Sommaren 2006.
Den här våren inleddes med att vi styrde mot Hornborgarsjön för att beskåda trandansen. Vilket liv –
ni kan tänka er att vara hund och lyssna till 8 250 tranor som skriker och dansar. Men visst var jag
intresserad och tittade noga på deras knasiga ritualer..
Semesterdags !
Styrde ner mot Bjärred i Skåne där vi alltid börjar och slutar våra resor ut i Europa. Här bor goda
vänner till vår familj och det är alltid lika roligt att komma hit. Dom älskar hundar och bjuder alltid på
något gott när vi hälsar på.
Resan till Moseldalen gick snabbt den här gången – vi hade kompisar som väntade på oss där.
Dom var på väg norrut för att avsluta sin semester och vi var på väg till Frankrike.
På den här platsen fanns det en pool – där fick jag förstås inte bada – men jag har ju min egen hink –
så jag fick ändå svalka mina tassar.
Fortsatte vår resa ner mot Kehl, en tysk stad nära franska gränser vid Strassburg.
Vaknade och hade jätte ont i min vänstra tass så jag fick svårt att gå.
Efter att ha vilat en dag bestämde matte att ta mig till en veterinär, det visade sig att jag hade ont i
vänster knä. Början till förslitning och inflammation , han skrev ut lite medicin och sen var det bara
lugna korta promenader ett par dagar framöver, ( tråkigt men jag är ju fyllda 9 år så lite krämpor får
man kanske börja räkna med).

Vi åkte vidare mot Alsace i Frankrike, det finns en slingrig vacker väg bland små pittoreska byar som
kallas vinvägen. Som vanligt stack jag ut min långa nos för att se var vi hamnat – väntade som vanligt
att få hoppa ut och kolla in alla nya dofter.

Här finns något spännande som inte finns hemma – storkar – vi stannade ofta på våra promenader
och tittade på dessa fascinerade, märkliga fåglar, som var alldeles tama och promenerade framför
bilen.
År 2005 körde vi ca 540 mil så det här året hade vi bestämt att köra korta etapper och bara njuta av
allt vackert som fanns att se på de olika platserna.

Även denna sommar strålade solen så jag var tacksam att få vila ut i skuggan i närheten av bilen och
ta ett och annat dopp i hinken eller de olika vattendrag som vi passerade på resan.

Det fanns otroligt med blommor och vackra saker i frankrike, till höger visas en brevlåda utmed
vinvägen.
Efter underbara dagar i Frankrike började vi vår återresa hem till Sverige, även denna gång åkte vi
Genom den vackra dalgången där floden Mosel slingrar sig fram.

Sommaren 2007.
Även den här våren besökte vi Hornborgarsjön för att beskåda tranornas dans och sång, kan ni tänka
er att den dagen vi var där fanns 9 900 tranor på plats. Vilket kackel klockan halv sex på morgonen
när alla dessa gick in för landning runt sjön ( dom sover i skogarna runt omkring och återkommer till
sluttningarna runt sjön för att dansa på dagtid )

Semestern i år inleddes med en vecka i Danmark tillsammans med familjen. Mormor och morfar,
Henrik och Anna, Peter. Henrik hade fyllt 30 år och fått en golfvecka tillsammans med familjen i
present.
Vi hyrde ett hus och flyttade in. När matte och jag var på promenad upptäckte vi långa vita
sandstränder utmed havet. Äntligen fick jag springa och rulla mig i vit sand igen – så som jag har
längtat !
Men vädret växlade och en dag var det full storm – kan ni tänka er att även detta väder tilltalar matte
och mig, men vinden var så stark att jag gled i sidled fram över gräset – matte såg det säkrast att
koppla mig så jag inte skulle blåsa bort.

Efter en härlig vecka med många golfpromenader var det dags att resa vidare.
Efter en vecka med regnskurar och svala vindar körde vi mot Rhondalen i Frankrike.
Åkte genom böljande, lummiga vackra dalar. Tog långa sköna promenader !
Satt på små idylliska uteserveringar – ja hela familjen njöt. Och som vanligt njuter jag av att få vara
med på allt som händer och sker.
Det här året var det bestämt att vi bara skulle besöka en storstad, det fick bli Lyon.
Den här dagen kom värmen 30 grader och strålande sol !
Vi tog bussen in från campingplatsen – jag fick betala halv biljett och fick ligga på golvet.
Staden Lyon var stor och hade många branter som vi skulle ta oss uppför och visst märks det
att jag börjar komma till åren. Vi tog det i min takt och det vart många stopp med dricka innan vi var
Uppe vid det fantastiska residenset på toppen av berget – en fantastisk utsikt.

på bilden syns Radison Hotel.
På returresan fick jag betala fullt pris på biljetten men då fick också hundarna sitta på sätet.
Jag var trött efter dagens promenad så jag valde att ligga på sättet och i mattes knä för att kunna se
ut över vyerna på resan tillbaka till campingplatsen.
Under resan längs Rhoné dalen stannade vi på en campingplats nära en liten flod med
Kristallklart vatten som forsade fram, vad tror ni händer då…
Jag fick äntligen susa fram i vågorna igen !

På bilden är det matte som susar fram – för när det var min tur behövs en som startar mig och en
som stoppar mig… Jag vart snabbt en ny turistattraktion i byn !
Man blir trött av mycket bad, så matte och jag vilar ut på stranden
Vi fortsatte vår färd ner mot medelhavet och besökte Rhonédeltat med sevärdheter som svarta
stora tjurar, vilda vita hästar och massor av flamingon. Nu har vi kommit till lite ” finare ” trakter så
nu får vi hundar inte bada fritt på stränderna, men det gjorde inte så mycket , för vindarna hade fört
in kalla vågor och enligt matte var det bara 16 grader i vattnet.

Nu startade vi vår långa resa hem igen efter med många fina minnen i bagaget.
Under vår resa norrut passerade vi en stad där nästan alla familjer äger sin egen åsna,
Ja man kan tycka att det inte är så märkligt, men det är inte vilken åsna som helst, den ena är inte
den andra lik..

Som vanligt åkte vi genom Moseldalen, med vinprovningar och ett och annat bad.
Jag har glömt att berätta om en underbar restaurang utmed Tysklands norra kust.
Här finns milsvidder med vit sand och massor av hundbad för oss fyrfotade vänner.

När vi var på en kvällspromenad för flera år sen gick vi in på en restaurang som specialiserat sig
på fisk och skaldjur ( familjens favorit föda..) Här på restaurangen fanns många fina saker med
anknytning till fiske och hav, som tex dykardräkter med kopparhuva.
Det enastående med den här restaurangen är att Tant Lutzi som ägaren heter, hon älskar hundar, så
hon serverar oss hundar först innan familjen får beställa.
Man får alltid en vattenskål med friskt vatten och en wienerkorv till förrätt.
Gissa om den här restaurangen har blivit en av våra favoritplatser – jag gillar den absolut !
Efter maten serveras familjen en ” iskall snaps av svartvinbär ” och jag får en korv i snapsglas.

Det här är kärlek !

Sommarens semester år 2007 är slut och vi är alla nöjda att vara hemma i våra egna revir igen, med
massor av minnen som vi får glädjas åt när snöstormen viner utanför fönstren.
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