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Rune (50) og hunden Alex har overnattet i
over 40 netter på en øy i Våg

Av Gro Arneberg Thoresen

Del
Publisert:
18.09.21 20:00 

Rune Johansen har sørget for kort vei til jobb, etter at han åpnet Felleskjøpets kornmottak i
Ytre Enebakk.

 For abonnenter

Det er han som overnatter med telt og kano på en av øyene i Våg for tiden.
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Våg by night: Det har vært mange milde lyse kvelder så langt denne sensommeren, men da Rune Johansen hadde
stengt kornmottaket og han og Alex skulle padle ut til øya denne uka hadde det blitt mørkt. Foto: Gro Arneberg
Thoresen
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Her har han og hunden Alex på åtte år slått leir.

– Jeg sier det hver kveld når vi går i land – Så heldige vi er!, forteller han.

Også Alex nyter friluftslivet med sin eier.

– Han er så ivrig hver kveld at han hopper oppi kanoen, før jeg får den ut på vannet.

Padler i mørket

På det travleste holder kornmottaket åpent til klokken 23 om kveldene, nå stenger de 20.

Og mens det i august fortsatt var lyse kvelder så er det nå, helt på tampen av songen, stup mørkt når
Rune har fått stengt mølla og sykler den lille kilometeren bort til plassen der kanoen ligger og de går om
bord.

– Selve padleturen tar bare fem minutter, forteller Rune.

– Hvordan kom du på dette?

– Jeg startet litt da det var kornhøst i fjor, da lå jeg i telt ved Mjær. I år har det blitt hver natt på øya siden
kornmottaket åpnet 2. august, unntatt tre netter for da blåste det så fælt at det ikke gikk an å padle over.

Det blir godt over 40 netter til sammen.



Glad i friluftsliv

Det er en annen årsak og til at valget falt på en øy.

– Der kan Alex løpe løs. Han sover ute hver natt, og kommer bare inn i teltet hvis det regner. Etter hver
tur er han så rolig etterpå.

Rune har jobbet i fem sesonger på kornmottaket, pluss en amputert sjette sesong.

– Det året �kk jeg konstatert leddgikt. Det får jeg medisin for nå, og det er også en av årsakene til at jeg
gjør dette. Jeg sykler, og jeg bor i Tomter. Nå blir ikke veien så lang verken for meg eller bikkja, sier han.



Derimot å ta plass oppi en kano før jobb frykter ikke friluftsinteresserte Rune. Å kunne fortsette å bruke
naturen betyr mye for ham.

– Jeg har bestandig vært glad i å være ute i naturen og har alltid hatt bikkje som må ut på tur.

Fiskeørn stupte i Våg

– Har du opplevd noe spesielt på øya?

– Ja, jeg så �skeørn. Jeg oppdaget den fordi det var en del måker som først begynte å �y mot den. Den
satt i toppen av et tre langs Kjellgårdveien og brydde seg ikke noe om de. Den stupte ned i Våg, tok en
�sk og forsvant. Det er ikke så mye kanadagås der heldigvis. Jeg tror noen ungdommer har raket vekk
møkk også. Jeg hørte i hvert fall det, og det var derfor jeg dro ut og sjekket.

Det begynner å bli stille på mølla, men Rune har merket at det er noen som er nysgjerrige og at det nå er
�ere som vet om campingen.

– Hvor lenge skal du sove ute?

– Det blir ut denne måneden, hvis ikke det blir for kaldt. Jeg skal jobbe her ut oktober, og aller mest er jo
dette av rent praktiske årsaker.

Stille og rolig

– Det er greit å kunne ha en slik naturopplevelse og samtidig være så sentralt, sier Rune.



– Hva gjør du på øya?

– Stort sett så bare spiser og sover jeg. Jeg griller når jeg er ferdig på jobb. Frokosten tar jeg på
pauserommet her på mølla. Ellers så bare er jeg ute, og det er det som er det beste. Noe av det deiligste
er å slippe TV, men jeg har med radio. Stort sett går jeg og legger meg etter maten og et par øl. Da sover
´n godt.


