
LOFOTEN
Vesterålen og Senja

Oplev

Vil du være med til det vilde nord-Norge, til midnatssol og havbad, tage 
på hvalsafari og hilse på ”Moby Dick” og kigge på havørne som “pluk-
ker” søpapegøjer som snacks, fiske torsken til middagsbordet og ikke 

mindst vandre nogle ture i en natur som kun kan beskrives som rustik og 
aldeles uforglemmelig.

Kære Rejsevenner
I flere år har mange af Jer udtrykt ønske om at opleve midnatssolen og den 
dramatiske natur i nord-Norge. Og hver gang vi selv rejser deroppe i forbindelse 
med opdateringen af vores guidebog, “Turen går til Norge” for Politikens Forlag, 
bliver vi dybt berørt af området – og fortæller hinanden, at vi én gang må prøve 
at arrangere en tur dertil og dele det med Jer. Vi har plukket nogle af vores egne 
favoritsteder ud og giver os nu i kast med det store arrangement, som garanteret 
ikke tilbydes andre steder.
 Men inden vi får ordnet alle detaljerne i programmet vil vi gerne sende en 
“føler” ud for at se om der er tilstrækkelig interesse. Vi satser som sædvanlig på at 
gruppen skal være på ca. 15. Det bliver en blandet vandre- og oplevelsestur. Da-
gene skal ikke være fyldt op med arrangementer, for naturen er så storslået, at der 
skal være tid til at synke ned, lade op og rumme det hele. Læs mere om program-
met i det efterfølgende og klik ind på vedføjede links for at se hvad der er i vente.

Merete og Steen



Turen i korte træk

17.- 18. juni 2011
Vi flyver med Norwegian fra København via Oslo til Bardufoss, som ligger 1.500 km nord for Oslo og 400 
km nord for Polarcirklen. Vi opholder os herinde på fastlandet i to døgn, tæt på Sverige og de store vidder – 
en natur der er anderledes end den vi møder ude på øerne.

19.-22. juni
Vi kører ud på Norges næststørste, men relativt ukendte ø Senja. Få turister 
finder frem hertil – selv de færreste nordmænd kender Senja, som bl.a. ud-
mærker sig ved at indeholde alle landets naturtyper i ét hug. Her skal vi bo 
fire dage på ”Kråkeslottet” (Krage-slottet). Kragerne burde være vendt om for-
længst og bygningen balancerer på det yderste af kysten mod Norskehavet 
på spinkle stolper – kun omgivet af vilde fjelde og lange gyldne sandstrande. 
(se www.krakeslott.no). Her vandrer, fisker og vegeterer vi -– og tager måske 
en svømmetur i havet og en luner i badstuen.

23.-24. juni
Vi sejler fra Senja over Andefjord til Andenes på nordspidsen af øgruppen 
Vesterålen, hvor vi bor to dage. Det er her Europa ligger tættest på Atlanter-
havssoklen hvor havstrømmene sender enorme mængder næring op fra dybet 
tæt på kysten. Det er derfor her, man skal tage på hvalsafari med ”hvalga-
ranti”, Det er specielt en stabil forekomst af kaskelothval som giver Andenes 
sin verdensberømmelse. Dagen efter skal vi atter på havet for at sejle en tur 

rundt om fuglefjeldet Bleik, 
hvor søpapegøjerne svær-
mer som bier og flokke af 
havørnene jager dem. (se 
www.whalesafari.no og 
www.puffinsafari.no). Vi skal 
vandre langs sandstrande 

Krokeslottet på den yder-
ste pynt mod Norskehavet. 
“Slotsejeren” bidrager selv 
med den kunstneriske ud-
smykning. 



og op i fjeldene i et landskab hvor naturen på bare 300 højde-
meter forandrer sig som den ved sydligere breddegrader skulle 
bruge 1.500 meter på.

