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At rejse i Norden er at leve
H

.C. Andersen-året er slut, men den gode Andersens tekster er
_udødelige. Andersen rejste meget - også i Norden. Når han
skriver, at rejse er at leve, så var det fordi hans rejser var fyldt med indhold og nær kontakt til de lokale miljøer, som han besøgte. Det følger
Foreningen NORDEN op på. Vore rejser er kulturrejser med indhold
og lokal kontakt. Ikke afslapningsferier, hvor man blot fortsætter de
hjemlige vaner under varmere himmelstrøg. Vi vil komme, se og sejre.
Sejren er at få ny viden og gode indtryk med hjem.
Norden er Norden, men også meget mere. De nordiske lande er oplagte rejsemål for vores forening, men Norden er også til stede i vore
nærområder, som vi på godt og ondt har et historisk fællesskab med.
Derfor går nogle af rejserne også til Nordens nærområder.
Rejs i Norden med Foreningen NORDEN. Vi kender Norden bedst.
Vi garanterer, at du kommer træt hjem, men til gengæld hjem med
rygsækken fuld af gode oplevelser.
Ved siden af de her præsenterede rejser, som tilbydes alle medlemmer
af Foreningen NORDEN i Danmark, arbejder lokalafdelingerne også
med lokalt forankrede nordiske ture bl.a. i forbindelse med det nordiske venskabsbysamarbejde.
Island er som altid med på listerne. Det er ofte billigt at rejse til Island, og der er utroligt meget at se, ikke mindst naturligvis om sommeren. Men prisniveauet i Reykjavík-området er generelt som i Danmark, og billeje er dyr.

Grønland er også med igen, og priserne på flyrejser til Grønland er
blevet lidt mere moderate, dels gennem intern konkurrence på det
grønlandske flymarked, dels som følge af den almindelige udvikling i
luftfarten. Mange vil dog stadig mene, at det kræver noget ekstra af
tegnebogen at rejse til og i Grønland. Mange overser i den forbindelse,
at afstandene i Grønland er store, og flyvedligeholdelsesomkostninger
i polare områder er væsentligt højere end på vore breddegrader.
De svenske turistmål trækker også, især de store øer samt Östergötland og Värmland, hvor Selma Lagerlöfs fødegård synes at opleve en
renæssance på det seneste, jvf den kærlighedserklæring, der rummes i
Norden-medlemmet Nanna Drejers artikel.
De tre baltiske lande er i stigende grad med på rejsekortet. Den almene interesse for Estland, Letland og Litauen synes støt voksende
som rejsemål, hvilket også fremgår på de følgende sider. Fire NORDEN-foreninger har valgt at lade rejser gå til Estland, Letland eller
Litauen, og der er i dem alle tre meget at se for kulturelt og naturinteresserede, ligesom prisniveauet stort set er lavere end i Danmark. Estland trækker nok mest - myten om Dannebrog, der "faldt ned fra himlen" i tidernes morgen (1219) spiller måske lidt ind, og i hovedstaden
Tallin (sammentrækning af Taani Linn, som betyder “Danskerbyen”)
er der markeringer af sagnet. Men de to andre har lige så spektakulære
rejsemål som det rigt varierede Estland.
Men gå selv på jagt i de følgende tilbud. Der er meget at vælge imellem. God fornøjelse.
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Allerød
Sorø
Århus
Sverige/Finland/Norge
Sameland

Helsingør
Holstebro
Nykøbing Falster
Kalmar, Öland, glasriget Helsingør
Östergötland
Søllerød
Bohuslän/Tanum
Årslev
Nørre Rangstrup

Balticum, Estland
Island
Færøerne og Island
Sydgrønland
Balticum, Letland
Norden rundt
Sverige, Kalmar,
Öland og glasriget

Holstebro
Norge/Sameland
Horsens
Færøerne og Island
Nordisk Informations- Færøerne
kontor mv
Nykøbing Falster
Nørre Rangstrup
Ribe Amt
Roskilde
Sorø
Søllerød
Søllerød
Sønderborg
Århus
Årslev

Polen
Sydslesvig
Rusland og Estland
Grønland (Ilulissat)
Island
Sverige, Östergötland
Balticum, Litauen
Finland, Åbo-området m.m.
Island
Sverige, Bohuslän/Tanum

Finland

Seks dage
i Svensk Finland i Kr. Himmelfartsferien
Busrejse og sejlads i skærgården
Tag med Foreningen NORDEN i Sønderborg/Gråsten på en seks-dages bustur til det
svensktalende Finland.
Non-stop busrejse til Stockholm - med påstigningsmuligheder på rastepladser på motorvejen fra Aabenraa til København.
Natsejlads med Viking Lines færge Amorella
fra Stockholm til Turku/Åbo. Kahyt og
aftensmad indregnet i prisen.

Fire dages ophold på hotel i Åbo, alle værelser
med brus, wc og tv. Hver dag morgenbuffet
samt tre-retters menu i hotellets restaurant.
Busture til bl. a. skærgården, Helsinki og
Bjørneborg/Pori, der er Sønderborgs venskabsby.
Aftensejlads gennem den smukke skærgård.
Kahyt og aftenbuffet samt fri øl, vand og vin
er indregnet i prisen.

Tidspunkt:
TIR 23 - SØN 28 MAJ.
Afg. kl. 04.00 om morgenen,
hjemkomst sent søndag.

Pris:
Max. Kr. 3.999.-, dobbeltværelse.

Transport:
Bus, færge.
Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN i Sønderborg.
Supplerende info:
Tlf. 7442 6210 eller 7441 8154,
www.sonderborg.foreningennorden.dk
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Færøerne / Island

14 dage

med skib

til de nordatlantiske øer
Natur - kunst - kultur
Med Smyril Lines moderne skib "Norröna"
sejles til Færøerne og Island. Vi oplever det
syn og de følelser vore forfædre må have haft,
når de efter sejladsen over Nordatlanten så de
imponerende klippeøer dukke op af havet.
Sejlturen betyder, at sjælen roligt kommer
med, og den giver mulighed for et lille forberedende "højskoleophold" om bord.
På Færøerne besøger vi bl.a. det moderne
kunstmuseum. Færøerne har usædvanlig
mange fine kunstnere, som alle på en eller an-

Tidspunkt:
LØR 15 - LØR 29 juli. Tre dage på
Færøerne og otte dage i Island.
Pris:
Kr.18.980.-, inkl. overnatninger, befordring, fuldpension på Færøerne og i
Island, om bord på Norrøna fyldig
morgenbuffet og aftenbuffet, programsatte udflugter og entréer. Ikke inkl.
drikkevarer.
Transport:
Skib/bus.
Overnatning:
Om bord: Indvendige 4-køjes kahytter,
(1- eller 2-køjes kahytter kan tilkøbes).
På Færøerne: To overnatninger på Undir
Fjalli i Tórshavn, i dobbeltværelser med
toilet og bad.
I Island een overnatning på Fosshótel
Húsavík, to overnatninger på
Hotel Egilstaðir, begge steder i dobbeltværelser med toilet og bad, tre overnatninger på Hótel Edda Akureyri i dobbeltværelser med fælles toilet og bad.
Enkeltværelse kan tilkøbes.
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den måde er prægede af den imponerende og
storslåede færøske natur. Vi besøger Kirkjubøur med kongsbondegård fra 1000-tallet og
Magnuskatedralen, der i dag ligger som en
pittoresk ruin i landskabet. På Streymoy ses
vikingeudgravninger i Kvívík og trækirken i
Kollafjörður, hvor optagelserne til Barbarafilmen fandt sted. Desuden kongsbondegården i
Saksun og den ottekantede kirke i Haldarsvík. På Streymoy oplever vi også det højeste
vandfald på Færøerne og Tjørnuvík, som er

Guider:
Anette Jensen og Vibeke Nørgaard
Nielsen. Lokale færøske og islandske
guider.
Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN i Horsens.
Teknisk arrangør:
Smyril Line.
Tilmelding:
Senest 15. MAR. til Vibeke Nørgaard
Nielsen, Hovedgaden 25, Nim, 8740
Brædstrup. Tlf. 7567 1325,
E-post: vibe.nn@mail.tele.dk.
Supplerende info:
Yderligere oplysninger og udførligt
program fås hos: Anette Jensen,
Nordisk Informationskontor,
Tlf.: 00 49 461 14 408 329,
E-post: aj@nordisk-info.de
Vibeke Nørgaard Nielsen, Foreningen
NORDEN, Horsens, Tlf.: 7567 1325,
E-mail: vibe.nn@mail.tele.dk
Birgit Trab, Smyril Line,
Tlf. 9655 0365, E-post: birgit@smyrilline.dk

omringet af så høje fjelde, at indbyggerne ikke
ser solen flere af vintermånederne. På øen
Eysturoy skal vi i kirken i Oyndarfjørður se
en altertavle af Eckersberg, i Gøta den nye
kirke med kunstneren Tróndur Paturssons
meget smukke glasarbejder.
I Island, hvor naturkræfterne former og skaber landet lige for øjnene af os, bevæger vi os
rundt i Øst- og Nordislands vilde skønhed egne, som ikke er så kendte. Ved Mývatn
kommer vi i bogstaveligste forstand til at færdes på vulkaner. Et område hvor det bobler og
syder - men også et område, hvor man i Mývatns nye naturbad med turkisblåt varmt vand
oplever velgørende ro og afslapning. Det imponerende vandfald Dettifoss, Alfekirken
mellem de mærkværdige klippeformationer
Hljóðaklettar og en nat i Húsavík, hvor hvalerne svømmer lige udenfor i havet, er noget
af det, vi skal opleve. Mens vi bor i Nordislands hovedstad Akureyri, skal vi tilbringe
en hel dag i Svarfaðardalur. Omgivet af pyramideformede, sneklædte bjerge oplever vi her
stilhed og skønhed, blomster og fugle og
klukkende musik fra små vandfald. Her i dalen boede maleren Johannes Larsen i 1930, da
han tegnede til De Islandske Sagaer. Her skal
vi besøge sangerægteparret Kristjana Arngrímsdóttir og Kristján Eldjárn Hjartarson på
deres gård Tjörn. Medens vi bor i Egilsstaðir i
Østisland, kører vi langs Lagerfljót, med udsigt til det sneklædte Snæfell på vej til kulturcentret Skriðuklaustur, forfatteren Gunnar
Gunnarssons hjem, tæt ved vandfaldet Hengifoss. Sidste dag i Island tilbringes i Borgarfjörður Eystri omgivet af bjerge med helt særlige former og farver. Her vendte den islandske maler Johannes S. Kjarval igen og igen tilbage for at male. Vi ser det lille Kjarval Museum, før vi slutter dagen ved havet, hvor søpapegøjerne har deres reder. Om bord på
Norrøna på vej tilbage til Danmark kan vi
stille og roligt nyde sejlturen og lade de
mange indtryk og oplevelser fra rejsen sætte
sig som dejlige minder, der vil være der resten
af livet.

Færøerne

Et nordatlantisk
eventyr med natur, kunst, kultur

Tidspunkt:
TIR 04 - FRE 14 JULI.
Pris:
Kr 12.295.-, enkeltvær. tillæg kr.
1.500.-, incl. højskoleophold, fuldpension på rejsen, udflugter og entré.
Ikke incl. drikkevarer.
Transport:
Bus og fly.

