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I Karl den 12.’s fodspor

Hjorte mod bus
Men også svenskekongen, Karl den 
12., besejrede både russerne og 
polakkerne, og rejsen fulgte én af 
svenskekongens mange sejrsruter, bl.a. 
til Poznan i 1705. Netop i Poznan blev 
der overnattet på udrejsen.
På vores rejse havde vi et uheld på 
vejen ved Poznan, idet to hjorte løb 
ud foran bussen i et skovområde. Den 
ene hjort ramte bussen, men uheldet 
forårsagede udover hjortens liv, som 
døde øjeblikkeligt, kun materiel skade 
på bussen, så rejsen kunne fortsætte 
efter en pause til Lublin.
I Lublin besøgte vi den gamle by, hvor 
rundturen gik til den gamle byport, 
Krakowporten, slottet og den Hellige 
Treenigheds Kirke. Her fi ndes en 
samling græsk-ortodokse freskoer, 
som er malet af den nu forsvundne 
folkegruppe, ruthenerne. 
På det gamle torv blev vi af guiden 
gjort opmærksom på det Sobieske hus 
i nr. 12. Her har svenskekongen Karl 
den 12. boet på sin sejrsrute. Ligeledes 
har zar Peter af rusland boet i dette 
hus, dog ikke samtidig. I dag er huset 
privatejet.

Majdanek
Senere gik turen forbi det gamle 
jødiske kvarter. Inden 2. verdenskrig 
fandtes i Lublin et af de største jødiske 
samfund i Polen. Under tyskernes 
besættelse havde nazisterne først 
planer om at indrette området som 
jødereservat, men de ombestemte sig 
og anlagde i stedet den store koncen-

Norden-rejsen 2005 til Lublin i Sydøstpolen

Nykøbing Falster-afdelingens rejse havde titlen ”I svenskekongen Karl den 12.’s fod-
spor”. Det blev en stor oplevelse for de 45 deltagere med mange dejlige indtryk af 
Polen. Vi fi k indsigt i landets levevis, både politisk, historisk og kulturelt.
Lublin har 350.000 indbyggere, og byens beliggenhed på toppen af bakkerne for-
tæller, at der er tale om en fæstningsby, som har været beboet siden 900 tallet.
Polen har i tidens løb været udsat for fremmede magter og er blevet delt nogle gan-
ge af Tyskland og Rusland.

trationslejr Majdanek lige uden for 
bygrænsen, hvor ca. 350.000 jøder blev 
udryddet. Besøget i Majdanek gjorde 
et dybt indtryk på rejsedeltagerne.
Da Lublin er Nykøbings venskabsby, 
ankom første aften repræsentanter fra 
kommunen, bl.a. lederen af kulturfor-
valtningen, Iwo Weremko, som vi var 
i kontakt med det sidste år før rejsen 
vedrørende planlægningen. En profes-
sionel polsk guide fulgte programmet 
under hele opholdet i Lublin, hvilket 
gav et godt udbytte af de besøgte 
seværdigheder. 
Når vi kørte uden for storbyen, kunne 
vi stadig møde landmænd, som kørte 
med hestevogn, og nogle landejen-
domme bestod kun af lidt jord og 
enkelte dyr. Uden for byen besøgte vi 
Zamoyski’s barokpalads med en fl ot 
slotspark. Paladset er nu overtaget af 
den polske stat, men familiens mange 
fi ne møbler og malerier fi ndes endnu 
i salene. 
I nærheden ligger den mindre by 
Kazimir Dolny, som er en malerisk by 
med renæssance- købmandsgårde og 
en højtliggende kirke, som er et besøg 
værd. Byen er især kendt for sine 
malere, men dem så vi ikke meget til 
på grund af regnvejr. 
Et af de sidste besøg var i smedelands-
byen Wojciechów, hvor vi blev præ-
senteret for et ”smedeshow”. Smeden 
udførte en forestilling med sine værk-
tøjer, hammer, armbolt og ilden. Han 
forarbejdede bl.a. en hestesko og en 
af deltagerne fi k hesteskoen på sin sko 
under stor ståhej med ild og gløder. 

Venskabet fortsætter
Som venskabsby blev vi modtaget 
på rådhuset af kommunaldirektør 
Semeniuk, som redegjorde for byens 
historie og udvikling, og derefter var 
der udveksling af gaver. Hver dag kl. 
12 træder en hornblæser ud på rådhu-
sets balkon og spiller et signal mod de 
fi re verdenshjørner. 
Besøget i Lublin var det sidste som 
venskabsbybesøg, da samarbejdet for-
melt ophører på grund af kommune-
sammenlægningen til Guldborgsund 
Kommune. Men som det blev udtrykt 
ved afrejsen: Venskabsbyforbindelsen 
ophører, men vi fortsætter som ven-
ner, og besøgende fra Nykøbing er 
stadig velkomne. 
Hjemrejsen gik fra Sydøstpolen til 
Sydvestpolen til byen Zlotoryja, hvor 
der blev overnattet på byens hotel. 
Ved rejsen fra øst til vest får man 
et indtryk af den store forskel på 
udviklingen i de to områder. Bl.a. er 
infrastrukturen og virksomhederne 
i den vestlige del under etablering. 
Sidste dag køres gennem Polen og 
Tyskland, og middagen ventede på 
færgeoverfarten rostock-Gedser.

 rejsen var en succes og en stor op-
levelse for deltagerne, som fi k indblik 
i et af de nye EU-landes kulturelle og 
historiske udvikling.
Arrangementet sluttede 5. oktober 
med en rejseaften, hvor jeg viste farve-
dias fra turen, og deltagerne medbrag-
te fotos, så det gav den rette stemning 
omkring rejsen i svenskekongen Karl 
den 12.’s fodspor. ■

Bent Jensen, Væggerløse
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FINlANd
Operafestival i Savonlinna 
Foreningen Norden i Helsingør og Frederikssund 
tilbyder en klassisk rejse til operafestivalen i 
Savonlinna, hvor vi oplever Lucia di Lammermoor 
og Carmen

Har man aldrig tidligere oplevet en tur gennem skærgården, der næsten 
forbinder Sverige med  Finland, så bør det opleves, og gerne i højsommeren. 
Savonlinna Operafestival hører hjemme i det charmerende sydøstlige 
Finland, det er Nordeuropas mest berømte operafestival. 

Den middelalderlige borggård Olufsborg danner rammerne om den årlige musik-be-
givenhed. Olufsborg ligger på en lille ø i en del af den kæmpemæssige Saimaa sø. Der er 
fastlandsklima i det østlige Finland, og derfor ofte både stabilt og varmt vejr, men driver  
vejrguderne gæk med os, er borggården overdækket, hvilket giver sikkerhed for gennem-
førelse. En kombination af et højt niveau for opførelserne og den store naturoplevelse ► 

Foreningen NOrDEN i Nykøbing Falster fortsætter succesen og arrangerer 
igen en rejse, der i år går til Sverige. rejsen foregår i bus og med udgangs-
punkt i byen Motala sejler vi på Göta-Kanalen. Denne sejltur er et af Sveriges 
mest unikke turisttilbud, og de mest seværdige sluseanlæg er netop ved 
Borenshult og Bergs Slussar. Under den herlige sejltur serveres frokost på 
båden. Sejlturen kaldes også ”Sveriges længste eventyr”. 

