
Programmet dag for dag
1. dag (lø. 18. juni) København-Bergen
Vi flyver direkte til Bergen med Norwegians tidlige mor-
genfly og checker ind på det charmerende Skansen 
Pensjonat. Mere central beliggenhed fås ikke. Vi ifører os 
straks vandrestøvler og passende overtøj og begiver os op 
i byfjeldene. Det er bare at følge vejene opad fra pensio-
nen. Byen slutter her og den store fjeldverden begynder. 
Vi tager en runde derind og vender tilbage til Fløjbanens 
(kabelbane) topstation 300 m o.h., hvor der er bygget en 
udsigtsplatform, som er en af byens store seværdigheder. 
Nedstigning gennem villakvarteret direkte til pensionen. 
Middag på lokal restaurant i byen (på egen regning).

2. dag. Bergen-Stolzekleiva
Vi går langs foden af byfjeldet til vi kommer til startstedet 
for den berygtede Stolzekleiva. En ubarmhjertig stejl sti, 
der er analgt som en trappe og fører næsten 300 høj-
demeter op til udsigtspunktet (se foto herover). Stien er 
renoveret af sherpaer og er i sig selv en seværdighed.
 Under det årlige løb ”Stolzekleiva op” er rekorden ca. 8 
min – vi afsætter en lille time til turen.

 Herfra fortsætter vi ad grusveje og stier videre ind over 
byfjeldene og ned igen til byen. Middag på kulturstedet 
SF, der er indrettet i en tidligere sardin-fabrik, lige ved 
kajkanten.
Vandretid ca. 4-5 timer med ca. 400 m opstigning
 

NORGE
– til fods mellem fjord og fjeld 

lørdag 18. juni – søndag 26. juni 2016

En 9-dages tur, der indledes med tre dage i den spændende hansestad Bergen.
Vi kigger på den historiske by og vandrer op og ud i byfjeldene. 

Herefter sejler vi dybt ind i det underskønne fjordland, til den hyggelige Nes Gard. 
Indkvartering i historiske omgivelser og bespisningen er i top.

Fra Nes Gard bliver vi kørt til og fra de forskellige lokaliteter hvor vandreturene bliver afviklet.
Det er vandreturene der er kernen i programmet, men i Norge er naturen så ubrydeligt forbundet 

med kulturen, at der er oplevelser for alle sanser.

Bergen havn

På toppen af Stolz’en



3. dag. Bergen-Ulriken
Næste udfordring er Ulriken, det højeste af byfjeldene 
(650 m o.h.). Oppe på højfjeldet følger vi de gamle stier 
ind til hytten Valhal – Gudernes Rige. Det har sin helt spe-
cielle historie, som Merete vil berette. Hvis vejret er til det, 
vil et svalende bad i et af fjeldvandene gøre underværker 
inden hjemturen tages samme vej tilbage. Middag på 
lokal restaurant.
Vandretid ca. 6 timer med ca. 600 m op- og nedstigning.

4. dag. Sejltur + en top
Vi tager morgenbåden (hurtigbåd) der sejler os ind til 
Sogndal. Først gennem skærgården udenfor Bergen og 
nordpå langs kysten inden det går østpå ind i Sognefjor-
den, verdens længste og dybeste fjord. Landskabet skifter 

gradvist fra blødt kuperet til 
stejle snetoppede fjelde. Det 
er denne natur, der sætter 
Norge på verdenskortet. 
Sejlturen til Sogndal inderst 
i Sognefjorden tager ca. fem 
timer.
 Vi bliver afhentet i Sogn-
dal af ”vores” bus, som kører 
bagagen til Nes Gard, hvor vi 
skal indlogeres i romantiske 
værelser. Men vi stiger dog af en halv times tid inden, for 
der er liiige et fjeld der skal bestiges. Turen op på Molden 
(1.116 m o.h.) startes i ca. 500. Det er en flot fjeldtur, også 
en sejtrækker, men belønningen venter på toppen, hvor-
fra der er ubrudt 360° panorama over bræer, sneklædte 
fjeldtoppe og fjordarme. Også de takkede tinder i Jotun-
heimen er med. Norges fjelde er ikke verdens højeste, 
men de ser sådan ud fordi de rejser sig fra havets overfla-
de.
 Nedstigning ad samme rute til bussen, som kører os 
til Nes Gard. Vi skal overnatte i hovedhuset, som er et tra-
ditionelt øksehugget træhus, med helt originalt præg og 
interiør. Og tilmed er maden her altid en positiv oplevelse.
Vandretid 4-5 timer med ca. 600 m op- og nedstigning