11 dages rejsekursus
Med sin enestående natur er Færøerne altid
en oplevelse for øjet, men også kulturelt kan
øerne med de 48.000 indbyggere byde på meget, hvad angår billedkunst, musik og litteratur.
Inden rejsen opholder vi os tre dage på Jaruplund Højskole i Sydslesvig med introduktion
til denne spændende verden, hvor bl.a. færingen Dagfinnur Hammer vil bidrage med
oplæg om Færøernes historie og samfundsforhold.
Else Lidegaard, forfatter og journalist, fortæller om sit arbejde med filmene om William
Heinesen og Estrid Bannister Good
(kvinden, som var den levende model i Jørgen-Frantz Jacobsens roman "Barbara"). Vi
ser de to film, og Else Lidegaard deltager
også i rejsen til Færøerne. Annika Hoydal, færøsk skuespiller og sanger, og Anette Jensen,
leder af Nordisk Informationskontor i Flensborg, som er guider på rejsen, medvirker på
højskolen med introduktion til færøsk sang,
dans, litteratur og kunst.

Jaruplund Højskole og Nordisk Informationskontor har flere års erfaring i rejser til
Færøerne, og denne gang bliver der tale om
helt nye oplevelser: Vi skal til Sandø syd for
Strømø, den af de 18 øer, der har de "blideste"
klippeformationer. Her er et nyt kunstmuseum under opbygning. Vi sejler med det
gode skib "Nordlyset" til Nolsø og også
Hestø, hvis vejret tillader det.
Vi besøger selvfølgelig også Kirkjubøur, bispesædet med den berømte Magnuskatedral
fra 1300-tallet, og kongsgården, som nu i 17.
generation beboes af slægten Pátursson.
Vi ser vikingeudgravningerne i Kvivik og besøger kirker, hvor kunstnerne Tórbjørn Olsen
og Tróndur Patursson har skabt smukke altertavler. Og så ser vi naturligvis det spændende
kunstmuseum i Tórshavn, Lagtinget, Nationalmuseet samt Nordens Hus. I programmet
indgår også besøg hos en kunstner og et
møde med en færøsk politiker.

Overnatning:
Teknisk Skoles Kollegium i Torshavn i
gå-afstand til centrum, med moderne
værelser og bad.
Guider:
Annika Hoydal og Anette Jensen
Ansvarlig arrangør:
Jaruplund Højskole i Sydslesvig og
Nordisk Informationskontor i
Flensborg.
Tilmelding og suppl. info:
Senest 15. marts.
For udførligt program og tilmeldning
kontakt Jaruplund Højskole,
tlf.: 0049 4630969140,
fax: 0049 4630 969149,
e-mail: kontoret@jaruplundhoejskole.de.
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Færøerne - Island / Grønland
Tidspunkt:
Afgang LØR 24 JUNI kl 18 fra
N. I. Møllers Plads, Brande.
Hjemkomst: LØR 08 JULI kl. ca 20
i Brande.
Pris:
DKK 12.850.-, alt iberegnet.

Rundt på Færøerne og Island rundt

Transport:
Skib og bus.
Der sejles fra Hanstholm til Færøerne, hvor
der er to-en-halv dags sightseeing. Videresejlads til Island, hvor vi har to dage i det sydlige
Island. Senere fortsætter vi til Vest- og Nordisland med al den sightseeing tiden tillader.
Fra Seyðisfjörður sejles direkte til Hanstholm.

Overnatning:
Skib, hoteller.
Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN i Brande.
Teknisk arrangør:
Smyril Line.
Tilmelding og suppl. info:
Senest man 20 marts, til Nancy
Nielsen, Åkrogen 11, tlf. 7330
Brande, tlf .9718 2618.
E-mail: nancynielsen@mail.tele.dk.

Tidspunkt:
Afrejse: FRE 07 - MAN 17 JULI.
Pris:
Kr.14.875.-, incl transport, indkvartering, helpension, udflugter.
Transport:
Fly København-Narsarsuak, skib.
Overnatning:
Sulisartut højskoliat, Qaqortoq
(Julianehåb).
Rejseleder
Ernst Gran.
Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN, Frederikssund.
Tilmelding og supp. info:
Ove Scheel, Maglehøjvej 9, 3600
Frederikssund, tlf 4731 6719.
E-post: ohs@km.dk.
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11 dage i Sydgrønland
Oplev det fantastisk smukke Sydgrønland
Med udgangspunkt i Qaqortoq foretager vi
tre heldagsture og en halvdagstur med båd på
hav og i fjorden. Vi skal se indlandsisen fra en
gletsjer, besøge "nabo"-byen Narsaq, opleve
de varme kilder i Uunartoq med 37-38 grader
varmt vand fra jordens undergrund (husk badetøj), sejle til Hvalsø Kirkeruin, som er
Grønlands bedst bevarede ruin fra middelalderens nordbo-tid, og til landbrugsforsøgsstationen Upernaviarsuk, og vi besøger også fåreholderstedet i fjorden Kangerluarsorujuk langt borte fra de trådte stier, men med moderne faciliteter. Fåreholder-parret Lars og
Makkak har over 500 får, og vi spiser en skøn
middag hos dem.
Qaqortoq, hvor vi bor, er Sydgrønlands
hovedstad og anses for at være en af Grønlands smukkeste byer. Vi besøger sælskindsgarveriet Great Greenland og de to museer, vi
skal til kaffemik, og vi skal høre foredrag og
på byvandring for bl. a. at se det nordiske
skulpturprojekt "Sten og menneske".

Grønland

Rejsen går til Grønland
Fem dage i Ilulissat (Jakobshavn)
250 km nord for Polarcirklen ligger Ilulissat
midt i Diskobugten ved mundingen af den 40
km lange isfjord, hvor verdens mest produktive isbræ producerer mere end 20 millioner
tons ismasse i døgnet.
Der bor ca. 4.600 indbyggere i Ilulissat - og
rigtig mange hunde! Og om vinteren er det
nok især hundeslæder der, udover de smukke
omgivelser, lokker til oplevelser. Et væsentligt
ekstra plus er dog også, at fjorden de seneste
mange år ikke er frosset til om vinteren, så
man kan sejle ud blandt de smukke isbjerge.
I februar er temperaturerne gennemsnitligt
omkring minus 15 grader - så det er koldt,
men pga den tørre luft føles det ofte ikke så
koldt som i den danske vinter. Himlen er blå
og solen står højt, og man oplever i særdeleshed Grønland i sit rette element.
Det tager godt fire timer at flyve til Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord) som er hovedindfaldsporten til Grønland. På grund af fire timers tidsforskel mellem Danmark og Grønland lander vi stort set på samme tid som vi
tog fra København. Og fra Kangerlussuaq er
der ca. 45 min. flyvning til Ilulissat. Og så
begynder eventyret for alvor….

Tidspunkt:
MAN 13 - 17 FEB.

Teknisk arrangør:
Nordic Adventure, tlf. 3332 0427.

Pris:
Kr. 9.895.- pr. person, incl. fly København-Kangerlussuaq/retur, Kangerlussuaq-Ilulissat/retur, fire overnatninger i
dobbelt-værelse med bad/toilet. Morgenmad alle dage. Informationsmøde
og guideservice i Ilulissat. Velkomst- og
afskedsmiddag. Transfer lufthavn/hotel
og retur. Foredrag om slædeliv. Kulturhistorisk byvandring. Kaffemik hos lokal
familie. Hundefodring/foredrag. Hundeslædetur. Sejltur. Alle skatter og afgifter,
bidrag til Rejsegarantifonden.

Tilmelding:
Turen gennemføres med min. 10 deltagere. Der er max. plads til 20 deltagere.
Tilmelding efter først-til-mølle princippet.
Tilmelding og yderligere information:
Poul Christensen, tlf. 4678 8550.
Umiddelbart efter tilmelding sendes
bekræftelsesbrev med opkrævning af
depositum kr. 2.500,- pr. person. Restbeløb betales senest seks uger før
afrejsedato.

Ikke inkluderet:
Forplejning udover morgenmad og
velkomst- og afskedsmiddag, drikkevarer.
Transport:
Fly, båd, hundeslæde.
Overnatning:
Det fire-stjernede Hotel Arctic., Ilulisat
Hotellet ligger med udsigt over isfjorden og har egen restaurant, brasserie,
bar og flere små hyggelige områder,
med bla. pejs, hvor man efter en dag i
den friske luft, kan nyde sin kaffe m.m..
Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN i Roskilde.

Evt. annullering/afbud:
Skulle rejsen ikke gennemføres pga.
f.eks. manglende tilmeldinger, refunderes det indbetalte beløb fuldt ud. Ved
afbud efter tilmelding gælder de normale afbudsregler (se evt. www.nordicadventure.dk for nærmere information).
Det anbefales at tegne sygdomsafbestillingsforsikring, såfremt en sådan ikke er
i husstandens forsikringer. Pris seks pct
af rejsens pris.
Supplerende info:
Der vil være guideservice under opholdet i Ilulissat. Vi anbefaler at leje sælskindstøj/støvler til sejltur og hundeslædetur (kr. 250,- pr. dag). Forbehold for
evt. prisstigninger, forsinkelser og ændringer i programmet som følge af bl.a.
vejrforhold og andet, som Nordic Adventure ikke har indflydelse på!
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I de seneste år har der været stigende interesse for at besøge Østgrønlands fantastiske natur, som indtil for få år
siden stort set ikke kendte til turisme. Artikelforfatteren
deltog i marts 2000 på en grupperejse til øen Ammassalik,
hvor man har forsøgt at opbygge en form for "græsrodsturisme", der er baseret på tæt samarbejde med bl.a. lokale
fangere.
Det lille rejsebureau, som stod for denne tur, eksisterer ikke
mere, men adresser på lignende, lokale initiativer kan
søges på www.greenland.com

Af Terje Nordberg

Fjeldgængere i Ammassalik
Med jævnt skikkelige skiløbere i den

P

iloten prøver at finde et lille hul i sky_dækket, og vi tager en runde mere. Jeg
sidder lige over vingen og for anden gang
kommer landingshjulene ned. Er der et lille
hul i skydækket? - eller vender vi om lidt
tilbage til Reykjavik? Chancerne er fifty-fifty,
og jeg lærer mit første østgrønlandske ord "uppat". Måske. Måske ikke. Sådan er det
her. Ingenting er sikkert, for vejret bestemmer. Vi sidder alle som på nåle. Motorerne
larmer og langt der nede stikker spidse forblæste bjerge op som en række glinsende
hajtænder. Hvidt, hvidt, hvidt så langt øjet
rækker. Større og mægtigere end Rondane,
Jotunheimen og Lofoten tilsammen.
Så sker det. Den lille flyver knirker og tager
et par dybe indåndinger, og for anden gang
kommer landingshjulene ned. Vi styrtdykker
ned mod den lille, internationale lufthavn i
Kulusuk, Østgrønland. Yes! Et par bump,
derefter vild jubel og klapsalver for piloten.
Ud af flyveren, på med bælgvanter og skibriller. Her får jeg mit første indtryk af Grønland. Et hundespand halvt begravet i sne og
en smilende slædefører. Velkommen! Hans
imødekommenhed og humør er smittende,
og vi veksler nogle ord. Gode hunde. God
rejse. Piteraq? Uppat. Vi får se.
Turen sluttes af med en kort helikoptertur
over en ny fjord og et nyt fjeld. Her ligger
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byen Tasiilaq, hvor vores lille gruppe skal
indkvarteres i Det Røde Hus - det lille pensionat oppe på skråningen - som skal danne
udgangspunkt for en uges ski- og slædetur
rundt om øen Ammassalik, der er ca. tre
gange så stor som Bornholm. Inden jeg er
faldet til ro i soveposen har jeg opnået at
snuble over en to meter lang narhvaletand, og
bumle ind i en nypelset isbjørn, som hænger
til tørre i entreen. Udenfor venter nogle af
nordkalottens højeste bjerge, dybeste fjorde,
koldeste vintre, ensomste vidder og klareste
luft - og inde i mit hoved hyler slædehundekoret sine vilde sange om piteraq'er, fjældgængere, isbjørne, sælfangst og lumske revner
i fjordisen.

