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Kærlighed&
slædehunde
Stor natur i rigelige mængder
finder du i Nordsverige, hvor Nina
og hendes mange
slædehunde har
deres paradis på
jord. På billedet
ser du et kig ud
over Tännforsen,
Sveriges
største vandfald.

1.200 km nordpå i Sverige har
danske Nina
fundet sit
paradis. Her er
højt til loftet og
stor natur i
rigelige
mængder til
både hende og
hendes mange
slædehunde.
Og hun deler
gerne sit paradis med andre,
specielt sin
slædehundemand.
TeksT: Lene Topp
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Camp Dannevall
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er dufter lifligt af bagte rodfrugter
og grillet kød, og selv om temperaturen er krøbet godt ned ad minusskalaen, så indtager vi aftensmaden ude i det fri. Vores værter, Kjell
og danske Nina, hygger om os. Vi er blandt folk,
der holder af frisk luft – og af et liv med mange
hunde. Så her i Camp Dannevall lidt uden for
Østersund er vores firbenede venner mere end
hjertelig velkomne.

Ninas livsplan
I 2002 forlod Nina og hendes mand Danmark.
Med deres ejendele og 38 slædehunde drog de
1.200 km mod nord til et område nær Østersund. Begge havde en drøm om, at det her højt
mod nord ville lykkes at leve livet med slædehundene fuldt ud. Men efter fem år holdt ægteskabet ikke længere, og manden rejste tilbage
til Danmark. Nina valgte at blive i Sverige. Hun
passede sine mange hunde og gik i gang med
at uddanne sig til coach. På et tidspunkt i studieforløbet skulle Nina arbejde med sin egen
personlige plan for livet.
”Min livsplan kom til at handle om, at jeg ville
være selvstændig og arbejde med mennesker
og deres udvikling. At jeg ville bo i naturen med
mine hunde nær vand og de fire årstider, og
helst i en bjælkehytte indrettet med et stort
åbent rum med skønne farver. Og skulle jeg
igen dele livet med en anden, så forestillede jeg
mig en mand, der var kommet langt forbi livets
midtvejskriser. En mand over 60 år. Jeg var på
det tidspunkt selv midt i 40’erne.”

Slædehundemanden
En dag dukkede Kjell Dannevall op, og kærligheden slog ned.

Det var magisk. Vi fandt
hurtigt ud af, at vi havde de
samme visioner om livet og
dets værdier, og kærligheden voksede.”
”Det var magisk. Vi fandt hurtigt ud af, at vi
havde de samme visioner om livet og dets
værdier, og kærligheden voksede,” fortæller
Nina.
Kjell var også slædehundemand, og magien
blev ikke mindre, da Kjell nogle uger senere
viste rundt i sin Camp Dannevall, som han selv
har bygget op helt fra bunden. Her var både
hundegårde og bjælkehytter og skøn natur
lige uden for døren. Og Kjell havde nyligt lagt
fundamentet til et nyt hus og fortalte ivrigt, at
huset skulle indrettes med et stort åbent rum
og skønne farver. Nina troede næsten ikke sine
egne ører. Alt passede som fod i hose i hendes
handlingsplan – som hun overhovedet ikke
havde fortalt Kjell om. Selv Kjells alder passede.
Han var 61 år. Det hele var som en drøm, og
snart blev Nina til fru Dannevall og flyttede ind
i campen med sine mange slædehunde.

Paradis for slædehundefolk
Om vinteren er Camp Dannevall et absolut
paradis for passionerede slædehundefolk. Her
er hundegårde og stor natur med garanteret
snedække i vintermånederne. Området kaldes
populært for Lille Alaska, og i det omkringliggende vilde landskab har Kjell udlagt et netværk af slædehundespor. Slædehundefolket
kan vælge at køre korte ruter på få kilometer,

eller de kan køre 80 km, hvis deres hundes
form er til det. Og det bedste er, at ingen veje
krydser gennem området, så sikkerheden er
helt i top.
For de tobenede består campen af en
gruppe forskellige lave bjælkehytter i en stil,
der kombinerer noget lokalt svensk fra Jämtland og noget western-agtigt. I den største
bygning findes lejlighederne, der er forskellige
både i indretning og størrelse. Alle har dog
eget bad og en køkkensektion, og gæsterne
handler som regel ind i det nærliggende Krokom, en mindre by lidt nord for Østersund – og
lidt syd for Camp Dannevall.
Lige nu har stedet besøg af Claus og familie
med deres 11 slædehunde og af ægteparret
Susan og Bo med 17 af samme slags. Derudover er der tyske Alex og hans skotske kone,
Fiona, der har to hunde med. Susan er ved at
spænde deres hunde foran en slæde. Det er
alle sibiriske huskyer, og det er smukke hunde
med klare blå og brune øjne. De gør højlydt og
sitrer af ivrighed.
”Hundene ruller sig i sneen og logrer med

Hundene ruller sig i sneen
og logrer med halerne selv
efter mange kilometer ude
på sporet, og det er bare så
tydeligt, at det er det her,
som de er skabt til. De
nyder at være i deres rette
element.”