Dernæst køres videre til Nyköping, hvor vi overnatter og skal opleve sven-
ske traditioner, gæstfrihed og samvær med Foreningen NOrDEN i Nyköping. 

rejsen fortsætter til Stockholm, og den svenske hovedstad kaldes ofte 
”Nordens Venedig”, da den er an-
lagt på 14 øer omgivet af Mälarens 
klare vand. For de fleste besøgende 
er ”den grønne by ved vandet” en 
fantastisk oplevelse. Stockholm by-
der på en lang række aktiviteter og 
seværdigheder og har et meget rent 
miljø.  Vi vil besøge f.eks. Gamla 
Stan, kongeslottet, Storkyrkan og 
Stortorvet.
På rejsen ud og hjem bliver der 
mulighed for at strække benene og 
for at få lidt frokost. ■

SVERIGE
Stockholm – Nyköping 
og sejlads på Göta-kanalen

Tidspunkt: 	 SØN	26	-	FRE	31	AUG
Pris: 											 Ca.	kr.	5.000.-,	den	endelige	pris	meddeles	i	februar
Befordring: 	 Bus
Overnatning: 	 Gode	hoteller,	alle	værelser	med	bad/toilet
Turledere: 				 Erna	og	Bent	Jensen
Ansvarlig arrangør: 	 Foreningen	NoRdEN	Nykøbing	Falster
Tilmeldingsfrist:		 oNS	18	APR
Tilmelding/suppl. info:	Bent	Jensen,	Frejasvej	18,	4873	Væggerløse,		 	 	
	 	 telefon	5417	7173,	e-post:	erna.bent.jensen@webspeed.dk

Stockholm
Foto: Johannes Jansson

Savolinna
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Tidspunkt:	 MAN	02	–	LØR	07	JULI
Befordring:	 Bus,	færge,	passagerskib	(Viking	Line).	opsamling	i	bl.a.	Holte,		 	
	 Hillerød	og	Helsingør.	der	arrangeres	transport	fra	Frederikssund	til		
	 Hillerød	og	retur	for	kr.	150.-	pr.	person.
Overnatning:	 Hoteller:	Sokos	Hotel	Helsinki,	Kluuvikatu	8,	00100	Helsingfors,	Sokos	
	 Hotel,	Porrassalmenkatu	9,	50100	Mikkeli.	
Priser:	 Pr.	person	på	dobbeltv.	og	Viking	Line	B,	kr.	6.495.-,tillæg:	Pr.	person	
	 Viking	Line	dobbelt	A	,	kr.700.-,	enkeltv.	på	hotel	og	Viking	Line	B,	
	 kr.	800.-,	enkeltv.	på	hotel	og	Viking	Line	A,	kr.	1.475.-	Sygeafbestil-	
	 lingsforsikring	fire	pct	af	rejseprisen,	Gouda	rejseforsikring,		
	 super,	kr.	145.-
Inkluderet: 	 Bus,	rejseleder,	fine	operabilletter,	Viking	Line	ud	og	hjem	med	aften-		
	 og	morgenbuffet	begge	veje.	Hotelovernatninger	med	morgenmad.		
	 Bus	til	arrangementer.	Entre	til	kunstudstillingen	Retretti.	
Ansvarlig arrangør:	 Foreningen	NoRdEN	i	Helsingør	og	Frederikssund.
Bemærkninger: 	 det	er	en	god	ide	at	pakke	bagagen,	så	der	til	færgeovernat	
	 ningerne	kun	skal	bruges	en	mindre	rejsetaske.	Finland	har		
	 fastlandsklima,	og	høje	temperaturer	kan	let	forekomme.
Tilmelding:	 direkte	til	dania	Rejser,	tlf.	4528	0280.	HUSK	ved	tilmelding	at		
	 oplyse	om	medlemsskab	af	Foreningen	NoRdEN.

FæRøERNE
Tre hele dage på Færøerne

Dette er en helt åben rejse til Færøerne, hvor flytransport og indkvartering er på 
plads, mens indholdet i øvrigt bestemmes på egen hånd, med muligheder for i 
fællesskab f. eks. at indgå aftaler med et busselskab. ■

Tidspunkt:	 TIR	19	–	LØR	23	JUNI
Befordring:	 Fly
Overnatning:	 Hotel
Pris:	 Pr	person	flytransport,	fire	nætter	i	dobbeltv.	uden	bad/toilet	kr	4.390.-,	
	 med	bad/toilet	kr.	4.890.-,	morgenmad,	skatter/afgifter.
	 Ikke	inkl.:	Transport	og	forplejning	iøvrigt,	afbestillingsforsikring,	andre	
	 Forsikringer.
Ansvarlig arrangør:	 Foreningen	NoRdEN	i	Frederikssund.
Teknisk arrangør: 	 Albatros	Travel	A/S.
Tilmelding:	 Tina	Lauritsen	Jagd,	Albatros	Travel	A/S,	tlf	3698	0000.	

Foto: Nikolaj Bock

► i det mægtige finske sørige, gør 
denne rejse til en stor oplevelse.
Der er rift om billetterne til denne 
festival. Vi har sikret os særdeles 
gode billetter til Donizetti-operaen 
”Lucia di Lammermoor” med den 
meget svære og vidt-berømte vanvids-
arie, samt Bizets ”Carmen” med alle 
”øre-hængerne”. (Billetprisen alene 
andrager ca. kr. 1800,- ).
Vi kører til Stockholm, sejler til Åbo, 
fortsætter til Helsingfors, til Mikkeli/
Savonlinna, tilbage til Helsingfors og 
sejler derfra til Stockholm.
Bemærk: Antal af rigtige sommerdage 
i den del af Finland er langt over 
dansk gennemsnit. 
PS. I Savonlinna er der slet ikke hotel-
ler nok til de tusinder, der ønsker 
sig dertil. Endvidere er egnen tyndt 
befolket og afstandene større end i 
Danmark, derfor bor vi i på et godt 
hotel i Mikkeli. ■
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Seks dage på de grønne øer

På denne rejse er Tórshavn udgangspunkt for oplevelserne. Første dag er i de 
kongelige fodspor, da vi skal på samme tur som kronprinseparret sidste sommer. 
Vi ser hvordan byen har udviklet sig siden 1860 og besøger både rådhus, kunst-
museum m.m. Man er selvfølgelig ikke på Færøerne uden at sejle, og bl.a. skal 
vi på tur med skonnerten Nordlyset, som tager os på en cruise-tur rundt om øen 
Nolsø. Vi besøger nogle af de smukke kirker og museer og får fortællinger om 
livet på disse egne.Og hele tiden er den smukke natur rammen og udgangspunkt 
for oplevelserne.

Færøerne er stedet, hvor gamle skikke og traditioner stadig holdes i hævd, 
men hvor man også møder et moderne og velfungerende samfund, udover en 
vild og uberørt natur. Der er både natur, kultur og historie på programmet, men 
alligevel tid på egen hånd. ■

GRøNlANd
September-rejse 
til Isfjorden 
og Indlandsisen
Seks dage med luksushotel i Ilulissat 
(Jakobshavn) som udgangspunkt

 
rejsen i Grønland begynder i Kangerlussuaq 
(Sdr. Strømfjord) med en moskusokse-safari og 
en tur til punkt 660, hvorfra man kan bestige 
indlandsisen og stå med mildt sagt ikke ubetyde-
lige mængder is under sig. 