Verden er skarpt skåret i blåt og hvidt da vi
forlader Tasiilaq. De små huse klamrer sig til
de stejle bakker, og bortset fra havnepladsen
er der ingen lige strækninger i byen. Her bor
ca. 1700 mennesker eller knapt halvdelen af
den samlede beboelse på den østgrønlandske
kyst. Tasiilaq betyder "fjorden, som ligner en
sø" og det passer godt, for hele horisonten
rundt ligger fjeldene som en beskyttende
krans og giver god basis for en havn. Men det
var først med Danmarksekspeditionen i
begyndelsen af det 20.århundrede, at de
første europæere dukkede op, og byen blev
grundlagt i 1896. Fjeldtoppene stikker deres
800-1500 m høje tårne op i den blå polarhimmel.

Byen mellem fjeldene

Det er vindstille og minus fem grader, og på
nysmurte ski glider vi over fjordisen. Foran os
venter 8-10 timers skitur over fjeldrygge og
fjorde. Intet sted er der skispor, og selv trænede skiløbere skal slide lidt i det. De trætte
kan hægte sig på slæden, og de udmattede
kan få et lift, men helst ikke, for sneen er dyb
og hundene har meget at slæbe på. Planen
er,. at vi - hvis kondien, vejret og hundene vil
- skal nå rundt om øen på en uges tid. Måske
nå at kigge til sælgarn, stå på telemarkski,
fiske og måske tage en slapper med Jørn Riels
uforlignelige bog "Den kolde Jomfru". Ingen
i vores lille gruppe er kandidater til Siriuspatruljen. Vi er hverken jernmænd- eller

Tobias Ignatiussen fra Tasiilaq er storfanger
som sin far. Han har nedlagt en halv snes
isbjørne, har et af byens bedste hundespand
og er en respekteret person i det lille samfund. Derudover er han en af kommunens
out-fittere eller lokalguider. Han taler godt
dansk, er omsorgsfuld, omhyggelig, hjælpsom
og humoristisk, men først og fremmest i tæt
kontakt med sine rødder som østgrønlandsk
fanger. Det er ham, der skal føre os sikkert
over de isbelagte fjorde, gennem de smalle
passager og op over gletscherne. Vi forventer
også, at han finder bøssen frem, hvis der
skulle stå en isbjørn i skisporet!

kvinder, men jævnt skikkelige skiløbere, som
holder af det enkle liv og den naturlige kropslugt og træthed.

den ytterste tomhet, der bor en stemme…kan
man ikke høre den, da er ensomheten bare en
angst" (s. 516).

Kommer piteraq'en?

Måske tager man på arktiske eventyr for at
mærke efter om nu stilheden har noget at sige
én. Måske er man ude på at prøve kræfter
med det ustyrlige? Udtrykket "at afprøve
grænserne" er så fortærsket. Jo, det er da godt
at opleve at man kan klare 130 km på ski. Det
er også sjovt at lave gigantiske herrestyrt i
snemasserne. Men det bedste er at komme ud
på isen en råkold morgen, hvor 20-30 fangere
allerede har siddet i mange timer og trukket

Tobias er urolig for piteraqqen. Måske kommer den. Muligvis er det kun dens lillesøster,
neqqajaqq. Han driller, men der er alligevel
alvor bag grinet. Vi sætter farten op, for
skyerne og vinden tyder på at der er "noget"
på vej. Taxichaufføren, som transporterede
vores rejsegods ned til fjorden, mente vi burde
have ventet til i morgen. Men når Tobias har
sagt god for vejret, så er vi i trygge hænder.

inderste stilhed og den yderste tomhed
Piteraq' en er en arktisk fønstorm, en af
verdens kraftigste stormvinde. Den kan med
et øjebliks varsel komme farende ned fra
indlandsisen med op til 240 km i timen. Den
kan derfor gøre enhver skitur og overnatning
i tyndvæggede fangerhytter til et endog
særdeles dristigt foretagende, og i byerne er
der monteret røde advarselslamper, som lyser,
når piteraq'en er på vej. Østgrønland er særlig
udsat for piteraq, fordi indlandsisen er så nær.
Men Tobias fik ret. Der kom ingen piteraq.
Senere hørte vi, at neqqajaqq'en samme dag
havde nået de sydligere bygder, mens vi,
trætte, men i god behold, nåede målet for den
første overnatning - Quernertivartivit - "den
forladte bygd".

Morgentur på fjordisen
Alene med en himmel og en ørken af sne.
Aldrig har jeg, til trods for min norske opvækst, bevæget mig i større og tavsere snelandskaber. En ravn letter fra en klippe og
skriger. Hvor i al verden finder den mad?
Dens bevægelser understreger ubevægeligheden i dette enorme landskab. Jeg har taget en
lille morgentur for mig selv. Stilheden er en
blød dyne, der presser sig blidt mod sanserne
og gør mig svimmel. Jeg tænker på en linje fra
min landsmand, forfatteren Erik Fosnes
Hansen, der et sted i sin bog "Beretninger om
beskyttelse" skriver "Lengst inne i stillheten, i

hellefisk og rødfisk op fra et dyb flere hundrede meter nede. Med god afstand sidder de
og passer deres hul og deres grej, men har
samtidig tid til at synge og grine. Som f.eks.
når Immanuel kludrer med sine snører og
Karl, som har boet i Risskov, fortæller sagnet
om fangeren, som blev forvandlet til en sæl
for at kunne svømme til sin elskedes boplads.

Sælfangst og snehule
Selvfølgelig skulle også vi fange sæl. Tobias
havde sat garn i det inderste af en fjordarm,
hvor isen var skruet op mod klipperne havde
slået sprækker, så sælen kunne stikke snuden
op og få luft. Nogle pinde i sneen markerede
stederne, og Tobias slog hul i isen og trak en
ringsæl op af vandet. I det næste hul var der
også fangst. Denne var lidt mindre, men på
grund af det iskolde vand havde den holdt sig
godt. De forrådnelsesprocesser, som var gået i
gang, var kun af det gode, for hundemaver
har det bedst med mørnet kød.
Den aften stod den selvfølgelig på sælgryde
med ris. Det smagte noget bedre end det så
ud, men lugtede værre. De høflige i selskabet
kaldte retten "interessant", mens andre fandt
nogle af sprogets kreative, men mindre gastronomisk flatterende gloser. Alle smagte dog
på denne grønlandske nationalret, og hundene hylede af glæde over resterne. Vi andre

supplerede senere middagen med nogle røde
pølser fra det lokale forsamlingshus "Kalaaleq" i Tiniteqilaaq - en lille afsides bygd med
200 indbyggere på øens nordside. Herfra så vi
indlandsisen. Et ufatteligt stort, gråt plateau,
ophøjet, utilnærmeligt og med en konstant
temperatur på minus 35 grader.
For nogle er en tur over indlandsisen en
uimodståelig og udfordrende drøm. Men for
os var det rigeligt at tage soveposerne og
liggeunderlaget og kravle op i skrænten, hvor
vi havde gravet ud til en otte personers snehule med alle bekvemmeligheder.
Udenfor slyngede nordlyset sig over den
gnistrende polarhimmel. Ifølge de gamle,
grønlandske sagn er det de døde, som spiller
bold med hovedskaller, og det skal nok være
rigtigt. Alt kan ske på en nat som denne, for i
morges var det forårsjævndøgn. Hvorfor
skulle hundene ellers begynde at hyle midt
om natten? Måske var det fjeldræven - eller
qivitoq - fjeldgængeren, som listede forbi. Vi
spurgte Tobias, men hans mund var lukket
med syv segl. To ting ville han ikke udtale sig
om: Politikerne på rådhuset i Tasiilaq og
ånderne. For begge har stor magt i Østgrønland. De første om dagen. De andre om
natten. Men inde i vores snehule var der
efterhånden blevet lunt og stille.
Flemming havde sat to lys i en niche i sneen.
De havde brændt som lys i en lille kirke, men
var nu langsomt ved at gå ud. Obersten
spredte ro og tryghed med sin snorken og
snart sov vi alle sammen. Glemt var vablerne
og de kolde tær. Glemt var det trannede
sælkød og glemt var angsten for lumske
sprækker i isen, piteraq og den store, hvide
bjørn og udenfor lagde endnu en snelag sig
blødt over fjordis, bjerge og dale.
På hjemmesiden: www.greenland.com er der
links til en lang række turisttilbud i Østgrønland, herunder hundeslædeture i området
omkring Tasiilaq.
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Island

Island rundt på 11 dage
Vulkaner, varme kilder og isbjerge
Den store rundtur i Island, som byder på de
mest berømte steder, f.eks. Thingvellir, Gullfoss, Geysir, Mývatn og det smukke Snæfellsnes.

søger og bliver af den grund mere opmærksom på de grønne og frodige dale og enge.
Islandske heste og får er her masser af, og er
vi heldige ser vi også vilde rener.

Vi ser mange vulkaner, møder en mængde
varme kilder (bader i nogle af dem), ser gletsjere og sejler mellem isbjerge. Det indre islandske højland er en kold ørken, som vi be-

Den kompetente dansk-talende rejseleder
fortæller om det, vi ser og også en hel del om
det, vi ikke kan se, men bør vide. Det giver
din oplevelse større perspektiv.

Tidspunkt:
MAN 26 JUNI - TOR 06 JULI.
Mødested: Københavns Lufthavn i
Kastrup kl. 12. Afg. Icelandair kl. 14.
Hjemkomst: Kastrup 06. juli kl. 21:10.
Pris:
Kr. 13.900.- Enkeltværelsetillæg kr.
2.400.- Børn u/15 år kr. 8.800 * (når de
deler værelse med to voksne). Inkluderet i prisen er: Fly/bus, daglig morgenmad. Otte middage og festmiddag.
Adgang til frilandsmuseet Glaumbær,
kirken Vidimýri, Skogar-museet og
Snorrastofa. Sejlture på Jokulsárlón og
hvalsafari, guide. Forbehold for pris- og
valutakursændringer.
Ikke inkluderet:
Evt. rideture på islandske heste (ca. 250300 DKK), Den Blå Lagune (ca. 110 DKK)
og drikkevarer ved måltiderne. Skatter
og afgifter i DK og IS (pt. 722 DKK pr.
person).
Transport
Fly t/r og røgfri bus.

