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Hojarna tar dem jorden runt
Tillsammans har de åkt motorcykel från pol till pol, i Europa,
USA, Kanada, Ryssland och genom hela Afrika. Nu har de en
paus på favoritplatsen – sommarstugan i Lepplax.
På terassen vid den gråa stockstugan
sitter Harry Ölmhagen och läser tidningen. Ut ur stugan kommer Carola Ölmhagen som dukat fram kaffe
i termos och lemonad. En lätt bris
blåser från sjön och solen skymtar
bakom trädtopparna. Carola Ölmhagen visar bilder från när paret hade dukat till middag på bryggan en
kväll. Det gör de varje kväll om vädret tillåter.
– Det finns ingen bättre restaurang
än vår brygga. I går sade vår granne
”nu kommer orkestern” och så spelade hon fiol medan vi åt, säger Carola Ölmhagen.
Carola Ölmhagen är uppvuxen i Jakobstad. Sommarstugan i Lepplax
besöker hon tillsammans med sin
man 3–4 gånger per år, vilket är för
lite enligt dem båda.
– Det här är favoritplatsen, säger
Harry Ölmhagen.
– Ja, det är andrummet, fyller Carola Ölmhagen i.
Stället köptes av hennes föräldrar
1965. När mamma Gunnel Snellman
senare fick leukemi ville de ge henne något att leva för. Huset på tomten revs och på mammans begäran
byggdes en stockstuga. Bastun har
hon designat. Ölmhagen berättar om
när hennes pappa Kalle Snellman –
han som drev Calles Konditori – bastade tillsammans med sin goda vän
Eddie Hagen.
– De konstaterade att det hände för
lite i Jakobstad. Efter lite funderande bestämde de sig för att starta Jakobs dagar.
Intresset för motorcyklar har Carola Ölmhagen alltid haft medan
Harry anammat det vartefter. För
honom är musiken en viktig hobby.
– När Harry och jag träffades för 28
år sedan hade jag ingen motorcykel.
Harry såg att det gjorde mig olycklig
och sa ”nu säljer jag alla instrument
så vi kan köpa en motorcykel till dig”.
Då visste jag att honom ska jag gifta mig med, säger Carola Ölmhagen.
Senaste resa gick från Nice till Barcelona och då landade kilometermätaren på 7 366.

Carola och Harry Ölm
hagen åkte med sina
motorcyklar till som
marstugan i Lepplax
– som är favoritplatsen.
Foto: Nathalie Lindvall

Sommargästen
I vår serie intervjuar vi
personer som bor på annan
ort, men är på besök
i trakten under sommaren.
Känner du någon intressant
person du vill läsa om i ÖT? Ring och tipsa
på 06-7848 403 eller mejla red@ot.fi

– Mest gillar jag längre planerade
resor då vi är borta kring tre månader, säger Carola Ölmhagen. Varje
sommar gör vi resor med motorcykel, längre resor gör vi när möjligheten finns.
Att åka på långa resor kräver mycket planering. Paret har delat upp ansvaret: han sköter motorcyklarnas
skick och hon sköter första hjälpen,
mat och tältutrustning. Var och en
ansvarar för sina egna saker.
– När barnen var små kom de med
på resorna. Vi brukade inte låta dem
ha leksaker med utan de fick leka
med det de hittade. De fick lära sig
att inte ta något för givet, säger Carola Ölmhagen.

En av de resor Carola Ölmhagen
minns bäst är när hon tillsammans
med maken och sonen Herman åkte
Dalton Highway i Alaska. Det är en
sträcka på 666 kilometer och längs
största delen av vägen finns inga servicemöjligheter.
– Dalton Highway är egentligen
inte avsedd för annat än tung trafik
som transporterar olja. Det är som
att köra i chokladmousse. Jag förlitade mig helt på Harry. Då han sa ”det
är oklart om vi klarar det” blev jag
lite rädd. Herman var hur lugn som
helst – han satt och sov.
Det är svårt att välja vilken resa
som varit bäst. Efter ett tag verkar
Harry Ölmhagen ha bestämt sig.
– Favoritresan är nog när vi åkte
från södra till norra Afrika tillsammans med barnen. Den var mest
minnesvärd eftersom den inte går
att göra om på samma sätt. Barnen
var små då. Dessutom var det den
första långa resan vi gjorde. Man var

nervös och visste inte alls hur kulturen fungerade.
Paret tycker att resandet stärker
deras relation.
– Det är ett bra recept för ett långt
och lyckligt äktenskap. Men man ska
ha varsin motorcykel. Och man ska
inte kunna prata med varandra annat än genom att visa handtecken,
säger Carola Ölmhagen.
Nästa sommar väntar en resa till
Alaska. Resandet har låtit dem få se
världen ur andra perspektiv än sitt
eget. De har framför allt lärt sig att
inte ta något för givet. Att åka motorcykel är det bästa de vet – ett gemensamt intresse de vill hålla fast vid.
– När Harry inte kan köra längre
köper jag en sidovagn så får han sitta där med en kaffetermos, säger Carola Ölmhagen och skrattar.
I sommar har de varit i Nice och
Barcelona – nästa halt är Estland.

Louise Häggström
louise.haggstrom@ot.fi

ALLA

Boka tid 010 190 200 (mta/Ina)
eller silmäasema.fi

JAKOBSTAD Storgatan 15, Prisma

-40%

KARLEBY Prisma
YLIVIESKA Prisma

Oberoende av vilka linser du väljer.
ALLTID GRATIS SYNUNDERSÖKNING
FÖR DEN SOM KÖPER GLASÖGON

12MÅN 12 MÅN. KOSTNADS- OCH
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Namn: Carola och Harry.
Ålder: 50 och 63.
Bor: I Umeå. Carola är uppvuxen i
Jakobstad.
Barn: Oskar och Herman.
Intressen utöver motorcyklar:
Motion. De har utfört 12 maraton,
En Svensk Klassiker och en halv
Ironman. Harry musicerar. Båda
trivs bäst på sommarstugan i
Lepplax.
Resor de minns bäst: Kapstaden
till Nordkap, 2005. Nordamerika (Alaska till New York), 2012.
Sydamerika: Ushuaja/Argentina,
Centralamerika: Mexico, Nordamerika till Prudhoe Bay i Alaska, 2008
och 2011.
Utöver längre resor åker de runt i
Norden och Europa varje år.
Följ med deras äventyr: www.
olmhagen.se
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