Næste dag flyves til Ilulissat, hvor Hotel 
Arctic (fire-stjernet) bliver vor base for resten 
af opholdet i Ilulissat. Hotellet ligger højt med 
en fabelagtig udsigt over isfjeldsbanken og 
Diskobugten.

Kulturhistorisk byvandring, demonstration 
af hundeslæde, ca fem timers sejlads med besøg 
i en lille bygd og optræden af lokale maske-/
trommedansere er noget af det, der venter. ■

Tidspunkt:		 oNS	29	AUG	–	MAN	03	SEP
Befordring:	 Fly,	specialbus,	båd.
Overnatning:		 Fem	overnatninger	i	dobbeltv.	m.	bad/toilet	på	Hotel	Tórshavn
Pris:	 Kr.	9.450.-	pr.	person,	inkl.	fly	København-Vagar/retur,	bus	fra	
	 lufthavn	til	Hotel.	overnatninger,	sightseeing-tur	til	Sornfelli,	
	 byvandring	i	Tórshavn,	bustur	til	Torshavn/Agir	m.	besøg	på	
	 kunstgalleri.	Sejltur	med	”Nordlyset”.	Besøg	hos	lokale	kunstnere	og	
	 Nordens	Hus.	Foredrag	på		hotellet,	”kultur”-tur,	kirke,	museum	m.m.	
	 Besøg	på	naturmuseet.	Bustur	til	øen	Strømø	og	bygden	Gjógv.	
	 Fællesaften	med	lokale	borgere.	Morgenmad	og	middag	alle	dage,		guide-			
	 service	alle	ture,	skatter/afgifter,	obligatorisk	bidrag	til	Rejsegarantifonden.
Ikke inkl.:		 Frokost	og	drikkevarer.	Evt.	enkeltv.	(tillæg	kr.	1.500).
Guide:	 dansktalende	.
Ansvarlig arrangør:	 Foreningen	NoRdEN	i	Roskilde
Teknisk arrangør: 	 Nordic	Adventure.
Tilmelding og suppl. Info:	 Pens.skoleinspektør	Poul	Christensen	tlf.	4678	8550,	el..Nordic	
	 	 	 Adventure,e-post:	kontakt@nordic-adventure.dk,	tlf.	3332	0427.

Tidspunkt:	 ToR	30	AUG	–	TIR	04	SEP	
Befordring:	 Fly	og	helikoptere,	tur-båd
Overnatning:	 Hotel	i	fem	døgn	med	bad/toilet
Pris:  	 Kr.	13.925.-	(over	60	år),	kr.	17.725.-	(under	60),		 	
	 begge	priser	m.	fuld	pension.	drikkevarer	ej	inkl.
Suppl. bemærkning:		 Guideservice	under	opholdet	i	Ilulissat.		 	
	 Forbehold	for	prisstigninger,	vejrforhold		m,m.		
	 som	arrangørerne	ikke	har	indflydelse	på!
Ansvarlig arrangør:		 Foreningen	NoRdEN	på	Møn/Bogø.
Teknisk arrangør: 	 Nordic	Adventure,	Kbh.K
Tilmelding:	 	 Helge	Sørensen,	tlf.	5581	6206.	Udsolgt	ved		
	 	 redaktionens	slutning,	venteliste	etableret.
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Sommerrejse til disko-bugten

Ilulissat (Jakobshavn) ligger ca 250 km nord for polarcirklen ved mundingen af 
den 45 km lange smukke isfjord, der er på UNESCOs verdensarv-liste på linie 
med Niagara Falls og Yellowstone Nationalpark. Isfjeldene, der kan nå fabelag-
tige størrelser, hviler på banken udfor byen indtil presset bliver for stort fra de 20 
mio tons is, der presses ud af fjorden i døgnet, og de fortsætter ud i Diskobugten. 
Byen har 4.500 indbyggere og næsten 10.000 slædehunde. Sommeren byder 
på vandreture, sejlads til nærliggende bygder, mulighed for gletcherbesøg, etc, 
og byen huser Knud rasmuusens fødehjem, der nu er museum. Der er også et 
kunstmuseum og et fangst- og fiskerimuseum.

Hotel Hvide Falk ligger ved havneindløbet og har en ældre og en ny afdeling 
med fuldt udstyrede værelser, bar og restaurant.

På hjemrejsen er der mulighed for at køre i terrængående køretøjer til 
Indlandsisen, der kan ses i arbejde, og undervejs er der mulighed for at se mo-
skusokser og rensdyr. ■

Tidspunkt:	 oNS	18	–	oNS	25	JULI
Befordring:	 Fly,	båd
Overnatning:	 Hotel
Pris 1:	 Gruppe	(min.	10	pax):	Kr.	19.586.-	pr.	pers.	i	dobbeltv		
	 /enkelv.	tillæg	kr.1.800.-	p.p	
Pris 2:		 Rød	billet	(over	60	år):	Kr.	15.625.-	pr.	pers.	i	dobbeltv		
	 /enkelv.	Tillæg	kr.1.800.-	p.p
	 Prisen	kan	reguleres	en	anelse,	når	bureauet	kender		
	 de	endelige	priser	for	2007.
	 Pris	inkl.:	Fly	København/Kangerlussuaq/llulissat/	
	 København,	turistklasse.
	 overnatning	fem	nætter	i	dobbeltv./	bad,	Hotel	Hvide		
	 Falk***,	overnatning	en	nat	i	dobbeltv./bad,	Hotel		
	 Kangerlussuaq,	morgen-/	aftensmad	(drikkevarer	ej		
	 inkl.).	Kr.	300.-	(anslået)	til	forplejning	herudover.		
	 Udflugter	Ilulissat:	kulturhistorisk	byvandring,	hun	
	 deshow.	Ilimanaq,	sejlads.	Kangerlussuaq:		 	
	 Indlandsisen,	moskusokse-
	 safari.	Skatter/afgifter,	EU-tillæg,	obligatorisk	bidrag	til	rejsegarantifonden.
	 Tilkøb:	Helikoptertur	til	isfjorden	kr.	1.995.-,	vandretur	kr.	295.-
	 sygdoms/afbestillingssikring	kr.	800.-,	årsrejseforsikring	kr.161.-
Ansvarlig arrangør:	 Foreningen	NoRdEN,	Horsens,	og	Foreningen	NoRdEN,	odder/	Hørning.
Tilmelding:	 	 Niels	Bundgaard,	tlf	7665	7248,	el.	e-post:	nhbu@stofanet.dk

Grønland  
Foto: Kristian Rauhe Nielsen
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Island Nord og Øst

På denne ”Natur – Kunst – Kultur”-rejse vil vi hovedsageligt opleve Nord- og 
Østisland. Vi besøger historiske steder, og der bliver også rig lejlighed til at 
opleve landets storslåede natur. Islands imponerende kunst og litteratur vil 
være et væsentligt tema. Vi besøger kendte steder fra sagaerne, og vi vil høre om 
forfatterne Halldór Laxness, Gunnar Gunnarsson, Einar Már Guðmundsson og 
Kristín Marja Baldursdóttirs værker.