Indkvartering:
Hyggelige sommerhoteller. Vær. m.
private faciliteter på Hotel Cabin i
Reykjavik, og M.E. i Egilsstadir, ellers
fælles faciliteter på gangen (private
faciliteter kan dog skaffes på Hotel M.A
og M.L., i alt tre overnatninger mod kr.
620.- ekstra pr. person).
Guide:
Dansk-talende rejseleder.
Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN i Århus.
Teknisk arrangør:
Team- Island/Iceland Eagle Travel Aps.
Tilmelding og suppl. info:
Foreningen NORDEN i Århus
v/Arne Nielsen, Nyvangsvej 9,
8462 Harlev J. Tlf. 8694 1379.
og Team-Island/Iceland Eagle Travel ApS tlf. 5783 4014 /
8612 1849 eller email:
info@team-island.dk
Se udførligt program på: www.i-et.dk,
eller rekvirer det hos Iceland Eagle Travel
eller Foreningen NORDEN i Århus.
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Island på tværs
Det barske højland, Mývatn-området, østkysten
Foreningen NORDEN i Allerød indbyder til
endnu en smuk rejse, hvor vi i ro og mag nyder det helt fantastiske Island. Denne rejse repræsenterer alt - naturoplevelser af de helt
ekstraordinære kædet sammen med spændende fortællinger om sagaerne og Islands
historie.
Vi vandrer i lava og fjelde, bader i de varme
kilder, og hvis vejret tillader det, skal vi på
hvalsafari.
Vi tilbringer en hel dag i ét af Islands smukkeste områder, Landmannalaugar, som er
præget af stor vulkansk aktivitet, og som kendes på fjeldenes helt utrolige farver. Vi kører

Tidspunkt:
TOR 13 - LØR 22 JULI.
Pris:
Kr. 13.850.-, incl. al transport, dansk
guidning, overnatninger, delvis forplejning, sejltur på Jökulsárlón, hvalsafari,
adgang til badning i Landmannalaugar.
Tillæg enkeltværelse kr. 2.000. Der tages
forbehold for større ændringer i priseller valutaforhold.
Ikke inkluderet:
Samtlige skatter/afgifter (pr. 1.11.2005:
kr. 720.-). Drikkevarer til måltiderne
udover kildevand. Badning i Blå Lagune
(ca. kr. 120).
Transport:
Fly/specialbus.

tværs over det barske højland med den sortgrå ørken og nyder den fantastiske udsigt til
de sneklædte gletsjere, der passeres undervejs.
Vi kører gennem store og små elve, og den
stenede grusvej leder os langsomt fra Landmannalaugar tværs over højlandet til det
smukke grønne Myvatn-område, som står i
stor kontrast til højlandet. Her ser vi de dramatiske lavaformationer i Dimmuborgir, lugter til de svovlstin-kende mudderpøle ved
Námaskard, og vi skal på gåtur i de store lavafelter ved vulkanen Krafla. På vej til Europas
mest vandrige vandfald Dettifoss kommer vi
gennem det fredede og meget særprægede
naturområde i Ásbyrgi.

Overnatning:
Syv overnatninger m/morgen/aftensmad på hyggelige sommerhoteller,
med bad/toilet på gangen. Tre frokostpakker. To overnatninger i Reykjavik
med bad/toilet på værelset og morgenmad, festmiddag i Reykjavik.
Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN i Allerød.
Teknisk arrangør:
Iceland Eagle Travel ApS.
Tilmelding og suppl. info:
Tilmelding, detaljeret program og
yderligere oplysninger:
Rita Brandt, tlf.: 4817 1670 efter kl. 19.
E-mail: ritbrandt@mail.tele.dk, eller
Iceland Eagle Travel, tlf.: 5783 4014,
info@team-island.dk

Guide:
Dansktalende rejseleder fra Team Island
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Rejsen i Grettir-sagaens verden
Huler, hedesletter, vandfald og højland

Tidspunkt:
LØR 01 - ONS 12 JULI.

Overnatning:
Hoteller.

Pris:
Kr. 14.455.- (evt. + beskedent tillæg for
enkeltværelse). Incl. introduktionsweekend 10. - 11. juni i Tobaksgaarden i
Assens, fly, bustransport, hoteller, morgenmad og aftensmad i Island, adgang
til museer og andre seværdigheder,
sauna og svømmepøle, guider og foredragsholdere.

Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN i Assens.

Ikke inkluderet:
Forplejning udover morgenmad og
velkomst- og afskedsmiddag, drikkevarer.
Befordring:
Fly København-Reykjavik/retur, bus i
Island.
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Tilrettelægger/turleder:
Mag. art. Hans Björnsson,
Enghavevej 4, Jordløse, 5683 Haarby.
Tilmeldingsfrist:
ONS. 15. FEB. Samtidig indbetales depositum på kr. 750.-, som fortabes ved
afbestilling efter 01. APR.
Supplerende info:
Turleder Hans Björnsson, tlf. 6473 3170,
E-mail: hjb@teliamail.dk, hos hvem
suppl. materiale kan fås, eller
Karen Valeur, Bjergegyden 9, 5631
Ebberup, tlf. 6474 1070,
E-post: citrocello@post.tele.dk.

Grettirs saga er den trediestørste af de islandske slægtssagaer, og sammen med guiden og
buschaufføren Julia "går" vi i Grettirs fodspor,
som hovedsagelig findes i Sydvestlandet,
Vestlandet, Nordvestlandet, Nordlandet - og
ikke mindst i det islandske højland.
Vi overnatter og spiser på lokale hoteller
efterhånden som vi kommer frem, men turen
begynder i Reykjavík med besøg på en række
museer. På turen sættes landskabet i sagahistorisk perspektiv, og vi vil se vidunderlige
vandfald, gevaldige huler, hedesletter, vulkankratere, elve, gletschere og smukke søer. Mulighed for en svømmetur flere steder.
Vi kommer forbi þingvellír-søen, Midfjörður,
Hólar, Síglufjörður, Dalvik, Akureyri, Myvatn, Gullfoss og Geysir.
Foruden vores egen turleder Hans Björnsson,
der er islænding og stedkendt, ledsages vi af
kompetente lokale guider.

Island

Island
rundt i mere
end én forstand
11 dage i det gamle og det nye Island
Det er i mere end én forstand, vi kommer
hele Island rundt på denne tur. I fysisk forstand følger vi den 1.350 km lange ringvej
øen rundt og tager os også tid til en hel del
afstikkere fra den. Gennem de senere år er
vejen blevet meget bedre, så det er ikke noget
problem tidsmæssigt at nå det hele.
Men vi kommer også Island rundt på en anden måde: Gennem fortællinger og små foredrag får de rejsende indsigt i landets interessante historie, som på mange måder er forbundet med den danske. I disse år vækker Island desuden interesse gennem den heftige
økonomiske aktivitet: Opkøb af virksomheder
i Danmark og mange andre lande er tydelige
eksempler på det. Hvad sker der egentlig i Island i disse år? Det vil den kompetente rejseleder give sine bud på.
Historiske højdepunkter som Thingvallasletten, domkirkestederne Skálholt og Hólar og
de islandske håndskrifter er naturligvis inkluderet i denne store tur. Det er også naturfænomener som Gullfoss, Dettifoss, Mývatn og
udsigt til mange gletsjere.
Det moderne Island lever i økonomisk forstand i stadig stigende grad af aluminiumsproduktion. Det første smelteværk byggedes i
1968 og i 1990'erne blev det andet anlagt.
Om et par år starter et helt nyt ét produktionen på Østlandet. Vi skal besøge det sted,
hvor vandkraften til det enorme værk skal
komme fra. Højt oppe ved gletsjeren Vatnajökull inddæmmes et stort område, og der opsamles smeltevand til drift af kraftværket. Der
er tale om en stor ingeniørbedrift og giver beskæftigelse til mange mennesker.

Tidspunkt:
MAN 03 - TOR 13 JULI.
Pris:
Kr 14.500.- pr. person. Børn u/15 år i
med to voksne, kr. 9.500.-. Tillæg enkeltværelse kr. 2.200.-. Al transport, overnatninger i dbl.-værelser m. morgenmad, ni
middage, adgang til museerne Glaumbær, Skogar og Snorrastofa. Hvalsafari
og sejltur mellem isbjerge på Jökullsárlón. Ikke incl. entré Blå Lagune, drikkevarer, skatter.
Befordring:
Fly (Icelandair) fra Københavns Lufthavn
i Kastrup t/r, røgfri bus i Island.

Overnatning:
Sommerhoteller samt alm. hotel i
Reykjavik (bad/toilet).
Rejseleder:
Dansk-talende rejseleder fra TeamIsland.
Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN i Sorø.
Teknisk ansvarlig:
Iceland Eagle Travel ApS
Tilmelding / info:
Hans Lambæk Nielsen,
tlf 2143 4361. Iceland Eagle
Travel, tlf 5783 4014 el. 8612 1849.
E-post: info@team-island.dk
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Udsigt over Fryken

Mårbacka. Selma Lagerlöfs hjem.

Värmland, Mårbacka og Lagerlöf
Gensyn med en stor forfatterinde i et af Sveriges skønne landskaber
Tekst og foto: Nanna Drejer,
Foreningen NORDEN i Svendborg

D

et var sommeren 2005, og jeg var i det
sskønne Värmland. Jeg opholdt mig i
Sunne, hvor jeg fra den prægtige kirkes tårn
havde en smuk udsigt over byen og alle de blå
bjerge tillige med den lange sø Fryken, der
gennemløber byen.
Det var også i kirketårnet jeg så en mægtig
kirkeklokke, og var det måske den, som lagde
malm til den sølvkugle hvormed den store
bjørn på Gurlitafjeldet skulle nedlægges
ifølge fortællingen i Selma Lagerlöf 's "Gösta
Berlings Saga"?
Min interesse for Värmland er vokset i takt
med mit kendskab til Selma Lagerlöf. Og naturligvis står der i hjertet af Sunne en statue
af hende, den første kvindelige nobelprismodtager i litteratur i 1909.
Selma Lagerlöf så verdens lys en novemberaften i 1858 på herregården Mårbacka, den
gård, der havde været i slægtens eje gennem
generationer, og som den dag i dag kan beses
både ude og inde.
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Det var blevet spået Selma Lagerlöf, at hun
aldrig kom til at sætte en væv op i hele sit liv.
Nej, måske ikke ligefrem en svensk drejlsvæv,
men så sandelig en litterær væv, der løftede
hende op i verdenslitteraturens højeste elite.
Det skulle nemlig vise sig, at hun blev "den
store litterære væverske".
Hun voksede op i det skønne Värmland - her
havde hun sine rødder, og herfra hendes verden gik. Hun besad en vis evne til at fastholde
de historier, sagn og fortællinger hun fik fortalt af sine ældre familiemedlemmer. Det var
især farmoderen og fasteren, der berigede den
eventyrhungrende Selma, men også faderen
havde sans for fortællingens værd og musikkens glød.
Allerede tidligt i barndommen bestemte
Selma Lagerlöf sig for at blive forfatter, rig og
berømt. Profetierne skulle vise sig at blive opfyldt. Den värmlandske naturs mangfoldighed, mennesker og sagn og fortællinger danner basis for en del af hendes mange vidunderlige værker. Så da jeg efterhånden havde