Camp Dannevall bliver også kaldt Lille Alaska. Her er hundegårde og et garanteret hvidt og vildt landskab, hvor Ninas mand Kjell har lagt et netværk af
slædehundespor. Slædehundefolket kan så vælge at køre korte eller lange ruter på helt op til 80 km. I Moose Garden finder du også kartoffelspisende
elge.
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Dagsture fra
Camp Dannevall

Tännforsen er Sveriges største vandfald.
Om sommeren brusende og om vinteren et bjergtagende scenarie med issøjler i hvidt og lysende blåt. Ved vandfaldet bygges hver vinter en isiglo indrettet med soverum, bar og kombineret
kirke og koncertrum med plads til 100
mennesker. Igloen lyses op dels fra stearinlys og det lys, der kommer ind udefra.
Der er en god gåtur op til faldet, hvor
hunden gerne må komme med.
Moose Garden startede i 1997, da
ejeren Sune Häggmark fik indleveret to
elgkalve, der havde mistet deres mor.
Om vinteren skal man ringe til Sune og
aftale et besøg. Om sommeren kører
det såkaldte Moose-academy. Her kan
man i løbet af en dag følge ’sin egen’ elg
og fodre den og være med til at lave
sæbe af talg fra dyrenes pels eller elgpapir af deres afføring. I cafeen kan man
få milkshake og whiskykaffe med elgmælk, og man kan købe den elgost, der
produceres på stedet.
I området ligger den gamle St. Olav
pilgrimsrute gennem Jämtland og Härjedalen mod Nidaros i Trondheim i
Norge. Langs ruten findes en række velbevarede gamle trækirker fra middelalderen.
Åre er Sveriges største skisportssted,
og om sommeren er det Åre Bike Park –
et paradis for mountainbike-folket.
Dem, der vover det, kan tage kabelbanen op og suse ned over stok og sten
på den tohjulede.
Er man mere til vandreture, så er der
masser af gode ruter i denne del af
Jämtland, og her kan de firbenede
naturligvis deltage. Spørg eventuelt
ejerne af Camp Dannevall til råds om
velegnede områder.

halerne selv efter mange kilometer ude på
sporet, og det er bare så tydeligt, at det er det
her, som de er skabt til. De nyder at være i
deres rette element,” konstaterer Susan. ”Men
det gælder for øvrigt også os hundekørere,”
fortsætter Nina grinende med sine friske røde
kinder og let sprukne læber.

4
Hvid lykke
Lidt tilbagetrukket fra hytterne ligger Ninas
område med hundegårde. Også hun er ved at
gøre hunde og slæde klar til en tur ud på sporet. Ninas håndtering af de mange hunde er
imponerende. Hun slipper dem løs i et lukket
område mellem to rækker hundegårde. Hundene springer omkring og snuser og tisser,
men det er tydeligt, at de også afventer at
blive kaldt til, så de kan få deres sele på og
blive sat på rette plads foran slæden. Da alle
hunde er spændt for, åbner Nina lågen. Hundene er tændte og rykker og slider i skavlerne.
Slæden sidder heldigvis fast med et anker, så
jeg får mig godt placeret på rensdyrskindet på
slæden, inden Nina hiver ankeret op, og vi
suser af sted med rivende fart.
Starten er mest hektisk, men så opstår der
en behagelig rytme, hvor alt, vi hører, er hundenes pust, poterne i sneen, slædens susen –
og stilhed. Det er ikke underligt, at nogle af
hundefolkene kalder dette for ’Hvid lykke’.
Men det er jo ikke hele året, at slædehundesporet er dækket med sne. Så hvad er det, som
Nina holder så meget af ved stedet?
”De fleste steder heroppe er fantastiske hele
året. Tag bare Långan-elven, der ligger nogle få

meter fra Camp Dannevall. I den varme tid er
elven perfekt til kanoture og til et forfriskende
dyp, og på en kold vintermorgen kan man isfiske her til en fantastisk solopgang. Sådan er
det her. Her er fint både sommer og vinter, om
end meget forskelligt.”
Imens vi suser af sted på sporet, fortæller
Nina videre om alle de ting, hun kan foreslå
gæsterne at lave på dagsture fra Camp Dannevall. Om de vandfald, der er brusende og larmende om sommeren, og som omdannes til
fantastiske isformationer om vinteren. Om
chokoladefabrikken og den gamle landhandel,
og om Sune, der har en flok elge, som man kan
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1: Der er trængsel, når Ninas slædehunde vil hilse på hende. 2+3: Slædehundene hyler og larmer, inden de skal på tur,
og de elsker at have sne i pelsen. 4: Om vinteren skabes der isveje, hvor der om sommeren sejler færger.

2

3

komme at besøge, og som producerer elgost til 2.400 kr. kiloet.
Vi er atter tilbage i aflukket mellem hundegårdene. 40 kilometer
tilbagelagde hundene, og nu er de trætte, men tilfredse og logrende. De får kødvand og ruller sig. Dem, der ikke var med på
turen, kigger nysgerrigt ud mellem tremmerne i hundegårdene.
Der spændes fra, og roen falder på.
Om aftenen sidder vi på rensdyrskind omkring et bål i sneen.
Det er valentinsdag, og der skåles i rødvin, der bliver koldere og
koldere, for hvert minut der går. Men stemningen er varm, og Nina
deler gaver ud til gæsterne. I en lille brun papirspose ligger lidt
godter til hundene og så et lille skilt til at hænge på væggen. På
mit skilt står der: ”Livet går ej i repris. Lev nu!!!” – et varmt budskab
her fra Camp Dannevall, hvor det er svært at gøre andet end at
leve i nuet, selv med de mange minusgrader.
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