Vi flyver direkte til Akureyri, Nordislands hovedstad. Vi ser byen og egnens 
seværdigheder og deltager i fejringen af digteren Jónas Hallgrímsson (1807-45) i 
200-året for hans fødsel. 
På vej til Egilsstaðir i Østlandet gør vi ophold ved nogle af Islands største natur-
perler: Gudernes Vandfald Goðafoss og det geotermisk aktive område ved søen 
Mývatn - et fascinerende landskab, formet af ild og is. 
Fra Egilstaðir besøger vi den spændende lokalitet ude ved østkysten, 
Borgarfjörður Eystri, med de farverige fjelde og sten. Johannes S. Kjarval (1885-
1972) kom igen og igen her for at male. En dag går turen ind i højlandet til 
kraftværket Kárahnjukar. 

Vi vil i høj grad benytte os af lokale folk med særlig viden under hele rejsen.  
Fra Egilsstaðir flyver vi til reykjavík og vender efter en dags ophold her tilbage 
til Kastrup. ■

ISlANd

Tidspunkt: 	 	 TIR	26	JUNI	–	MAN	06	JULI
Befordring:	 	 Fly	og	bus
Overnatning:		 	 Tre	overnatninger	ved	Egilsstaðir,	tre	overnatninger	i	Akureyri.	
	 	 Enkeltværelse	kan	tilkøbes.
Guider:		 	 Anette	Jensen	og	Vibeke	Nørgaard	Nielsen.	Lokale	islandske	guider.
Pris:	 	 Ca.kr.	12.500.-,	inkl.:	overnatning,	befordring,	helpension	(madpakker	til	frokost),		 	 	
	 	 programsatte	udflugter.	Ikke	inkl.:	Entréer,	drikkevarer.
Tilmelding:		 	 Senest	FRE	15	FEB	til	Vibeke	Nørgaard	Nielsen,	Hovedgaden	25,	Nim,	8740	Brædstrup.	
	 	 Tlf.	7567	1325,	E-post:	vibe.nn@mail.tele.dk
Ansvarlig arrangør:	 Vibeke	Nørgaard	Nielsen,	Horsens,	og	Anette	Jensen,	Nordisk	
	 	 	 Informationskontor	i	Sønderjylland.
Teknisk arrangør:		 Hekla	Travel.
Suppl. info og program:	 Vibeke	Nørgaard	Nielsen,	tlf.	7567	1325,	E-post:	vibe.nn@mail.tele.dk
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det barske højland og Mývatn-området

Foreningen NOrDEN, Allerød afd., gentager successen fra sidste år og inviterer 
sine gæster på endnu en smuk tur, hvor vi i ro og mag nyder det helt fantastiske 
Island. Turen repræsenterer det hele – ekstraordinære naturoplevelser kædet 
sammen med spændende fortællinger om sagaerne og Islands historie. 

Vi vandrer i lava og fjelde, bader i de varme kilder og tilbringer en hel dag i ét 
af Islands smukkeste områder, Landmannalaugar, der er præget af stor vulkansk 
aktivitet, og som kendes på fjeldenes helt utrolige farver. 

Vi kører tværs over det barske højland med den sort-grå 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. Vi ser de dramatiske lavaformationer i 
Dimmuborgir, lugter til de svovlstinkende mudderpøle ved Námaskard, og vi skal 
på gåtur i de store lava-felter ved vulkanen Krafla. På vej til Europas mest vand-
rige vandfald Dettifoss kommer vi gennem det fredede og meget særprægede 
naturområde i Ásbyrgi og Hljodaklettar. 

På østkysten kører vi langs dybe fjorde med stejle fjelde og gennem små 
fiskerbyer. 

På sydkysten kommer vi tæt på Vatnajökul, og vi sejler mellem de blå/
hvide/sorte isbjerge på Jökulsárlón. Vi ser de store vandfald, Skogarfoss og 
Seljalandsfoss og på fuglefjeldet Dyrhólaey er der mulighed for at se søpapegøjer. 

Vi kommer naturligvis også til de klassiske steder som Tingvallasletten, det im-
ponerende vandfald Gullfoss og de varme springkilder ved Geysir. Turen rundes 
af med en hel dag i reykjavík på egen hånd, med mulighed for at se håndskrif-
terne, besøge nogle af byens utallige museer eller bare gå på opdagelse i den 
livlige by på egen hånd. ■

Myvatn og reykjavik seks dage i maj

Island – naturfænomenernes ø med gejsere og vandfald, vulkaner, forrevne klip-
pelandskaber, grønne dale, enorme gletsjere og varme, brusende gejsere. Det er 
Island. Det er fantastisk. I maj er foråret lige ved at blive overtaget af sommeren, 
solen står højt på himlen og gennemsnitstemperaturen er omkring 10 grader.

På denne tur oplever vi både hovedstaden reykjavik og omegn, hvor der er 
masser af liv med restauranter, cafeer, butikker, museer og en god atmosfære 
– og stadig med naturen midt i bylivet. 
Men vi begynder med kurs mod nord, ca. 500 km fra reykjavik, hvor målet er det► 

Tidspunkt:	 oNS	11-	LØR	21	JULI	
Befordring:	 Fly,	bus
Overnatning:	 (Sommer)hoteller.	Tillæg	for	enkelt	værelse	er	kr.	2.000.-
Pris: 	 Per	person	kr.	14.950*.
Pris inkluderer:	 Fly	t/r	og	al	anden	transport,	og	dansk	guidning	iflg.	program.	otte	overnatnin	
	 ger	m/morgen/aftensmad	på	hyggelige	sommerhoteller,	med	bad/toilet	på		 	
	 gangen.	To	overnatninger	i	Reykjavik	med	bad/toilet	på	værelset	og	morgenmad.		 	
	 Afskedsmiddag	i	Reykjavik.	
	 Tre	frokostpakker.
	 	 Sejltur	på	Jökulsárlón,	adgang	til	badning	i	Landmannalaugar.	
	 	 Ikke	inkl.:	Samtlige	skatter/afgifter	(pr.	1.11.2006:	kr.	720.-).	drikkevarer	til	målti	 	
	 	 derne	udover	kildevand.	Badning	i	Blå	Lagune	(ca.	kr.	150.-).
Ansvarlig arrangør:		 	 Foreningen	NoRdEN	i	Allerød.
Teknisk arrangør: 	 	 Iceland	Eagle	Travel	ApS.
Guide:		 	 	 Nanna	Kalkar,	dansktalende	rejseleder.
Tilmelding, suppl. info:	 Rita	Brandt,	tel:	4817	1670	efter	kl.	19.	E-post:	ritbrandt@mail.tele.dk	
	 	 	 eller	Iceland	Eagle	Travel	ApS,	tel:	8612	1819,	e-post:	torben@i-et.dk

	 *	Der	tages	forbehold	for	større	ændringer	i	pris-	eller	valutaforhold	samt	ændring	i	programmet.
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► naturfredede område ved Myvatn 
sø. Her skal vi tilbringe de første dage i 
den helt storslåede og meget uberørte 
natur. Myvatn ligger 277 meter over 
havet og er bl.a. berømt for sit rige fug-
leliv, vulkaner og geotherme felter. ■