gennemtrævlet langt det meste af forfatterskabet - endda flere gange og læst talrige biografier, afhandlinger og bøger - var det nærliggende for mig igen at rejse til det landskab
i Sverige, hun så ofte berømmer.
Jeg boede i Sunne og herfra udgik turene
rundt i Värmland. Jeg overnattede meget
apropos på "Selma Lagerlöf Hotellet", og på
mit værelse var der endog et fotografi af
hende og veninden Sophie Elkan.
Det var en stor oplevelse at gense de mange
interessante steder og mærke historiens vingesus. Formålet med min värmlandstur var naturligvis gensynet med Mårbacka, og besøget
står stadig for mig som turens højdepunkt.
Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel,
da jeg atter kunne spejde den statelige bygning fra vejen. Smilende på bakken lå Mårbacka og hilste én velkommen.
Selma Lagerlöf beherskede forskellige litterære genrer. Bl.a. var hun legendefortæller og på en måde synes hendes liv og levned

også at fremstå som noget af en legende, når
man ydmygt går omkring i hendes private
hjem, der nu er mindestuer. Mårbacka har jo
også sin egen helt eventyrlige historie. Interesserede kan læse herom hos Selma Lagerlöf,
men også litteraturforskere og biografer har
gengivet den spændende beretning om den
lille herregård og præstegård, der ender med
at blive en nobelprismodtagers hjem, og hvor
Selma Lagerlöf på smukkeste vis slutter rækken af kvinder, der styrede Mårbacka.
Grundet en svagelig fader kunne gården ikke
forblive i familiens eje. Så i 1888, mens Selma
var lærerinde i Landskrona, måtte hun se sit
elskede Mårbacka gå på tvangsauktion. Da
hun hørte dette svor hun, at hun ville tilbagekøbe Mårbacka, og det lykkedes i 1907. Da
var hun allerede en kendt forfatterinde, og
skriverierne fyldte nu hele hendes hverdag,
idet hun havde opsagt sin stilling som lærerinde i Landskrona i 1895.
Den lange sø Fryken, som Selma Lagerlöf
kalder Löven, er en smuk og meget lang sø i
Värmland, og det er ved dens østlige bred
Mårbacka ligger i Östra Ämterviks sogn.
Hun debuterede med romanen "Gösta Berlings Saga" i 1891. Denne herlige og underfundige bog har siden gået sin sejrsgang over
det meste af verden. Her er prægtige naturbeskrivelser af det skønne Värmland med

kendte lokaliteter. F.eks. kørte jeg op til Tossebergsklätten, som i "Gösta Berlings Saga"
kaldes Gurlitafjeldet, just dér, hvor den store
bjørn holder til, og som skulle lade livet for en
kugle af sølv og klokkemalm!
Fra Tossebergsklätten havde jeg en imponerende udsigt over den lange sø Fryken om
end der lå en tågedis over området.

dighed jeg nærmede mig det Lagerlöfske familiegravsted med hendes sarkofag.
Selma Lagerlöf sov stille ind på Mårbacka en
dag i marts 1940 knap 82 år gammel. Vi besøgende og læsere af hendes værker kan fortsat glæde os over den arv hun har givet os og
være taknemmelige herfor.

Herregården Rottneros danner efter sigende
forbillede for kavalerernes hjem i Ekeby i
"Gösta Berlings Saga". Her boede Majorinden og i kavalerfløjen de 12 kavalerer, inklusive Gösta Berling.
På min vandring rundt i Rottneros smukke
park med blomster og skulpturer, vandfald og
springvand førte mine skridt mig ned til Frykens bred. Her i det nette anlæg bag hækken
sad såmænd selveste Selma Lagerlöf - og
mon ikke hun læste i sin "Gøsta Berlings
Saga"…

Statue af Selma Lagerlöf i Rottneros-parken

Kirken i Östra Ämtervik er i sig selv et besøg
værd, og som et kuriosum så jeg lige inden for
i kirkerummet farbror Eberhards kuffertkiste.
Hvad Farbror Eberhards kuffert indeholder
kan I læse i "Gösta Berlings Saga" !
Ved indgangen til selve kirkegården står en
buste af forfatterinden, og det var med ærbø-

Det Lagerlöfske familiegravsted

REJSER 15

Norge / Sameland

15 dage i nord
Tidspunkt:
LØR 01- LØR 15 JULI. Afgang fra Holstebro Aktivitetscenter lørdag kl. 6, fra
Ålborg Banegård kl. 8.
Hjemkomst lørdag ca. kl. 24.
Pris:
Kr. 12.300.- pr. person. Tillæg enkeltværelse kr. 1.500.- incl. morgenmad, madpakke og middage, excl. drikkevarer
(madpakken til første dag medbringer I
selv). Alle entreer.
Befordring:
Færge Frederikshavn/Göteborg t/r. Bus:
Skave Turistfart med vor faste Chauffør
Torben Frederiksen.
Overnatning:
Vandrerhjem / hotel på 2-3 mands
værelser (sengelinned og håndklædermedbringes).
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Turleder:
Frode Riber.
Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN i Holstebro,
www.norden-holstebro.dk.
Tilmelding og suppl. info:
Bindende tilmelding ved indbetaling af
depositum på kr 1.000.- senest
FRE 31 MAR. Beløbet kan indbetales på
Foreningen NORDEN's bank-konto:
7590 - 000 127 760-0.
Tilmelding til turleder Frode Riber samt
yderlige infomation, tlf.9743 2097 /
4077 8033, e-post: fr@friber.dk, kasserer
Peter Baungaard, tlf. 9741 4972,
e-post: baungaard@mail.mira.dk.

Samerne blev tidligere betragtet som et
andenrangsfolk. De fik frataget både deres
områder og rettigheder. Men i sidste halvdel
af det 20. århundrede fik de endelig status
som et urfolk. Det gav politiske muligheder
og støtte til udvikling af samernes sprog og
kultur.
På rejsen vil vi forsøge at genopleve samernes
til tider barske historie. Vi vil bl.a. besøge:
Sametingets nye parlamentsbygning i Karasjok. Officielt åbnet år 2000 af kong Harald.
Samernes hovedstad Kautokeino.
Alta, med museum og kraftværk.
Tromsø med museum og Ishavskatedralen.
Karesuando med kirken og mindesmærker
for den religiøse vækkelsesbevægelse "læstadianismen" ("lappe"bevægelsen), mm.
Desuden vil vi se utroligt flot natur, der ikke
findes noget andet sted i verden.
Undervejs på den 6.000 km lange bustur vil vi
blive "rystet sammen" med fortællinger og
ved flittig brug af sangbogen.

Sverige

Lang weekend
i Bohuslän/Tanum

Helleristninger, broncealdergård og fisketur
Vi kører i bus fra Årslev torsdag morgen og
kan efter aftale samle deltagere op undervejs.
Turen fortsætter via Storebæltsbroen og Øresundsbroen til Tanum i Bohuslän, hvor vi ankommer til det smukt beliggende vandrerhjem ved havnen i Grebbestad.
Dagene i Tanum vil bl.a. indeholde:
Der er meget rige helleristnings-områder ved
Tanum - Fossum, Torsbo og Vitlycke, hvor
også museet er.
Tanums helleristningsområde er et enestående eksempel på bronsealderkunst af højeste
kvalitet. Motivernes variationsrigdom er et
unikt vidnesbyrd om livet under europæisk
broncealder.
I Tanums verdensarvsområde ligger Vitlycke
museum, et informationscentrum for hele
verdensarvsområdet. Her findes udstillinger,
rekonstrueret broncealdergård, butik og
café/restaurant. Museet tilbyder også brug af
referencebibliotek, arkiv og database med helleristningsbilleder.
Mulighed for at leje hytter på Tanums Camping och Stugby - fra skr 220.- pr. person/nat
sejltur i skærgården M/s Nolhåtten, Hamburgsund - pris ca. 125 skr.
fisketur - pris ca. skr. 250.
guidet tur i fuglereservat - pris ?
skaldyrsmiddag - incl. i prisen, men excl.
drikkevarer
samvær med Foreningen Norden, Norra Bohuslän (Tanum Kommune)
Se nærmere på: www.vitlyckemuseum.se.
www.grebbestadsvandrarhem.se.
www.tanum.se.

Tidspunkt:
TOR 03 - SØN 06 AUG.

Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN i Årslev.

Pris:
Ca kr 2.000.- kr. for medlemmer, ca kr
2.200.- kr. for andre. Dækker transport,
overnatning m/morgenmad, en bustur
m/guide, en skaldyrsmiddag excl.
drikkevarer.

Tilmeldingsfrist:
ONS 01 MAR. Depositum kr 500 ved
tilmelding.

Transport
Bus.

Tilmelding/suppl. info:
Hanne Rystedt, tlf 6599 2327,
gerne e-post: hanne@rystedt.dk
Kirsten Rasmussen, tlf 6599 1365, bedst
efter kl. 17, gerne e-post:kira@privat.dk.

Overnatning:
To- og fire-sengs værelser på Grebbestad Vandrarhem & Minihotel - eventuelt hytter på Tanum campingplads - Bed
and Breakfast. Sengelinned/
håndklæder medbringes.
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Sverige

Kalmar, Øland og Glasriget
i fire dage

Spændende fire dages tur til Kalmar og Øland
Tidspunkt:
TOR 17 - SØN 20 AUG.
Afrejse fra Reventlowsgade kl. 07. Mulighed for påstigning i bl.a. Lyngby, Holte,
Birkerød og Hillerød, Hjemkomst
Reventlowsgade kl. 20.

Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN i Helsingør og
Helsingborg.

Pris:
Kr. 2.595.- Incl.: hotel med halvpension,
entre til Udvandrernes Hus, et glasbrug,
Kalmar Slot, Informationscentret, Borgholm slotsruin og parken ved Soliden.
Ikke incl: frokoster og øvrige entreer.
Tillæg: Enkeltværelse kr. 450,- forsikringer 235.-.

Ansvarlig arrangør:
Foreningen Norden i
Fredensborg–Humlebæk,
i samarbejde med foreningerne i Birkerød og Helsingør.

Transport:
Færge og bus.

Tilmelding:
Bindende tilmelding og incl. indbetaling
af depositum kr. 2.000.-senest tir 15.
februar.

Overnatning:
Kalmarsund Hotel, Fiskaregatan 5, S-392
32 Kalmar, Tel.: (0046)-480 181 00. Godt
og hyggeligt hotel midt i byen. Alle
værelser med bad/toilet, telefon og TV.
Elevator, sauna og boblebad.
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Teknisk arrangør:
Dania Rejser.

Teknisk arrangør:
Iceland Eagle Travel ApS.

Supplerende info:
Dania Rejser på tlf.45 280 280. Ved tilmeldingen bedes De oplyse, om De er
medlem af Foreningen NORDEN.

Lad tiden stå stille i den travle hverdag og oplev en svunden tid i Kalmar og på Öland. Her
ser og oplever man mere på den korte tid, end
man måske forventer. Vi ser borgen, hvor
Dronning Margrethe d. 1. i 1397 underskrev
aftalen om Kalmar-unionen, der eksisterede
indtil 1523 under Gustav Vasa, selv om den
reelt var sat ud af kraft i 1448. Vi ser det fotogene Öland med en blanding af "levende
middelalder" og driftig nutid. På den stenede
ø er hvert et lille jordlod sirligt indrammet af
store stengærder. Ved hver en bondegård var
stubmøllen en nødvendighed, og mange af
dem står der endnu. Øland - mål for en rigtig
fotosafari!
"Glasriket"- området med snesevis af små og
store glasbrug, ligger på vejen mod Kalmar, og
her aflægger vi besøg.
Skærgården omkring Karlskrona på den sydsvenske kyst er også en del af de mange oplevelser. Kort og godt: "En nordisk fuldtræffer".

