
 Norrlands-träff 27 - 29 augusti 2021  

 

  

 
- En lyckad husbilsträff med fint sensommarväder, glada och trevliga KABE- 
ägare/campare samt en campingplats med en servicenivå i topp i Sverige- 

STORT TACK TILL GUN OCH ROGER INGVARSSON SOM ORDNAT TRÄFFEN! 

Några rader från medlem 244 Owe Eriksson m fru Katja  

2021-09-01 
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Så här såg PROGRAMMET ut för dagarna 

Kolgårdens stugby & camping – en norrländsk pärla 

 

Campingvärdarna och ägarna Robert och Karina Karlsson samt dotter i Lövliden 

Robert eller ”Robban”, som är snickare till yrket, berättade att han har hållit på och 
byggt och förändrat på den fantastiskt fina campingplatsen i 29 år. Dottern skvallrade 
om att pappan redan som liten knatte börja rita och skissa på hur campingen skulle se 
ut på markområdet, som ägdes av hans far. Det mesta är förverkligat enligt dottern.  

Vi ”KABE-iter” fick en nära kontakt med den trevliga företagarfamiljen, inkluderande 
tre stycken barnbarn alla flickor. Sonen, som bodde med sin familj nästgårds, nedkom 
med ett fjärde barnbarn på lördagen också en flicka.  

Sajteb Hollistay.com lät camparna själva tipsa om de 30 bästa favoritcampingarna i 
Sverige i maj 2021. Kolgården stugby och camping kom på en hedrande 2: a plats efter 
Åsa camping & havsbad på Västkusten. 3:a Böda sand och 4:a Töreboda camping. 
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Gruppbild från campingen fredag 27:e augusti 

 

m 885. Marie (1) och Thomas (2) Wåglöf, nya medlemmar Roland (3) och Gudrun (4) Åkerlund, m 379. 
Karl (11) Henriksson och Astrid (5) Könberg, m 589. Ingvar (6) Hjelm, m 1001. Anneli (7) och Bertil (10) 
Hultin, m 244. Owe (8) och Katja (9) Eriksson, m 571. Roland (12) och Christina (13) Genberg, 444. Rolf 
(14) och Karin (16) Sjögren, m 490. Bernt-Åke (15) och Ingegerd (17) Sjöström, m 516. Benny (18) och 
Rose-Mari (19) Hellström, m 232. Roger (20) och Gun (21) Ingvarsson, m 974. Håkan (22) och Eva (23) 
Sandström, knästående m 927 Simone (24) och Rainer (25) Lorke 
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Några bilder från ankomsten på fredag eftermiddag. Vädret var perfekt med ca 15 
grader varmt och solsken. Klubben bjöd på utsökta hamburgare med tilltugg. 
Klubbvärden Roger Ingvarsson t.v. hälsade alla 25 medllemar i 13 KABE-bilar välkomna. 
Han pratade mycket om den fina andan som finns i klubben. Han framhöll speciellt den 
viktiga sociala aspekten där husbilen är en trevlig möjliggörare för att träffas och knyta 
nya kontakter eller få tips om unika platser, som är värda ett besök. Bild t.h. Bertil och 
Anneli Hultin 

Undetecknad har funderat på att åka Vildmarksvägen. Nu fick jag höra att flera av 
husbilscamparna hade åkt hela eller delar av den 50 mil långa Vildmarksvägen. Någon 
nämnde att det är väldigt speciellt att färdas över kalfjället och stanna till på någon 
anvisad plats och njuta av den unika fjällnaturen. En trist företeelse som pågår, trots 
övervakning, är den omfattande kommersen med fågelägg. Äggplundring i Stekenjokk | SVT 

Nyheter 

https://www.svt.se/nyheter/amne/%C3%84ggplundring_i_Stekenjokk
https://www.svt.se/nyheter/amne/%C3%84ggplundring_i_Stekenjokk
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Ett återkommande tema under dessa träffar är hur och på vilket sätt man åtgärdar fel 
i sin husbil, som kan vara både tekniska och rena handhavandefel. Någon påpekade att 
fel finns det på alla fordon med tack vare att många hör av sig om sk fel och dessa 
fångas upp i ett forum kan det tyckas att det blir  ”långa listor”. Utan forumet så skulle 
felen vara osynliga men lik förbenat finnas. Men för KABE är det troligen mycket 
värdefullt att få feedback av återkommade fel som kan åtgärdas/elimineras för   öka 
kvaliteten på bilarna. 