NoRGE
Foreningen NordeN i Helsingør og Frederikssund 
tilbyder spændende midnatssol-rejse til Nordens 
top: Sverige, Finland og - især - Norge 

”Vidunderlige Norden” kunne være overskriften!  Skove, mægtige søer, 
Samelands spændende kultur, ja og solen, der slet ikke vil gå ned i de vilde 
fjelde; et eventyr mange drømmer om. Det er Nordkap, der er rejsemålet, men 
det helt store eventyr er og bliver Lofoten.  Derfor lægger vi så stor vægt på 
øgruppen derude mod vest. 
Bemærk vort antal nætter på øgrupperne Lofoten og Vesterålen, hele fire 
nætter, én nat i Harstad , Helsingørs venskabsby, og tre nætter ved Svolvær  på 
Lofoten. Hurtigruten: På Nordnorges smukkeste delstrækning sejler vi ned 
gennem raftsundet og naturligvis 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 pippet fra en.
Anstrengende rejse?  Nej - en rigtig veltilrettelagt tur med spændende køredage, 
hvor bussen bringer os rundt i den storslåede natur. 

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. 
Og ned gennem Norge snor vejene sig langs fjordene. På Lofoten møder vi så 
det eventyr, ingen kan forestille sig. En stor – stor oplevelse - ikke så mærkeligt, 
at vores rejse til Nordkap ofte kaldes ”Livets Eventyrrejse”. ► 

15 dages rejse til Nordkap og Lofoten

Tidspunkt:	 	 MAN	14	–	LØR	19	MAJ
Befording:	 	 Fly/specialbus
Overnatning:	 	 Tre	overnatninger	i	dobbeltv.	m.	bad/toilet	på	Hotel	Reynihlid,	Myvatn
	 	 (små,	men	pæne	værelser),	to	overnatninger	i	dobbeltv.	m.	bad/toilet	på	
	 	 Hotel	Park	Inn	Island	i	Reykjavík.	
Pris:	 	 Kr.	9.595.-	pr.	person,	inkl.	fly	København-Keflavík	retur.
	 	 Bus	fra	Keflavík	Lufthavn	til	hotel	i	Myvatn	(diverse	stop	undervejs).	Alle	overnat-
	 	 ninger.	Sightseeing-tur	i	Myvatn	og	i	Husavik.	Bus	fra	Myvatn	til	Reykjavik.		
	 	 Sightseeing	i	Reykjavík.	Bus	fra	Reykjavík	til	den	Blå	Lagune	(ekskl.	entré	til	bade		
	 	 faciliteterne),	bus	fra	den	Blå	Lagune	til	Kefkavík	Lufthavn.	Morgenmad	og	mid	
	 	 dag	alle	dage,	guideservice	hele	turen,	skatter/afgifter,	obligatorisk	bidrag	til		
	 	 Rejsegarantifonden.	Ikke	inkl.:	Frokost	og	drikkevarer.	Evt.	enkeltværelse		
	 	 (tillæg	enkeltv.	kr.	1.500.-)
Guide:	 	 dansktalende
Ansvarlig arrangør:	 Foreningen	NoRdEN	i	Roskilde
Teknisk arrangør:	 Nordic	Adventure	(medlem	af	Rejsegarantifonden	nr.	1820)
Tilmelding, suppl. info:		Pens.skoleinspektør	Poul	Christensen	tlf.	4678	8550,	el.Nordic	
	 	 	 Adventure,	e-post:	kontakt@nordic-adventure.dk,	tlf.	3332	0427.
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► Spis i det grønne: På alle rejser er halvpension inkluderet, men de fleste dage 
arrangerer vi: Frokost i det grønne, en velsmurt frokost-tallerken til gennemsnitligt 
kr. 25,-. Måske ved en lille finsk skovsø, - en fjeldskråning i Nordnorge, eller i en 
lystbådehavn i Vestnorge. En sådan oplevelse glemmes sent - og så er den billig.

Hvem smører madderne? Vores chauffør og rejseleder ”går foran” med dette 
hyggelige indslag, og både ”damer” og ”herrer” står i kø. Tag med og prøv selv!

Tidspunkt:	 oNS	04	–	oNS	15	JULI
Befordring:		 Bus,	færge,	passagerskib	(Viking	Line,	Hurtigruten).	Busser	med	4-		
	 stjernet	sædeafstand	(indregnet	i	prisen).	NB:	der	skiftes	plads	i		 	
	 bussen	dagligt	efter	rejselederens	anvisning.	Påstigning	i	bl.a.	Lyngby,		
	 Holte,	Hillerød	og	Helsingør.	der	arrangeres	transport	fra		 	
	 Frederikssund	til	Hillerød	retur	for	150	kr.	pr.	person.
Overnatning:	 Særdeles	gode	hoteller.	Bad/toilet	alle	værelser.	Farve-TV	på	de	fleste,		
	 minibar	og	sauna	på	flere	hoteller.	På	en	del	nordskandinaviske	hotel	
	 ler	kan	få	dobbeltværelser	være	kombiværelser,	to	enkeltstående			
	 senge,	hvoraf	den	ene	er	en	sofaseng.
Pris:		 Kr.	13.990.-
		 Tillæg:	Udvendig	kahyt,	kat.	A	pr.	person	i	dobbelt,	kr.540.-,	Enkeltv.,		
	 hotel/skib	15	dage,	B-kahyt,	kr.	3.860.-,	enkeltv.,	hotel/skib	15	dage,		
	 A-kahyt,	kr.	4.240.-,	sygeafbestillingsforsikring,	kr.	475.-,	Gouda		 	
	 rejseforsikring,	Super,	kr.	235.-
	 Inkl.:	Bustransport,	hertil	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	5.	dag,	Alta	Helleristningsområdet,		 	
	 Polarcirkelhuset	samt	Nidaros	domkirke.
	 Ikke	inkl.:	Evt.	øvrige	entreer	og	forsikringer.	Alle	modtager		 	
	 Nordkapcertifikat.
	 Valuta:	Få	svenske	kr.,	lidt	euro,	en	del	norske	kr.	dertil	da.	kroner	til		
	 vores	bus-bar/picnic.
Ansvarlig arrangør:	 Foreningen	NoRdEN	i	Helsingør	og	Frederikssund.
Tilmelding:	 	 direkte	til	dania	Rejser	på	tlf.	45	280	280.	Bemærk:	depositum		
	 	 kr.	1.000.-HUSK	ved	tilmeldingen	at	oplyse	om	medlemskab	af		
	 	 Foreningen	NoRdEN.