25.-26. juni
Vi kører sydover gennem Vesterålen til Lofoten, hvor vi har 
udvalgt to af vores favoritsteder. Lofoten har i århundreder og 
langt op i 1900-tallet skabt grundlaget for Norges indtjening 
på grund af det enorme torskefiskeri og produktion af tørfisk. 
I dag er fiskeriet et andet og de mange ”fiskevær” er omdan-
net til romantiske overnatningssteder med fødderne i havet og 
ryggen mod de takkede fjelde, der danner ”Lofotvæggen” – en 
fjeldryg der med en alder på 3 mia. år hører til blandt verdens 
ældste.
 Først bor vi to dage i Henningsvær. Dette charmerende 
fiskevær ligger spredt på øer og holme, forbundet med broer 
(se www.henningsvar.com). Vi skal besøge et par museer og 
køre gennem store dele af Lofoten og vandre i den helt overdå-
dige natur.

27.-29. juni
Vi kører videre sydover i Lofoten til fiskeværet Reine – måske det flotteste sted i Lofoten 
(se www.reinerorbuer.no). Vi sejler i Reinefjord og vandrer nogle ture ud over det almindelige med orkester-
plads til midnatssolen over havet (solen kommer dog ikke i nærheden af horisonten på denne årstid).

30. juni
Vi ser Lofotvæggen fjerne sig når vi sejler over Vestfjorden til Bodø hvorfra vi flyver tilbage til København via 
Oslo.

Rorbuerne i Reine ved lavvande.
Riderne yngler på de mindste fremspring og sørger for at der 
aldrig er stille i fiskeværerne.



Overnatning og spisning
På denne tur kommer vi garanteret ikke til at over-
natte på luksushotel i traditionel forstand. Det er en 
tur for dem, som sætter indretningen af naturen højere 
end indretningen af soveværelset. I får ikke bad på 
værelset hver dag. Enkelte dage får I måske ikke 
engang et værelse, men I får helt sikkert en seng. I får 
garanteret heller ikke nattemørke. Vi kommer til at bo 
som fiskerne gjorde det. I rorbuer på pæle i vandet 
– dog ikke 15 i hvert værelse. Der er dobbeltværel-
ser og en sjælden gang mulighed for enkeltværelse. 
Overalt er der adgang til varmt bad – og havet ligger 
der lige uden for døren.
 Nogle dage laver vi mad sammen og skal må-
ske selv fange fisken først. Andre dage spiser vi ude.

Pris
Som alle ved er priserne i Norge høje, sæsonen 
kort og turister fra hele verden strømmer til Lofoten. 
Man kan altså ikke forhandle priser. Vi har foreløbig 
regnet os frem til at turen kan gøres for 14.000 kr for 
14 dage. 
 Inkluderet er overnatninger, lokal transport, 
lokal guidning, hvalsafari, fuglesafari, morgenmad, 
madpakker og 7 aftensmåltider.
 Ekstra er fly til Bardufoss og retur fra Bodø. 
Nuværende pris med Norwegian er ca. 1.700 kr re-
tur. Desuden skal man selv betale for 7 aftensmåltider. 
Man kan lave mad i rorbuerne, hvis man ønsker det. En hovedret på restaurant koster mellem 150 og 250 kr. 
I Henningsvær er vi blevet tilbudt en 3-retters menu til 275 kr.

En ”føler”
Hvis dette er en tur du/I tænder på, så send os en mail så hurtigt som muligt – og I er naturligvis også vel-
komne til at ringe til os. Den er naturligvis ikke bindende, men vi vil gerne se om der er grundlag for at gå 
videre i planlægningen. Vi synes selv at denne tur byder på mange oplevelser som ellers ligger udenfor ræk-
kevidde, og at så mange har vist forhåndsinteresse, at vi tør håbe på hurtigt at kunne hænge ”udsolgt” skiltet 
i vinduet. 
 Giv gerne lyd inden 2011, da vi har lovet vores nordnorske samarbejdspartnere en hurtig afklaring.

Med ønske om en rolig julemåned sender vi Jer de bedste hilsener
Merete og Steen
tlf: 39 63 05 40 · mobil: 40 41 05 42

Boknafisk , en nordnorsk specialitet – 
tørfisk med bacondrys.