Sverige / Estland
I Arns fodspor i Östergötland
Igen i år indbyder Foreningen NORDEN i
Søllerød til en tur til Sverige, denne gang til
"det mest svenske Sverige", området mellem
Vätteren og Sommen, på grænsen mellem
Småland og Östergötland.
Vi skal bl. a. lidt i "Arns fodspor" til Bjälbo,
klosterruinen Alvastra, hvor der kan ses rester
af klosterhaven. Vi skal se den nye udstilling
på Vadstena Kloster samt besøge Kirken.
Sejltur på Sommen med Boxholm, en udflugtsbåd med træfyret dampmaskine. En
rundtur i et landskab, hvor man hele tiden
venter at møde ungerne fra "Alle vi børn i
Bullerby" og Emil, Ida og alle de andre fra
Astrid Lindgrens bøger.
Der vil selvfølgelig være lejlighed til selv at
opleve lokalområdet på egen hånd. På vejen
ud og hjem mulighed for at strække benene
og for at få lidt frokost og se nogle af de meget spændende steder i Småland.

10-dages rundrejse i Estland: Oplev Tallinn,
en levende, gammel by med en helt speciel
stemning. Valdemar Sejr indtog den i 1219,
og det var her, Dannebrog faldt ned fra himlen 15. juni. Byen er optaget på UNESCOs
verdensarvliste med sin fine middelalderby,
bymur og 26 byporte/tårne. Omkring Rådhuspladsen er der dagligt koncerter og udstillinger.
I Tallinn bor vi på et 1.kl. hotel i gå-afstand
til centrum, og der bliver tid til at snuse rundt
på de lokale markedspladser på egen hånd.
Herudover skal vi bo på landet - enkelte steder på vandrehjem - med to overnatninger på
den store ø Saaremaa (Øsel). Her deltager vi i
Sankt Hans aften på estisk, med stort bål og
fest hele natten.
Vi kører gennem udstrakte skove og spændende vådområder, vi besøger nationalparken
Lahemaa, og det rekreative område omkring
Otepää, hvor der om vinteren holdes internationale skisportskonkurrencer.
Vi skal besøge den store intakte Bispeborg i
hovedbyen Kuressaare, et hjemstavnsmuseum
og en økologisk gård opbygget på ruinerne af
en kolkhose fra sovjettiden.
Måltiderne vil være en del af kulturen, og
måltider serveres i spændende historiske bygninger. På Borgen i Pöltsamaa serveres
smagsprøver på den lokale vin. En af dagene
vil temaet være natur, hvor vi bl.a. indtager
frokosten i det fri.

Tidspunkt:
TIR 27 JUNI - LØR 01 JULI.
Pris:
Kr. 4.385.- med fire overnatninger i
dobbeltværelse med halvpension og
udflugter med frokost tre af dagene.
Tillæg for enkeltværelse kr 600.Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN i Søllerød.
Supperende info:
Ivan Vium, Bøgeparken 5, 2800 Kgs.
Lyngby, tlf 459 36575.

Midsommer i Estland
Natur og kultur på 10 dages rundrejse
Tidspunkt:
TOR 22 JUNI - LØR 01 JULI.

Guide:
Lokalkendt guide fra Hekla Travel.

Pris:
Kr. 7.500.- incl fly, bus, færger, indkvartering, alle måltider minus drikkevarer,
guide, garatifondsgebyr. Depositum kr.
1500.- betales ved tilmelding, restbeløb
senest mandag 03 april.

Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN, Allerød.

Befordring:
Fly fra Københavns Lufthavn
Kastrup/retur.
Overnatning:
Hoteller/vandrehjem.

Teknisk arrangør:
Hekla Travel A/S, København.
Antal deltagere:
Minimum 30.
Tilmelding/suppl. info:
Senest onsdag 25 januar til Lis Arendt,
tlf. 4495 3137.
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Over Valdresflya
– den bilvenlige
Valdresflya er navnet på fjeldvejen, der forbinder Valdres med Gudbrandsdalen.
Her er udfordringer for alle kategorier af natur-elskere, også for dem, der
foretrækker at nyde fjeldet tæt på - til fods, til vands eller gennem bilvinduet.

Af Terje Nordberg

D

en norske historie er bl.a. fortællingerne
_om, hvordan mennesker gennem århundreder har levet i barsk natur og udnyttet
ressourcerne. Men det er også fortællingerne
om kunsten at rejse fra den ene dal, op over
fjeldet og ned i den anden.
Valdres er en af de store, norske dale som
skærer lange revner i den sydlige del af
Norge, og når man rejser som bilturist oplever
man på én gang både naturens kraft og menneskenes seje kampvilje. Mange mener, at
Valdres er selve "perlen" blandt de norske
dale. Hvor Gudbrandsdalen er åben og venlig, er Valdres mere lukket og mystisk. Hvis
der stadigvæk findes trolde i Norge, så holder
de til her.

Fra beach til den evige sne på
under en time
Fagernes er "hovedstaden" i Valdres. Afstanden fra Oslo er knapt 200 km, og efter et par
timers snoet kørsel åbner dalen sig og bliver
mere gæstfri. Herfra deler Valdres sig op i to
mindre dale - Vestre og Østre Slidre. I den
første fortsætter E-16 sin vej over højfjeldet,
ned til Bergen, mens hovedvej 51 går gennem
Østre Slidre, over Valdresflya i Jotunheimen
og ned til Lom i Gudbrandsdalen.
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Men Fagernes er bestemt et ophold værd.
Det travle bygdecentrum har til hverdag ca.
3000 indbyggere, men svulmer i sommertiden
op til det flerdoblede. Strøget er broget og
forvirrende som en sydlandsk gågade, og ved
Strandefjorden udfolder der sig et sydlandsk
badeliv med alt, hvad dertil hører af cool
drinks, surfere og strandsild. Turismen blev
for alvor skudt i gang i 1906, da man åbnede
Valdresbanen. I 1987 fik byen sin egen lufthavn og har i dag to daglige afgange fra Oslo,
Gardermoen, samt faste vinterruter fra februar til april fra København og London.
Men selv om denne lille by mellem fjeldene
nogle uger hver sommer emmer af mondæn
turisme, så bliver Fagernes aldrig noget Costa
Brava. Man hvad skal man med det? Hvor
ellers kan man tage sin morgendukkert i 20
graders badevand, få timer senere sidde på en
øde fjeldtop og stirre ud over den evige sne,
og inden aftensmaden nyde gammel norsk
bygdekultur på Valdres Folkemuseum, Norges
fjerdestørste af slagsen?

Gennem Østre Slidre
Fra Fagernes går det jævnt op ad gennem den
smukke fjelddal, Østre Slidre, hvis kommunale logo er et mønster af skifersten, som
fortæller, at netop denne særlige form for

minedrift har spillet en stor rolle netop i
denne i bygd. Det forklarer, hvorfor selv den
mest ydmyge stald på vej op gennem fjelddalen er beklædt med det smukkeste skifertag. I
dag er skiferminerne delvis nedlagt, men
endnu bruges knust skifer fra Slidre til tagpapbelægning.
Opstigningen til højfjeldet er her iøjnefaldende på mange måder. Få steder i Norge går
trægrænsen så højt op som på de lune skråninger op mod Jotunheimen. For ikke længe
siden var her kun dværgbirk og nøgent fjeld,
men i dag kravler granskoven op til over 1000
meter over havet.
Beitostølen er kendt af mange danske skientusiaster. Fra at være en lille sæter i 1950'erne
( støl = sæter) er området efterhånden blevet
et kendt turistmål, ikke mindst pga den
foretagsomme, blinde sanger og entertainer,
Erling Stordahl, der på Beitostølen grundlagde et af verdens første genoptræningscentre for funktionshæmmede. Under stor mediebevågenhed op gennem 60-erne og 70-erne
blev her arrangeret en række idrætskonkurrencer for blinde, der gjorde Beitostølen
kendt langt udenfor Norges grænser. I dag er
Beitostølen ikke kun kendt for sine mange
genoptræningscentre, men har også et tæt

norske ødemark

belagt tilbud om hytter, hoteller, forretninger
og natteliv for alle typer brugere. Beitostølen
er sidste post før højfjeldet. Her slipper
skoven omsider op og fjeldet tager over.

National turistvej nr 5
Valdresflya ("fly"= vidde) er navnet på
Norges næsthøjeste fjeldovergang og er som
regel åben fra ca. 1. maj til 1. november. Den
er ca. 120 km lang og går fra Fagernes til
Vågå i Gudbrandsdalen. Undervejs passerer
vejen gennem noget af den flotteste natur i
det sydlige Norge, og på det højeste når vejen
1389 meter op over havet. Selv midt på
sommeren ligger her sne i vejsiderne, og hvis
man er heldig kommer der ikke bare geder,
får og køer, men også rensdyr spadserende
hen over vejen. Flere turistboder undervejs
sælger lokale specialiteter som f.eks. brun og
hvid gedeost, rensdyr- eller fårepølse, flatbrød, røget kød og rømmegrød. Rømme er
sur fløde fra den fede fjeldmælk og spises som
grød eller tilbehør til f.eks. vafler eller pandekager.
For tiden arbejdes der med at opgradere
Valdresflya til Norges 5. Nationale Turistvej.
Hertil kræves, at en lang række forhold
opfyldes, bl.a. skal naturkvaliteterne være i
top, ligesom miljøværn, faciliteter for de

rejsende og informationssystemet undervejs i
løbet af de kommende år skal forbedres
yderligere.
For den, der søger den store natur, men som
enten ikke vil eller ikke magter at bevæge sig
uden bil, er Valdresflya ideel. Man har sjældent fjeldet helt for sig selv, men her virker
aldrig overrendt. Vidderne er enorme, og der
er så "højt til loftet", at larm og lyd hurtigt
forstummer.