Lofoten
Foto: Nikolaj Bock



NORDEN NU // januar 2007�2

Stortinget i Oslo 
Foto: Mikael Risedal/norden.org

Tidspunkt: 	 LØR	11	–	SØN	19	AUG
Befordring:		 Bus,	færge	(Scandlines	Helsingør	–	Helsingborg),		
	 opsamling	i	bl.a.	Holte,	Hillerød	og	Helsingør.	der		
	 arrangeres	transport	fra	Frederikssund	til	Hillerød/	
	 retur	for	kr.150.-	pr.	person.
Overnatning:	 Gode	hoteller	med	bad/toilet	på	alle	værelser.		
	 Farve-TV	på	de	fleste	værelser,	minibar	og	sauna	på		
	 flere	hoteller.	Vi	bruger	på	alle	vore	rejser		 	
	 kun	kvalitetshoteller,	det	gælder	også	på	denne		
	 rejse.	
Pris:	 Kr.	7.995.-	Tillæg:	Enkeltv.	kr.	2.200.-,	sygeafbestil-	
	 lingsforsikring	kr.	320.-,	Gouda	rejseforsikring,		 	
	 Super,	kr.175.-	
	 Inkluderet:	Halvpension	fra	første	dags	aften		
	 til	og	med	sidste	dagsmorgenmad,	alle		
	 færgeruter	samt	Hurtigruten.	Entre	til			
	 Fløibanen.
Ansvarlig arrangør:	 Foreningen	NoRdEN	i			 	
	 	 Helsingør	og	Frederikssund.
Tilmelding:	 	 direkte	til	dania	Rejser,	på		 	
	 	 tlf.	4528	0280.	Husk:	oplys		 	
	 	 om	medlemsskab	af		 	 	
	 	 Foreningen	NoRdEN.

Fantastiske Norge, 
til Vestlandet og de mange fjorde
Foreningen NordeN i Helsingør og Frederikssund til-
byder spændende ni-dages rejse til den flotteste og 
mest fantastiske del af Norge, fjordlandet i Vestnorge

Det rene eventyr venter os på denne rejse. Ikke mange rejsebureauer byder på en 
Norges-rejse, der har større naturoplevelser end denne. Steder som Geirangerfjord, 
Sognefjord og Hardangerfjord, Hurtigruten, Flåmbanen, Atlanterhavsvejen - og 
ikke at forglemme byerne Kristianssund, Molde, Ålesund, Bergen, Geilo - og na-
turligvis Oslo - vil indgå i denne rejse. Dagene på vestlandet er tilrettelagt i små 
behagelige etaper med en mængde store panoramiske oplevelser. Det er ganske 
enkelt ikke muligt at beskrive den kolossale naturoplevelse, der venter os. Vi øn-
sker, at alle vore gæster bare én gang i deres rejseliv vil prøve denne udgave af 
”livets eventyrrejse”.

Turen går via Helsingør – Helsingborg til Oslo og videre til Hamar i Hamar, ca. 
100 km nord for Oslo. De følgende dage: Gudbrandsdalen og Kristianssund, med 
færge til Bremsnes øen Averøya, herfra ad den berømte ”Atlanterhavsveien”, 
en kolossal dæmning, der er bygget tværs over havet til Vevang. Herfra 
videre  til Molde, sejler tværs over Moldefjorden til Vestnes og fort-
sætter til Ålesund, (35.000 indb.) med Norges største fiske-
rihavn.  Herfra sejler vi med Hurtigruten til Geiranger, 
måske den største oplevelse på rejsen. Vi fortsætter 
ad smukke veje over fjelde og gennem dale til 
Bergen, hvor vi skal bo i to nætter ved ha-
vet. Bjergene omkranser hele byen på 
landsiden. ►
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rejsen går til Hol i Hallingdalen ca. 250 km. NV for Oslo, hvor der er mulighed 
for pragtfulde vandreture i nærheden af Hardangerjøklen og vandring igen-
nem den legendariske og vildsomme Aurlandsdal. Der er også mulighed for 
mindre vandreture i området.

Efter hver dagsvandring vender vi med bussen tilbage til vort pensionat og 
forsætter dagen efter fra den turisthytte, vi nåede til dagen før. Dagsvandringerne 
bliver mellem fire til seks  timer eksklusive pauserne. 
En enkelt togbillet fra Geilo til Finse (Hardangerjøklen) må man selv betale, 
men den daglige bustransport er med i turens pris.
Om aftenen skal vi hygge os på pensionatet, hvor der er klaver og højskolesang-
bøger og intet fjernsyn. En god historie kan også blive aktuel. Morgensang i 
stavkirken fra 1100-tallet.
Vi har gode forbindelser til enkelte lokale folk, og de vil prøve at skaffe indslag 
fra lokalbefolkningen. 
Madpakken til den første dag tager man selv med. Maden sørger ”stewardessen” 
for, men vi bliver inddelt hold til opvask o.s.v.
Hver dag vil vi med bus blive transporteret tilbage til vort pensionat i Hol og 
næste dag forsætte, hvor vi slap dagen før. Bussen har vi til vores rådighed hver 
dag, og vi kan derfor dele os i flere hold og derved gøre brug af andre mulighe-
der, der er nævnt i vedlagte program.
De store vesterlandske fjelde giver læ for regnen, og selvfølgelig tror vi på, at vi 
undgår den, men der følger naturligvis ingen garanti med. Høsttiden er vejr-
mæssigt en god tid i Norge, og fjeldet er flot og vidunderligt. ■

Tidspunkt:		 LØR	04	–	LØR	11AUG
Pris:	 Kr.	3.990.-	pr.	person	alt	inkl.
Transport:	 Bus	og	færge	(Frederikshavn/Göteborg)
Overnatning: 	 Pensionat	med	to	værelsers	rum.
	 Medbring	selv	sengelinned	(ønskes	opredning	+	kr.	25,-	pr.	nat)
Turledere:	 Peter	Baungaard	&	Knud		Jørgensen	
Ansvarlig arrangør: 	 Foreningen	NoRdEN,	Holstebro	
Tilmelding/suppl. info: 	www.norden-holstebro.dk.	Bindende	tilmelding	ved		 	
	 	 indbetaling	af	depositum	kr.	500.-	senest	oNS	11	APR	til		 	
	 	 Peter	Baungard		tlf.	97414972	,	e-post:	baungaard@mail.	 	
	 	 mira.dk		Beløbet	kan	indbetales	på	bankkonto,	der	oplyses		
	 	 af	Peter	Baungaard.