Ett namn som lyftes fram som en ”teknikguru” i norr var medlem 399 Jan Ålevik tel 
070-555 34 85. Han är mycket kunnig på det mesta kring Kabe-bilarna.  

Sedan finns naturligtvis Kabe-klubbens hemsida med råd och tips.  

Kabe Husbilsklubb – Vi är en ideell förening med syftet att samla ägarna av en KABE husbil till en 
gemensam klubb. (kabe-husbilsklubb.se) 

Roger efterlyste uppslag till platser och teman för nya träffar. Maila gärna 
rogeringvarsson47@icloud.com  

Förslag till träff i norr från oss i Botkyrka 

Ta våra husbilar med färjan från Umeå/Sundsvall över till Wasa i Finland samt göra 
en planerad rundtur i ”svenskbygden” där med sevärdheter, guidade turer, pröva 
finska delikatesser och bastubad mm. 

Någon tog upp fördelen att använda stödstrumpor för att slippa svullnad när man sitter 
länge i husbilen. Värt att pröva. 

Hörde denna historia under fikat. Det var en norrlänning som satt och väntade på sin 
mat på Stora hotellet i Umeå. Servitören kommer fram och frågar:  
-Var det Jansson här?  
-Nej fan ja het Kalle Grönlund ja. 

https://www.kabe-husbilsklubb.se/
https://www.kabe-husbilsklubb.se/
mailto:rogeringvarsson47@icloud.com
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 Lördag 28:e augusti - En ännu finare dag än fredagen. 19 grader varmt och solsken 

Jag och Katja tog en promenad ca 1 km till Bergmans Fisk 
& vilt och inhandlade lokala läckerheter såsom 
hjortronsylt, snacks av renkorv, kallrökt renkorv mm.  
Inlandsbanan hade en hållplats i närheten VILHELMINA 
NORRA 

  

På eftermiddagen anordnades 
en tävling i grenen spin ladder. 
Roger har råkat få en tre 
poängare. Bild från pris-
utdelningen vid ”långbords-
middagen”. Segrare blev Roland 
Genberg, tvåa Ingegerd 
Sjöström och trea Christina 
Genberg. Karl Henriksson var 
tävlingsansvarig och hade också 
fixat de fina priserna. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1725052697753146/user/100000407965679/?__cft__%5b0%5d=AZW_PWcvTZb6ES4Ha8qsCAHF8Pq3oWuZ3hlmG5xnNFOqMoPY63Oto_asQPcyQVxLOMX6DXA8gBFByyYIXN9pzvZ6rOrEl2CJdTBqm7Y4Q3IDoVfsNVzd58Zmil6SYDtlgqrgdVkNobix_HLDx2DCuqNLrZn-TR17Ft9Hvbed49CQizD5xlw9DKFsa2xseCeBP7k&__tn__=R%5d-R
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Lite bilder från omgivningarna i Lövliden 

Katja o jag vid Sågån samt den vackara huset invid Volgsjön 

Lite bilder från om Vilhelmina och något om samerna 

Vad tänker man på när man kommer till Vilhelmina? Tror de flesta börjar nynna på 

Sven-Ingvars-låten ”Kristina från Vilhelmina” När jag gjorde lumpen högst upp i Sveriges 

land, där uppe ibland skogarna i midnattssolens brand, där mötte jag en flicka en kväll när jag var 

på dans. Hon var sötast utav alla, ja, den sötaste som fanns. Åh, Kristina, från Vilhelmina…, 

 

När Katja och jag anlände till Vilhelmina så tog vi sikte på turist-centret. Det var stängt 

likaså museet så vi promenerade ner i samhället och tog några bilder.   