Fjeldvandrer for en dag
Der er mange muligheder for overnatning på
Valdresflya. Et af de mest kendte er Vandrehjemmet "Valdresflya", som ligger på vejens
højeste punkt. Herfra er der muligheder for
kortere eller længere ture langs mærkede stier
ind i Jotunheimens indre. Man kan også dreje
fra østpå ad Jotunheimvejen fra Bygdin til
Vinstra i Gudbrandsdalen. Følger man rute
51 kommer man ind til selve porten til Jotunheimen. Først til turisthotellet Bygdin, senere
Gjendesheim og Bessheim.
Fra alle disse hytter - veludstyrede og primitive på den særlige norske måde - er der rige
muligheder for små og store udflugter i
fjeldet. Flere steder er det muligt at kombinere båd- og vandreture, og Den Norske

Turistforening har et tæt udbygget net af små
og større hytter netop her, især omkring de
smukke fjeldsøer, Bygdin og Gjende. På
begge er der daglige bådforbindelser til større
og mindre turisthytter længere ind i fjeldet.
På de detaljerede turkort, som sælges i de
fleste kiosker og hytter i området, er der
indtegnet opmærkede turstier med anslået
vandringstid i timer mellem hytterne. Udstyret med dette, samt en sejlplan for bådtrafikken kan enhver sammensætte turprogrammer,
der strækker sig fra nogle få timers vandring
til den helt store fjeldekspedition med klatring, gletschervandring, river-rafting m.m.
Især kan anbefales vandreturen over Besseggen, det mest berømte fjeldparti i Norge med
fantastisk udsigt over Jotunheimens sneklædte toppe. Det lodrette kig ned i søen
Gjende på den ene side og i Bessvatn på den
anden gør denne "fjeld-ekspedition" til en
helt særlig oplevelse, og kan på det varmeste
anbefales. Turisthytten Gjendesheim er et
godt udgangspunkt som "base-camp" for
opstigningen, der kræver god tid og en rimelig kondition. Turen går ad mærkede stier
over fjeldet, ned til Memurubu og tager 8-10
timer inklusive pauser. Vejen tilbage til bilen
kan enten tages med rutebåd eller - hvis de
ømme lår tillader det - ad stien langs søen.
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Suset fra elven er gratis
Det tager tid, hvis man vil overkomme det
hele, og for den, der vil afprøve forskellige
sider af vildmarkslivet, er der udfordringer
nok til en hel ferie. Elven Sjoa, som løber ud
fra Gjende og ned i Gudbrandsdalen, er
således et eldorado for kanosejlads og riverrafting. Her kan man få flere forskellige slags
"oplevelsespakker", bestående af f.eks. rafting, gletschervandring, mountainbike, sommerski, udflugter til grotter m.v. efter eget
ønske. Og for den, der vil ned i tempo, kan
man med udgangspunkt i turisthotellet
Bygdin opleve Jotunheimen fra hesteryg.

TUR OG TIPS

Norge er et dyrt ferieland. Det mærkes især
på aktiviteter som ovenstående, men prisniveauet på turisthotellerne/hytterne er også højt.
Har man sit lille telt med er der dog flere
steder billige - nogle steder helt gratis teltpladser. Ved turisthotellet Bygdin kan man
f.eks. slå teltet op helt ned til søen og lave sin
egen "base-camp" uden at det koster en
krone. Vandet i søen kan drikkes, og brusebad, toiletbesøg og spisning kan henlægges til
hotellet for en rimelig penge. Ved Gjendesheim og Bessheim er der ligeledes teltpladser
til små priser. Suset fra elven er gratis!
Men naturen er sårbar. Generelt gælder
"allemannsretten" i Norge, men i de mest
populære og sårbare områder, som f.eks. over
Valdresflya, er man begyndt at regulere turismen kraftigt. Slitage og forurening gør sig
gældende også her, og ved Gjendesheim har
man f.eks. i løbet af det seneste år måttet
bygge et stort, nyt rensningsanlæg. I naturværns- og miljøkredse er der derfor mange,
som taler for en indskrænkning, snarere end
for en udvidelse af servicetilbudene i disse
populære og derfor mest udsatte fjeldområder
i Norge.

Ned i Gudbrandsdalen
Klimaet bliver straks anderledes, når man
begynder nedkørslen til Gudbrandsdalen.
Den skarpe, friske fjeldluft tager af, og Jotunheimen skimtes som grågrønne skygger med
hvide toppe gennem bagruden. Igen går turen
gennem tætte skovstrækninger, og langs vejen
løber elven Sjoa - kendt som en af Europas
mest eftertragtede rafting-strækninger. Ind i
mellem gemmer den sig i skoven, andre
gange løber den lystig og veloplagt langs med
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vejen eller kaster sig voldsomt ned gennem
smalle kløfter. Som f.eks. ved den dramatiske
kløft Ridderspranget, hvor den tapre ridder
Sigvat av Leirholar en gang i 1300-tallet skal
have foretaget bruderov nede i bygden. Ifølge
sagnet brændte han brudgommens gård af,
flygtede op mod fjeldet og forsvandt med
bruden på nakken efter et dristigt spring over
afgrunden. Mange har prøvet at gøre ham
kunststykket efter, men med uheldig udgang,
for klippen er spærret af, hvor den tapre
ridder en gang tog afsæt.

stavkirke og kirkegården, hvor Jo Gjende
ligger begravet. På 1800-tallet gjorde denne
karismatiske jæger og fjeldmand sig gældende
på mange måder, bl.a. som lokalpolitiker og
autodidakt videnskabsmand. Det er Jo
Gjende, som har givet navn til flere steder i
Jotunheimen - f.eks. søen Gjende, Gjendesheim og Gjendebu. På hans gravsten står frit oversat fra bygdedialekt : "Jeg er som du
ved en fjeldets mand og derfor drager jeg til
fjelds så ofte jeg kan". De fleste nordmænds
sjæl rummer en drag af Jo Gjendes ånd.

På vejen passerer man også den smukke og
usædvanlig krystalklare sø, Lemonsjøen, hvor
der er rigeligt med raste- og teltpladser helt
ned til søbredden. Så styrtdykker man ned til
Vågå, som er et gammelt traditionsrigt bygdecentrum. Her kan man se den smukke

Fjeldet er ikke bare noget man kører op på.
På norsk tager man også "inn i fjellet"!
Hermed være anbefalet Valdresflya som et
sted, hvor man - også som dansker - kan
foretage begge typer rejser.

Medlemsfordele
Medlemskab af Den Norske Turistforening giver adgang til både kort,
brochurer og udstyr til en rimelig
penge. Som medlem får man desuden tidsskriftet "Fjell og Vidde" og
ikke mindst rabat på kost og logi på
de hoteller og hytter som ejes af DNT.
Kontingentet er hurtigt tjent ind, hvis
man har planer om at opholde sig
nogle dage i fjeldet.

Den Norske Turistforening
Tlf. + 47 2282 2800.
www.turistforeningen.no
Turistkontoret på Beitostølen:
Tlf. + 47 6135 2200.
www.beitostolen.com
Turistkontoret i Fagernes:
Tlf. + 47 6135 9410.
www.visitvaldres.no
Turistkontoret i Vågå:
Tlf. +47 6123 8290.
www.visitvaga.no

Sydslesvig

Diger, kog, øer og halliger
Fire dage i nordfrisernes fodspor
Velkommen til en spændende fire dages rejse
til nationalparken i det schleswig-holstenske
vadehav.
Det er en studietur med fokus på nordfrisernes kultur/identitet og natur/levevilkår i marsken. Her lever tyskere med både et nordfrisisk og et danske mindretal. I dette meget
specielle og smukke landskab har friserne i
kamp mod vadehavet skabt helt sin egen natur, kultur og identitet, og den går vi på opdagelse i i Nordfrislandet, hvor vi besøger den
både smukke og barske hallig-verden.
Friedrichstadt blev i 1621 anlagt af hollænderne, hvor floderne Ejderen og Treene flyder
sammen. Byen er kendt for sine mange
smukke huse, og som rosernes by. Herfra lægger vi turen forbi Tønning, hvor der langs
havnen ligger en række gamle huse, heriblandt Skipperhuset fra 1623. Vi besøger Eidersperrwerk med fem store sluseporte på 40
m længde, der beskytter med stormflod. Husum er den største by i Nordfrisland og amtshovedstad. Vi tager på en historisk byrundtur
og oplever havnen, der er præget af ebbe og
flod, og som rækker ind i bykernens hyggelige
del. Vi ser den i 1991 opførte danske kirke,
slottet og torvet, der er omgivet af de mange
smukke huse med kamtakgavle.
Ud for Frisland ligger fem beboede halliger.
Med båd besøger vi Oland, der er på ca. 117
ha og har ca. 30 indbyggere, der alle bor på et
stort varft, hvor 15 huse ligger omkring en feting, til opsamling af regnvand. Oland er helt
sin egen lille verden med kirke, skole og kro.
Vi besøger, om vandet vil, hallig Grøde med
16 indbyggere. Der er på øen to varfter.
På hjemvejen en tur på øen Før, hvor vi i Nieblum besøger Friserdomen, en ualmindelig
stor landsbykirke, der er opført omkring år

1100 og er rigt udsmykket. Øen har store søfartstraditioner, spc. hvalfangerperioden
1700-1850 var gode år. Sporene ses i dag i
form af mange smukke kommandørgårde. Vi
foretager en byvandring i havnebyen Wyk,
hvor vi besøger Frisenmuseet, der rummer
Førs historie. Herfra er vi på vej mod nord hjemad.
Projektet er i samarbejde med Folkeuniversitetet støttet af Sønderjyllands Amts Kulturfond og Foreningen NORDEN.

Tidspunkt:
SØN 25 - ONS 28 JUNI.

Tilmelding:
Senest LØR 01 APR.

Pris:
Kr. 2840.- pr. person i dobbeltværelse,
halv-pension, incl. udflugter,
båd/færge og entreer, tillæg enkeltv. kr
180.- Sygeafbestillingsfors. kr.160.-.

Antal:
Min. 25, max 40 deltagere.

Befording:
Bus.
Overnatning:
Hotel i Husum.
Guide:
Lektor Torben Kvist.
Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN i
Nørre-Rangstrup.

Suppl. info:
Peter M. Bramsen, Tårnvej 3, 6520 Toftlund, tlf 8483 1233.
Se nærmere på www.6520.foreningennorden.dk
Studieturens sværhedsgrad: Byrundtur
og til fods på halligerne. Husk regntøj
og solidt fodtøj. Forbehold for ændringer. NB: Tidevandet bestemmer.
Der holdes to foredrag om Nordfrisernes kultur og identitet MAN 06 & MAN
20 FEB.
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Balticum

Oplev foråret i Letland
Ophold i Riga og Talsi med udflugter ud i landet
Tidspunkt:
SØN 25 MAJ - TOR 01 JUNI.
Pris:
Kr. 4.950.-, tillæg for enkeltværelse.
Befording:
Fly København-Riga retur. Lokale
udflugter i bus.
Overnatning:
Hotel i turistklasse.
Guide/turleder:
Verner Halmø, formand for
Foreningen NORDEN i Glostrup, en
repræsentant fra Foreningen Danmark-Letland, samt lokale guider fra
den lettisk-danske venskabsforening.
Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN i Glostrup, i
samarbejde med Foreningerne NORDEN i Glostrup, Hvidovre, Taastrup og
Rødovre og Foreningen DanmarkLetland.
Teknisk arrangør:
Fremad Rejser.
Tilmelding/suppl. info:
Senest onsdag 01 marts til Kirsten
Gjaldbæk, tlf. 3871 1825.
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Rejsen bliver et møde med landet og folket i
et område med stærke nordiske bånd. Letland
har efter selvstændigheden i 1992 udviklet
venskabsbånd over Østersøen til de nordiske
lande. En af forbindelserne er venskabsbysamarbejdet mellem Glostrup og Talsi, der
blev etableret i august 1992. Mødet med den
lettiske befolkning bliver måske rejsens største oplevelse. Vi kommer til at høre om letternes liv og vi oplever nogle af landets seværdigheder sammen med dem.
Det første mål bliver derfor byen Talsi, som
ligger i et meget naturskønt område, der kaldes det kurlandske Schweiz. Byens historie
går tilbage til Valdemar Sejrs tid, så besøget
kan også blive en anledning til at få genopfrisket noget af vores egen historie. Fra Talsi

bliver der udflugter til Østersøen og de store
naturreservater. Pedvala naturparken er et
UNESCO kulturprojekt.
Efter tre dage i Talsi går turen til hovedstaden
Riga, med en 800 år lang historie. Riga er en
af de mest grønne byer i Europa, dens parker
ligger som kunstværker med blomsterbede og
fine træer og buske, der er særligt smukke i
foråret. De lettiske arkitekter har lagt grundlaget for parkkulturen i Europa. Byen er særlig kendt for de mange velholdte bygninger i
Art Nouveau-stil. Også ældre byggerier fra
Rigas storhedstid som europæisk handelsby
står velbevaret. Byen er rig på spændende museer og udstillingsbygninger. Der vil blive arrangeret et besøg i den nationale opera eller
en koncertoplevelse efter deltagernes ønske.