Fjeldvandring for børn, unge og ældre

► Efter Bergen, Voss, Stalheim og Gudvangen kører vi med Flåmbanen ad 
Norges helt eventyrligt smukke togstrækning frem til Myrdal, fortsætter 
med Bergensbanen og når ved aftenstide toget til Geilo, hvor vi indlogeres. 
Herfra videre til Torpo Stavkirke, en af Norges kendteste af slagsen. Vi 
når frem til Oslo, besøger bl. a. Vigelandsparken, strøggaden Karl Johan, 
Stortinget, Slottet, rådhuset og Akerbryggen, hvor cafeerne på fortove 
og pladser byder på mange listige steder at vælge imellem. Herefter via 
Göteborg og tilbage mod Danmark, efter en eventyrlig rejseoplevelse, som 
vil blive svær at glemme. ■
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Tidspunkt: LØR 11 – SØN 19 AUG
	 Bussen	kører	fra	Silkeborg	over	øerne	med	mulighed	for	opsamling	undervejs.
Befordring:	 Luftaffjedret	langtursbus	med	vippesæder/fodstøtter,	luftdyser,	læselamper,		 	
	 køleskab,	minikøkken,	toilet/håndvask,	video,	klimaanlæg.
Overnatning:	 Første	overnatning	i	Västerås,	fire	i	Mariehamn	(Åland),	to	i	Stockholm,	sidste		 	
	 overnatning	i	Vadstena.
Pris:	 Kr.	7.270.-.	Tillæg	enkeltv.:	Kr.	810,	-
 Inkl.:	Buskørsel,	moms,	gebyr	rejsegarantifonden,	rejselederassistance,	broafgif	 	
	 ter,	færgeoverfart,	hotelophold	dobbeltv.	m.	bad/toilet	i	otte	nætter	med		 	 	
	 halvpension:	Aftensmad	fra	1.	dag	til	og	med	morgenmad	sidste	dag,	samt	al		 	
	 udflugtskørsel.
	 Ekskl:	Entreer	o.l.,	der	ordnes	som	gruppebillet	efter	ønske.
Valuta:	 der	medbringes	danske	kroner	til	betaling	af	f.eks.	drikkevarer	i	bussen,	samt		 	
	 euro	til	brug	på	Ålandsøerne,	og	svenske	kroner,	der	kan	også	bruges	på	Åland.
Guide:	 Ja,	på	hele	turen.
Ansvarlig arrangør:	 Foreningen	NoRdEN	i	Silkeborg.
Teknisk arrangør:	 Gislev	Rejser.
Tilmelding:	 	 Senest	ToR	15	FEB	til	Bent	Klode,	tlf.	8685	3704)	el.	Hans	Jørgensen	
	 	 (tlf.	8684	6282).	derefter	modtager	tilmeldte	opkrævninger	fra	Gislev		 	
	 	 Rejser,	depositum	kr.	1.000.	-	betales	senest	ToR	01	MAR,	restbeløbet		 	
	 	 senest	FRE	01	JUN.
Antal:		 	 40	(ved	overtegning	er	indbetalingsdato	af	depositum	afgørende).
Suppl. info:	 	 Ca.	14	dage	før	afrejse	udsendes	yderligere	rejseinfo.	til	
	 	 deltagerne	med	bl.a.	hoteladresseliste.

ÅlANd
Ålandsøerne og Stockholm

Ålandsøerne mellem Sverige og 
Finland er et finsk område med en 
svensktalende befolkning på 26.000. 
Øerne er en samling af flere tusinde 
øer og holme, der tilsammen udgør 
1527 km2; men det fortæller meget, 
at kun 65 af øerne er beboet, og heraf 
er hovedøen, der kaldes Fasta Åland, 
langt den største, idet den udgør 2/3 
af arealet. Terrænet er de fleste steder 
jævnt, og højeste punkt på øerne er 
129 meter.
85 pct af arealet er optaget af skov og 
moseområder, så der er gode betingel-
ser for vilde planter og dyr. I juli har 
øerne en gennemsnitstemperatur på 
16 grader, som Danmark, men vejret 
er mere stabilt. Om vinteren er havet 
tilfrosset i to-tre måneder. 
Befolkningen har den højeste gen-
nemsnits-levealder i Norden, og har 
også en høj gennemsnitsindkomst.
De traditionelle erhverv er fiskeri, 
landbrug og søfart. Som i mange 
andre lande er turismen en af de 
vigtigste poster i øernes indtægt. De 
gode betingelser har da også bevirket, 

at ålændingene sætter mange børn i 
verden. Folketallet er de seneste 10 
år steget med syv pct. Det sker ikke 
mange steder i Europa! 
Ålandsøernes politiske status fastlag-
des i 1921 af det dengang nyoprettede 
Folkeforbund. Øerne skulle høre til 
Finland, der var blevet selvstændigt 
i 1918, men demilitariseres og være 
neutralt.   
Befolkningen har derfor repræsentan-
ter i den finske rigsdag; men ålæn-
dingene har udstrakt selvstyre, der 
er udvidet flere gange. Svensk sprog 
håndhæves fast, og bopælsret 
opnås kun ved en tilfredsstil-
lende prøve i svensk.
Selvstyret holder øje med den 
status, Færøerne og Grønland 
har i det nordiske samarbejde. 
Hvis disse hjemmestyre-lande 
opnår øget indflydelse i 
forhold til Danmark, vil Åland 
søge ændret status i forhold til 
Finland.
Øerne er værd at besøge for 
fugle- og naturelskere, og 

naturligvis vil det være interessant at få 
et indblik i øernes samfundsforhold og 
kultur.  

De få dage i Stockholm vil give 
deltagerne lejlighed til at se de 
vigtigste seværdigheder, som kunne 
være Stadshuset, ridderholmskirken, 
Gamla Staden, Vasaskibet, der var et af 
verdens største skibe i 1600-tallet; men 
som havde den fatale fejl ikke at være 
sødygtigt.
Og på hjemturen bliver der mulighed 
for at komme ind i Vadstena kloster. ■
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Tag med på en 10-dages Natur og 
Kultur-rundrejse i Estland, og oplev 
Tallinn, som betyder ”den danske by”. 
Valdemar Sejr indtog byen i 1219, og 
det var her Dannebrog faldt ned fra 
himlen 15. juni. Byen er optaget på 
UNESCOs verdensarvsliste med sin 
fine gamle middelalderby med bymur 
og 26 byporte/tårne. Det er en levende 
gammel by med en helt speciel stem-
ning. Omkring rådhuspladsen holdes 

ESTlANd 
Midsommer i Estland

Tidspunkt:	 ToR	22	JUNI	–	LØR	01	JULI
Befordring:		 Fly,	bus,	færger
Overnatning:	 Hotel,	vandrehjem
Guide:		 Lokalkendt	guide	fra	Hekla	Travel	A/S.	
Pris: 	 Kr.	7.500.-	ved	overnatning	i	dobbeltværelse.	Tillæg	for	enkeltværelse
	 kr.	1.800.	Pris	dækker	fly-	og	bustransport,	færgeoverfarter,	indkvartering		 	
	 samtlige	hoteller/vandrehjem,	måltider,	dansktalende	guide	samt	rejse-	 	
	 garantifond-gebyr.	Ikke	inkl.:	drikkevarer	samt	transport	til	og	fra			 	
	 Københavns	Lufthavn	i	Kastrup.
Ansvarlig arrangør: 	 Foreningen	NoRdEN,	Allerød	afd.
Teknisk arrangør: 	 Hekla	Travel	A/S,	København
Tilmeldingsfrist: 	 ToR	25	JAN.	depositum	kr.	1.500.-	betales	ved	tilmelding	til	girokonto		
	 1551-000600-3265	eller	bankkonto	nr.	6301-1536265.	Restbeløbet		 	
	 betales	senest	MAN	02	APR.
Tilmelding /suppl. info: 	 Min.	30	deltagere.	Lis	Arendt,	tlf.	4495	3137.

Normandiet - det ægte Frankrig, tæt på Paris. I Normandiet ligger 
de store slagmarker med dystre minder om D-dagen i 1944, og 
engang for længe siden var det de danske vikinger, der hærgede 
landet.

I dag er Normandiet et anderledes fredeligt landskab, og når 
vi nu vender tilbage til nordboernes land, er det til en egn, som 
møder os med frodige landskaber og venlige mennesker, der 
gerne lader os kigge tilbage i fortidens bulder og brag.

