 nye og kalde mil, men vi kom oss frem til Scandic Lahti før midnatt, sier 

Hyttemoen. 

   – Vi var litt forvirret i Helsinki, og sikten var heller ikke optimal grunnet pøsende regn. Så 

en stor takk til finsk politi som geleidet oss ut av Helsinki og satte oss på sporet av Lahti, 

legger Tronsmoen til. 

  – Når vi snakker om kjørestil må jeg påpeke at Dan Frede kjører svinger som en helt.. 

Ludvik MC – lyst til å komme? 
I omtrent 15 år har Dan Frede Hyttemoen vært medlem i Ludvik MC, som er en merkeløs 

klubb med tilhørighet i Alvdal. Men at klubben heter Ludvik MC Alvdal er nærmest en 

formalitet for der samles medlemmer fra hele Nord-Østerdalen, blant annet Stein Tronsmoen. 

  – Jeg har vært medlem i omtrent 10 år. Da jeg ble medlem var jeg nybegynner, forteller 

Tronsmoen. 

På onsdager kl. 18.00 møtes MC- interesserte østerdøler for å snakke om motorsykler med 

mer på Taverna. Dan Frede og Stein inviterer alle med interesse for MC til å komme, og 

forteller at en tur opp til Grimsbu for å kjøpe vafler ikke er uvanlig. En alternativ 

«Onsdagstur»? 

  – I Ludvik MC Alvdal er vi godt representer med begge kjønn, så her er det bare å møte opp 

om interessen for MC er til stede, forteller Hyttemoen som har kjørt motorsykkel siden 1974. 

Det at Ludvik MC Alvdal er en merkeløs klubb betyr at det ikke stilles noe krav til hvilket 

merke din motorsykkel har. 

Dag 1: Tynset – Glostrup, 980 km 

Dag 2: Glostrup – Stralsund, 260 km 

Dag 3: Stralsund – Gdansk, 576 km 

Dag 4: Gdansk – Kaliningrad by, 186 km 

Dag 5: Kaliningrad by – Ventspils, 377 km 

Dag 6: Ventspils – Lahti, 686 km 

Dag 7: Lahti – Pori, 462 km 

Dag 8: Pori – Kokkola, 372 km 
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Dag 9: Kokkola – Umeå, 743 km 

Dag 10: Umeå – Gävle, 487 km 

Dag 11: Norrköping - Osby, 708 kilometer 

Dag 12: Osby - Lillestrøm, 573 kilometer 

Dag 13: Lillestrøm - Alvdal, 305 kilometer 
 

TRONFJELL: Om du er fra Alvdal og Tynset er Tronfjell et sikkert bevis på at man er tilbake i hjemlige trakter. Foto: Torstein 

Sagbakken 

 

 

 TORSTEIN SAGBAKKEN, Journalist, torsagbakken@hotmail.com, 473 56 914 
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 TRONFJELL: Om du er fra Alvdal og Tynset er Tronfjell et sikkert bevis på at man er tilbake i hjemlige trakter. Foto: Torstein 
Sagbakken. 

 

– En bra tur! 

Stein ankom Tynset fredag etter en nydelig tur rundt om i 

Europa. 
TORSTEIN SAGBAKKEN, JOURNALIST, Publisert: 17. juni 2017 19:00, Sist oppdatert: 17. juni 2017 18:30 

Etter 7 300 kilometer og en reise gjennom 10 land ankom Stein Tronsmoen, sammen med 

alvdølen Dan Frede Hyttemoen, Østerdalen fredag. Det har vært en utrolig reise hvor 

opplevelse har vært mange. 

   – Det har vært en flott tur, konstaterer Tronsmoen 

  – Landskapet da vi kjørte nord i Polen har kanskje vært det beste med turen, der var det 

utrolig flott ute ved sjøen, fortsetter Tronsmoen. 

Må kjenne hverandres kjørestil 
Før den to uker lange turen hadde Dan Frede og Stein aldri kjørt en langtur sammen. Man kan 

si det er spenstig å begi seg ut på en så lang tur uten større kjennskap til hverandre. Men det er 

ikke turkameratene enig i. 

  – Nei, det vil jeg ikke si. Turen har vært strålende, og jeg er glad for at jeg dro sammen med 

Dan Frede, forteller Tronsmoen, og legger til at det viktigste er å kjenne kjørestilen til 

hverandre. 
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  – Jeg er mer glad i småveier og svinger. Tronsmoen på sin side er en fan av større veier og 

litt høyere fart, sier Hyttemoen. 