Balticum

Kristi Himmelfartstur til Litauen
Leonardo da Vinci og bryllupsborg

Tidspunkt:
ONS 24 - SØN 28 MAJ.

Søllerød afdeling indbyder til en smuttur til
Litauen i Kristi Himmelfartsdagene. Litauen
er et af de nye medlemmer af EU, og det er et
af de gamle medlemmer af vores historie - og
derfor et af de lande, hvor Norden har såvel
en gammel som en ny betydning.
Vi letter fra Københavns Lufthavn i Kastrup
onsdag eftermiddag til Vilnius, med bus derfra til Kaunas, hvor vi bor til lørdag. Onsdag
aften, efter indkvarteringen, spiser vi sen middag på et meget hyggeligt spisested, Zalias
Ratas, hvor der med garanti er godt øl og god
mad.
Torsdag og fredag går med udflugter i nærområdet, bl.a. til Klosterkirken med freskoer
af Leonardo da Vinci, tur med "bjergbanen"
og meget andet.

Lørdag kører vi til Vilnius, hvor vi overnatter
til søndag, men undervejs besøges den gamle
borg Trakai, der i dag nok mest er kendt for
sine bryllupper, men som også har et kæmpemarked med rav i alle afskygninger til fantastisk billige priser. Lørdag aften spiser vi på en
af de mange gode restauranter i Vilnius.
Søndag formiddag besøger vi et par fabriksudsalg og det store marked, hvor man kan
købe alt mellem himmel og jord til den halve
pris. Vi kører tilbage til Vilnius, hvor man kan
opleve lidt af den gamle by på egen hånd - og
bl.a. selv finde et spisested (de er gode og
spændende), inden hjemrejsen søndag eftermiddag. Hjemkomst til København ved 19tiden.

Pris:
Kr. 4.200.- incl. transport, indkvartering med morgenmad (halvpension),
udflugter og to middage. Enkeltværelse plus kr. 200.-.
Befordring:
Fly og bus.
Overnatning:
Hoteller.
Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN i Søllerød.
Tilmelding/suppl. info:
Ivan Vium, Bøgeparken 5,
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 4593 6575.
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Rusland / Estland

Rejsekursus
i hælene på vikingerne

Fire dage på højskole og 11 dage på rejse
Tidspunkt:
LØR 01 - SØN 16 JULI.
Pris:
Kr 15.100.- alt incl. fra Københavns
Lufthavn Kastrup, (dobbeltværelse,
enkeltværelse plus kr. 1600.-.), ej incl.:
Aftenarrangementer samt ét måltid i
Tallin.
Befordring:
SAS-fly direkte til Sct. Petersborg, hjem
fra Tallinn, bus under hele opholdet.
Overnatning:
Gode centralt beliggende hoteller, alle
med bad på værelset. På forkurset
bad/toilet på gangen.
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Turleder:
Jens Rahbek Pedersen. Dansk talende
guider på turen.
Antal deltagere:
Max 35, min. 22.
Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN Ribe Amt og
Snoghøj Folkehøjskole.
Teknisk arrangør:
Fremadrejser.
Tilmelding/suppl. info:
Ivan Vium, Bøgeparken 5, 2800 Kgs.
Lyngby, tlf. 4593 6575.

For det første er rejsen en rejse tilbage til vores glorværdige forfædre og til nogle af de
steder, hvor de uforfærdet trodsede strabadserne for at nå til Konstantinopel. Vi besøger
vikingeudgravningerne ved Staraja Ladoga
med de store vikingehøje, der er vidnesbyrd
om, at ikke alle vendte hjem. Senere Gorodische ud til Ilmen-søen, her vader vi bogstavelig taget i potteskår. Gorodische ligger
tæt ved Novgorod, Ruslands ældste by.
Og i Rusland skal vi naturligvis også se alt det
andet: Vinterpaladset, Det russiske museum,
Isaak Katedralen, Katrina paladset med ravkammeret, Sophiekatedralen i Novgorod fra
1054, Nationalmuseet med de berømte
birkbarksbreve.
I Tallinn skal vi naturligvis se stedet, hvor
Dannebrog ifølge sagnet faldt ned. Det
skabte forudsætningen for den danske sejr
over de falske estere og myten om Dannebrog.
For det andet er rejsen en rejse lige ned i den
aktuelle nutid. Vi skal på privatbesøg hos
russere, der dog taler engelsk eller tysk. Vi
skal på russiske markeder, vi skal høre om
gadebørnenes hårde liv.
På rådhuset i Narva skal vi høre om, hvordan
livet foregår i en estisk by, hvor mere end 95
pct er russisktalende.
I Estland besøger vi også Øsel, der var dansk
frem til 1645, og meget mere.

Balticum

Lublin,
i svenskekongen Karl den XIIs fodspor
Sydøstpolen, nær den russiske grænse
Tidspunkt:
SØN 27 AUG - 03 SEP.
Pris:
Den endelige pris meddeles i
februar.
Befordring:
Bus.
Overnatning:
I enkelt eller dobbeltværelse på
hotel.

Foreningen NORDEN i Nykøbing Falster
fortsætter succesen og arrangerer igen en
rejse, og i år går den til Lublin sydøst for
Warszawa, med en smuk beliggenhed.
Lublin er over 1000 år gammel. Den havde
sin storhedstid i det 15.-17. århundrede og
betegnes i dag som hovedstaden for det sydøstlige Polen.
I Den store nordiske Krig, 1700-21, besejrede
Karl den XII både russere og polakker, og vi
følger en af de mange sejrsruter i Polen og gør
ophold i Poznan, hvor Karl den XII opholdt
sig i 1705 efter at have indtaget både Krakov
og Poznan. Rejsen fortsætter mod sydøst til
Lublin. På markedspladsen skal vi bl.a. af-

lægge besøg i det såkaldte Sobieskis Hus i nr.
12, hvor Karl den XII og Zar Peter af Rusland har boet - dog ikke samtidig.
Desuden skal vi bl.a. se den gamle bydel, som
er komplet og romantisk, og se Lublins borg
og markedsplads. Desuden besøges koncentrationslejren Majdanek, som rummer bevarede bygninger og udstillinger. Dernæst frilandsmuseet og botanisk have, møde og samvær med den lokale folkedansergruppe. Endvidere besøg i Kazimierz, som betegnes som
Polens smukkeste by.
På rejsen til og fra Lublin overnattes på hotel.

Turledere:
Erna og Bent Jensen.
Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN, Nykøbing
Falster.
Tilmeldingsfrist:
TOR 20 APR.
Tilmelding/suppl. info:
Bent Jensen, Frejasvej 18, 4873
Væggerløse, tlf: 5417 7173.
E-post: erna.bent.jensen@webspeed.dk.
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Norden rundt
Sverige, Finland og Norge
med Nordkap og Lofoten i 15 dage

Gennem Sverige til Stockholm, fra Åbo
i Finland til Nordnorge, sydpå igen med
hurtigruten
Tidspunkt:
TOR 29 JUNI - TIR 11 JULI.
Opsamling i København, Lyngby, Holte,
Birkerød, Allerød, Hillerød og Helsingør,
samt Helsingborg.

Pris:
Kr. 13.345.- Tillæg: Udvendig kahyt,
kat. A pr. person i dobbeltk. kr. 540.Enkeltværelse, hotel / skib 15 dage B
kahyt kr. 3.660.-, A kahyt kr. 4.040,Særlige forsikringer kr. 480.-.

Inklusive:
Bustransport, hotelophold med halvpension. Første måltid er aftensmad
første dag, sidste måltid er morgenmad
sidste dag. Entrébillet til udsigtstårnet i
Tammerfors, The Arctic Centre, Nordkap-området, Same-udstillingen, Alta
Helleristningsområdet, Polarcirkelhuset
samt Nidaros Domkirke.
Ikke incl.: Evt. øvrige entreer og forsikringer.
Transport:
Færge og 4 stjernet bus med god sædeafstand. NB: Der skiftes plads i bussen
dagligt efter rejselederens anvisning.
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Overnatning:
Særdeles gode hoteller. Bad/toilet på
alle værelser. Farve-TV på de fleste
værelser, minibar og sauna på flere
hoteller. På en del nordskandinaviske
hoteller kan få dobbeltværelser være
kombiværelser, to enkeltstående senge,
hvoraf den ene er sofaseng.
Ansvarlig arrangør:
Foreningen NORDEN i Helsingør, i samarb. m. Foreningen NORDEN i Helsingborg. Samarbejdet betyder afgangsgaranti.
Teknisk arrangør:
Dania Rejser.
Tilmelding/detaljeprogram:
Dania Rejser på tlf.4528 0280. Bemærk:
Depositum på denne rejse er kr. 1.000,-.
Ved tilmeldingen bedes De oplyse, om
De er medlem af Foreningen NORDEN.
Supplerende info:
Ca. to uger før afrejse tilsendes yderligere rejseinformation og hoteladresseliste. Hotelændring i programmet kan
forekomme. Valuta: Få svenske kroner lidt euro, en del norske kroner. Dertil
danske kroner til bus-bar/picnic.

"Vidunderlige Norden" kunne være overskriften! Skove, mægtige søer, Samelands spændende kultur, og solen, der slet ikke vil gå ned
i de vilde fjelde; et eventyr mange drømmer
om.
Udrejsen går gennem Sverige mod Stockholm. Herfra skal vi på en pragtfuld sejltur
gennem skærgården til Åbo.
I Finland møder vi de blanke søer, skovene og
så det nordfinske højland. Heroppe står natten stille, det er bare lyst hele døgnet.
Flotte veje snor sig langs den norske skærgård
med de dybe fjorde. På Lofoten møder vi så
det eventyr, ingen kan forestille sig. En oplevelse for livet - ikke så mærkeligt, at vores
rejse til Nordkap ofte kaldes "Livets Eventyrrejse". Det er Nordkap, der er rejsemålet, men
det helt store eventyr er og bliver Lofoten.
Derfor lægger vi så stor vægt på øgrupperne
derude mod vest. Vi har fire nætter på øgrupperne, en nat i Harstad , Helsingørs venskabsby, og tre nætter ved Svolvær på Lofoten.
Hurtigruten: På Nordnorges smukkeste delstrækning sejler vi ned gennem Raftsundet,
og ikke mindst ind i den 100 meter brede
Trollfjorden, hvor klipperne rejser sig 5-600
meter lodret op af havet, et eventyr, der er så
"trolsk" og storslået, at det næsten tager vejret
fra en.

Foreningen NORDEN i Danmark