På vej mod Valhal, Ulriken

På toppen af Molden



5. dag. Solvorn og Urnes
Måske er det i dag vi tager det lidt lettere. Vi samles om-
kring morgenbordet og kører herefter en lille halv time til 
Solvorn, et af fjordlandets små og forbavsende ukendte 
perler. Hyggelig træhusbebyggelse i vandkanten og haver 
der er fyldt med frugttræer og bærbuske. Et sted der kan 
være svært at forlade hvis vejret er godt. Vi skal dog en 
tur med den lille færge der sejler over på den anden side 
af fjorden til stavkirken i Urnes, der er med på UNESCO’s 
kulturarv-liste. Den lille stavkirke er en af de smukkeste af 
slagsen.

6. dag Vigdal
Vores minibus kører os ca. 40 min. stejlt op til Vigdal. Her-
fra vandrer vi gennem det frodige landskab mod Fivlenosi 
(1466 m o.h. og passerer turisthytten Fivla. Videre ad god 
sti og til Heggdals-vandet med udsigt mod Jostedalsbræ-
ern. Picnic undervejs. Passerer Navasete turisthytte på vej 
ned til bussen, som kører os tilbage til Nes Gard, hvor vi 
spiser en velfortjent middag
Vandretid ca. 5-6 timer, ca 300 m opstigning og 500 m 
ned.

Urnes Stavkirke, Norges ældste 
stavkirker er fra 1130. De udskår-
ne paneler med løver og fabeldyr 
dateres til 1050 har dannet skole

På vej ned fra plateauet, Vigdalsturen



7. dag. Mørkrisdalen
En forholdsvis ”blød” vandretur ind i den frodige Mørkris-
dal, som regnes blandt de smukkeste dale i det sydlige 
Norge. Vi går langs en brusende elv, nogle steder jungle-
agtig, passerer en ”troldsk” dyb sø med krystalklart vand. 
Videre op passeres sætre og græsgange, men størst 
indtryk gør elven, der sine steder danner en kæde af vold-
somme fossefald. Picnic undervejs. Samme vej tilbage.
Vandretid 4-5 timer, højdeforskel ca. 300 m.

8. dag Bergsetbræen
Vi skal i nærkontakt med en af Jostedalsbræens arme. 
Skummel og truende ligger den i bunden af en dal og 
den indbyder ikke til at man overtræder markeringen for 
sikker afstand. Som der står: ”Der går stygge ras fra breen”.
Vandreturen derind (ca. 1 time) sker ad en bekvem vand-
ret (!!) sti som stopper brat nedenfor den lodrette brætun-
ge, der er den stejleste i Jostedalen.
Tilbage ad samme vej og middag på Nes Gard.

9. dag. Bergen
Over fjeld og fjord til Bergen i ”vores” bus. Køretid ca. 5-6 
timer.
 Nogle timer i Bergen inden transfer til lufthavnen

Praktiske oplysninger
Vejret er altid en uforudsigelig faktor i Norge. Vi kan for-
vente alt fra strålende sommervejr til kold regn og rusk. 
Nogle dage kommer vi godt op i højden og alene det 
sænker temperaturen mærkbart. Derfor kan ovennævnte 
ture blive taget i en anden rækkefølge eller erstattet af an-
dre (vi har mange på lager) alt efter snemængde i fjeldet, 
vind og vejr og gruppens dagsform.

Vandremæssigt kræver turene at man er i nogenlunde 
kondition, da der er pænt med op- og nedstigninger. Des-
uden er det nødvendigt at bruge vandrestøvler, vandre-
stave samt en rummelig rygsæk med plads til madpakke, 
termokande, regntøj, varm sweater, kikkert osv. Pakkeliste 
følger når tiden nærmer sig.
Vi regner med en gruppestørrelse på 14 inkl. os selv.

Pris
12.000 kr forudsat flybillet ikke bliver dyrere end 1.500 kr. 
Enkeltværelsestillæg 800 kr.
Prisen indbefatter overnatning i dobbelt/enkeltværelser, 
guidning og transport. Middagene i Bergen er på egen 
regning. På Nes Gard er der fuldpension. Vær forberedt på 
deling af bad/toilet begge steder.

Tøv ikke med at spørge om mere
Merete Irgens 29 29 33 42, 
merete@frimodt.com 

Steen Frimodt 40 41 05 42 
steen@frimodt.com

Fossefald i Mørkrisdalen

På vej mod Bergsetbræen



BERGEN

Sogndal

Nes Gard

Bergsetbræ

Solvorn Urnes
Molden

MørkrisdalVigdal