Stemningen var god da tynsetingen.no tok praten med hjemvendte karer på Alvdal Circle K, 

og en kunne skjønne at disse østerdølene har hatt en tur med humor og humør rundt om i 

Europa. 

Løs plan 
Det var ikke en tur som planlagt til punkt og prikke. Tvert om. De var klar over hvor fergene 

gikk fra og til, men når var de ikke klar over. Heller ikke hoteller var bestilt i forveien noe 

som gjorde at Hyttemoen og Tronsmoen hadde frihet til å dra dit de ville. 

  – Vi hadde ett enkelt mål. Så godt det lot seg gjøre skulle vi kjøre så nære Østersjøen som 

mulig, og det gjorde vi, forteller en fornøyd tynseting. 

Turen gikk så godt som prikkfritt, men på en to ukers tur kan mindre heldige opplevelser 

forekomme. Dan Frede og Stein jobbet iherdig på fergen mellom Tallin og Helsinki med å 

skaffe overnatting. Jobbingen til tross, ingen overnatting i Helsinki. 

  – Vi kom sent frem og var kalde i Finlands hovedstad. Når du er bløt og sliten frister det 

ikke med 10 nye og kalde mil, men vi kom oss frem til Scandic Lahti før midnatt, sier 

Hyttemoen. 

  – Vi var litt forvirret i Helsinki, og sikten var heller ikke optimal grunnet pøsende regn. Så 

en stor takk til finsk politi som geleidet oss ut av Helsinki og satte oss på sporet av Lahti, 

legger Tronsmoen til. 

  – Når vi snakker om kjørestil må jeg påpeke at Dan Frede kjører svinger som en helt.. 

Ludvik MC – lyst til å komme? 
I omtrent 15 år har Dan Frede Hyttemoen vært medlem i Ludvik MC, som er en merkeløs 

klubb med tilhørighet i Alvdal. Men at klubben heter Ludvik MC Alvdal er nærmest en 

formalitet for der samles medlemmer fra hele Nord-Østerdalen, blant annet Stein Tronsmoen. 

  – Jeg har vært medlem i omtrent 10 år. Da jeg ble medlem var jeg nybegynner, forteller 

Tronsmoen. 

På onsdager kl. 18.00 møtes MC- interesserte østerdøler for å snakke om motorsykler med 

mer på Taverna. Dan Frede og Stein inviterer alle med interesse for MC til å komme, og 

forteller at en tur opp til Grimsbu for å kjøpe vafler ikke er uvanlig. En alternativ 

«Onsdagstur»? 

  – I Ludvik MC Alvdal er vi godt representer med begge kjønn, så her er det bare å møte opp 

om interessen for MC er til stede, forteller Hyttemoen som har kjørt motorsykkel siden 1974. 

Det at Ludvik MC Alvdal er en merkeløs klubb betyr at det ikke stilles noe krav til hvilket 

merke din motorsykkel har. 

Dag 1: Tynset – Glostrup, 980 km 

Dag 2: Glostrup – Stralsund, 260 km 

Dag 3: Stralsund – Gdansk, 576 km 

Dag 4: Gdansk – Kaliningrad by, 186 km 

Dag 5: Kaliningrad by – Ventspils, 377 km 

Dag 6: Ventspils – Lahti, 686 km 

Dag 7: Lahti – Pori, 462 km 

Dag 8: Pori – Kokkola, 372 km 

Dag 9: Kokkola – Umeå, 743 km 
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Dag 10: Umeå – Gävle, 487 km 

Dag 11: Norrköping - Osby, 708 kilometer 

Dag 12: Osby - Lillestrøm, 573 kilometer 

Dag 13: Lillestrøm - Alvdal, 305 kilometer 

 

 
HIGH FIVE: Gutta tok en "high five" for en vellykket tur. Foto: Torstein Sagbakken. 

 

 

 TORSTEIN SAGBAKKEN, Journalist, torsagbakken@hotmail.com, 473 56 914 
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TIDLIGERE TURER 

 
år hvor Lenke til blogg 

2010 KROATIA MM http://www.pan-european.no/images/pdf/2010_-_ST1_og_ST1300_pa_tur.pdf 

2010 ALPEPASS http://iloapp.ludvikmc.no/blog/blogg?Home&category=4 

2012 ROUTE 66 http://www.pan-european.no/images/pdf/2012_-_R66_MED_HD.pdf 

2014 
DE SJU 
MINSTE I 
EUROPA 

http://www.pan-european.no/images/pdf/2014_-
_ST1_OG_ST1300_PA_NYE_VEGER.pdf 
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