      

Orten Vilhelmina har sitt ursprung i nybygget Volgsjö som byggdes på 1770-talet. År 

1804 döptes orten om till Vilhelmina efter drottning Fredrika Dorotea 

Vilhelmina, Gustav IV Adolfs gemål. Efter hennes förnamn fick även socknarna Fredrika 

och Dorotea sina namn. Statyn föreställer Lapp-Lisa (Anna-Lisa Öst). Vid kyrkan fanns 

bland annat ett monument över ett antal skolelever med lärare som tragiskt 

omkommit i Estoniaförlisningen. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrika_av_Baden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrika_av_Baden
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_IV_Adolf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dorotea_socken


8 
 

I bild sameparet Sven - 

Åke och Doris Risfjell i 

Vilhelmina. 

www.sameslojd.se 

Vi köpte några same-
souvenirer, ett eldstål 
med samemönstrat 
skaft, en duk med ren-
motiv samt en 
smörkniv. Det var 
fotoförbud i affären 
men vi kunde se på en 

stor bild på väggen att de ätit festmiddag med kungen och blivit belönade för sitt 
samehantverk.  

Vi frågade Doris vad TACK heter på samiska. Hon fick tänka länge och sa GIITU. Hon 
berättade att i skolan när hon var ung fick dom inte lära sig eller prata samiska därför 
är hennes språkkunskap i samiska bristfällig. Hon berättade att mer än hälften av alla 
samer behärskar inte sitt eget språk. En annan märklig upptäckt man gjort är att många 
samer bor i Stockholm, närmare bestämt 747 (år 2020). 

Sameparet nämnde att de skall medverka på en utställning den 6:e februari 2022 på 
Sturehovs slott i Botkyrka. Detta slott ligger ett stenkast ifrån där vi bor i Botkyrka. 

Samevistet i Vilhelmina  
 

Katja på väg uppför den branta backen 

upp till Samevistet i Vilhelmina. Bilder 

nedan från samevistet. 

    

http://www.sameslojd.se/
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Det finns en hel del samiska lämningar i Vilhelmina kommun. I Bäsksjö påträffades 

1930 Sveriges sydligaste samiska offerplats. Vid Spaunakullen i Bielite finns lämningar 

efter gamla kåtor och renvallar. Vid Gråtanån finns en björngrav från 1600 - 1800-talet. 

Tomasvallen har fått sitt namn efter dess siste brukare, Tomas Fjällström (Stor-Tomas). 

Här finns förutom rester av renvallen och kåtatomter även spår av den odling Tomas 

bedrev i början på 1900-talet. Vielmesmakke i närheten av Klimpfjäll är ett gammalt 

sameviste som tidigare användes av samer från Borgafjäll och Storjola.  

Lördag eftermiddag – flottfärd till Puben 

  
En leende Robban iförd en elegant kaptensmössa anländer med flotten till bryggan. 
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Barnbarnet Cecilia är med som hoppilandkalle. På flotten bjöds vi på god Cava, som vi 
hann skåla med innan vi anlände till restaurang-bryggan. Puben var öppen 19 - 22 på 
lördagskvällen. Vi ”hinkade” i oss en starköl ”Höga kusten” och en drink ”Kaffe 
Karlsson”. 103 groggar hade sålts på kvällskvisten berättade Robban, så det ”gick ihop 
sig”.  
 

 
 

  
I byggnaden t.v. finns den smakfullt inredda restaurangen. Den lilla gula byggnaden 
invid är en luxuös vedeldad bastu.  
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Avslutningsfika söndag förmiddag 29 augusti 
 

 
 

  
 Vår egen campingtur under veckan såg ut så här. Start 23/8 först till Mora camping 35 
mil, sedan 23 mil till Räntans Camping. Efter det till Strömsunds camping 21 mil. 
Anlände efter 13 mil till Vilhelmina och 3 nätter på Kålgårdens camping. Efter 
avskedskaffet den 29:e åkte vi via E4:an direkt hem till Botkyrka 81 mil. Födelsedags-
firande för Katja väntade hemmavid. 
  

På återseende! 