På turen til Normandiet besøger vi byen rouen, hvor den nor-
ske viking rollo Jarl har sit gravmæle, og hvor Jeanne d`Arc blev 
brændt på bålet. Vi kommer også til Bayeux, hvor verdens ældste 
gobelin hænger. Ligeledes kommer vi til den historiske perle Mont 
St. Michel - og naturligvis også invasionskysten, hvor de allierede 
styrker gik i land i 1944.

Turen omfatter også et par dage i Paris, hvor vi bl.a. besøger 
Marmottan Museet, der har en stor samling af Claude Monets bil-
leder. Og dagen efter besøger vi Monets hus og have i Giverny. ■ 

Tidspunkt:	 MAN	28	MAJ	-	MAN		04	JUNI
Befordring:	 Bus.	Bjert	Busser	i	Kolding	er			
	 transportør.	Påstigning	på		 	
	 Fyn,	i	Kolding,	Haderslev	og		 	
	 Padborg.
Pris		 Inkl.	halvpension	kr.	4400.-	pr.		
	 person	i	dobbeltværelse.		 	
	 Tillæg	for	eneværelse.
Ansvarlig arrangør:	 Foreningen	NoRdEN	i			
	 	 Langeskov.
Tilmelding/kontakt:	 Just	Justesen,	
	 	 tlf.:	6538	2550.	E-post:			
	 	 fonager@justesen.mail.dk.

NoRMANdIET
”Otte dage i vikingernes fodspor”

der dagligt koncerter og udstillinger. I 
Tallinn bor vi på et 1.kl. hotel i gå-af-
stand til den gamle by, og der bliver tid 
til at snuse rundt på de lokale markeds-
pladser på egen hånd.

Herudover skal vi ud og bo på 
landet – enkelte steder på vandrehjem 
- og der bliver to overnatninger på den 
store ø Saaremaa (Øsel). Her deltager 
vi i Sankt Hans aften på estisk, som er 
med stort bål og fest hele natten. 

Vi kører gennem udstrakte skove og 
spændende vådområder. Vi besøger 
nationalparken Lahemaa, og det re-
kreative område omkring Otepää, hvor 
der om  vinteren holdes internationale 
skisportskonkurrencer.

Vi skal besøge den store intakte 
bispeborg i hovedbyen Kuressaare. 
Der bliver lejlighed til at se et hjem-
stavnsmuseum og besøge en økologisk 
gård, som er opbygget på ruinerne af 

en kolkhose fra sovjettiden. 
Vi møder den oprindelige 
estiske kultur og ser det 
smukke landskab forvandle 
sig fra Østersøstrande mod 
nord til ”bjerge” på 3-400 
m’s højde mod syd.
Måltiderne vil være 
en del af kulturen, og 
flere frokoster og mid-
dage serveres i spændende 
historiske bygninger. På 
Borgen i Pöltsamaa serveres 
smagsprøver på den lokale 
vin, som er fremstillet på 
landets bær og frugter. En 
af dagene vil temaet være 
natur, hvor vi bl.a. indtager 
frokosten i det fri. ■
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Saunaexpressen 2006, Finland
Foto: Nete Deela Harreby FNU

Rejser i 2007
Foreningen Nordens Ungdom

FNU er ved at planlægge rejserne for 2007, men har du gode 
idéer, er det stadig muligt at arrangere noget i det kommende 
år. Som det ser ud nu, arbejder vi med følgende ture:
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FRE 26 – SØN 28 JAN – SkituR til MullSJö, SvERigE
Vi tager på forlænget weekend til Sverige, hvor den står på masser af ski, 
hygge og varm kakao. Turen koster kun 400 kr., og beløbet dækker rejse 
tur/retur København samt kost og logi på turen. Desuden er liftkort 
indeholdt i prisen.
rejsen foregår pr. bus og overnatning i fælles hytte.

PRiMo MARtS  – SAuNAExPRESSEN, FiNlANd
Som traditionen byder, er vi endnu engang blevet inviteret til Finland, 
hvor den står på hyggeligt samvær, finske traditioner, glohed sauna og 
ikke mindst gang i blodomløbet i en iskold dukkert i en af Finlands 
mange tilfrosne søer. Årets SaunaExpressen foregår i Oulu/Uleåborg.
Vi modtager nærmere information fra Foreningen Nordens Ungdom i 
Finland, som står for turen, i begyndelsen af januar, hvorfor vi i øjeblikket 
ikke kan oplyse pris og rejseform.

SoMMEREN  – lillE FæRoyAR, NoRgE
Denne tur er foretaget før med stor succes, så vi gentager den gerne. Kom 
med til Norge og oplev naturen ses fra en gammel træskonnert og bliv 
sømand for en uge. Krabbefiskning- og spisning plejer at være et obliga-
torisk element, og turen er spændende for både nybegyndere og garvede 
sejlere. Nærmere information om pris, rejseform mv. i løbet af foråret.

SENSoMMER  – ØdEgåRdStuR til SvERigE
Vi vil gerne lave en dansk-svensk tur til en svensk ødegård, hvor der bl.a. 
bliver mulighed for at opsætte telte, lave traditionel nordisk mad sammen, 
synge rundt om bålet, tage en dukkert i den nærliggende sø, lære om 
hinandens kulturer, gå på vandreture i skoven eller måske en klatretur på
fjeldet? Mulighederne er stadig mange, og vi hører gerne fra jer, hvis I har 
forslag til steder eller arrangementer til denne tur. Vi håber at kunne gen-
nemføre denne tur med et større antal medlemmer end de normale 10-15 
personer, og vi vil invitere en række svenske lokalafdelinger også.

PRiMo oktobER  – CAFé NoRdEN, dANMARk
I år er vi værter for Café Norden, hvor 70-90 unge fra hele Norden mødes 
omkring et fælles tema. Arrangementet strækker sig over en weekend og 
er en fantastisk mulighed for at møde en masse spændende mennesker 
fra de andre nordiske lande. Årets tema og andre oplysninger offentlig-
gøres i løbet af sommeren.

iØvRigt
Ud	over	disse	rejser	arbejder	vi	også	på	et	par	andre,	bl.a.	ser	vi	på	mulighe-
derne	for	en	rejse	til	Færøerne,	og	vi	har	også	plads	i	budgettet	til	gode	idéer,	
der	måtte	komme	inden	sommer.	Går	du	rundt	med	en	rejseleder	i	maven,	
eller	har	du	en	rigtig	god	idé	til	et	nordisk	arrangement	enten	i	danmark	
eller	et	sted	i	Norden,	så	hører	vi	altid	gerne	fra	dig.	Har	du	spørgsmål	eller	
idéer	til	ture,	kan	du	altid	kontakte	landsstyrelsens	rejsekoordinator,	Lone	
Klein	–	og	vi	gør	samtidig	opmærksom	på,	at	de	nævnte	ture	er	FNU-rejser,	
og	at	de	er	forbeholdt	FNU-medlemmer	mellem	18	og	35	år.	der	ydes	som	
hovedregel	rejsetilskud	til	de	medlemmer,	som	bor	langt	fra	afgangsstedet.

Nærmere	information	følger.	Ret	til	ændringer	og	evt.	aflysninger	
forbeholdes	indtil	endelig	invitation	udsendes.

KoNTAKTER:	
Lone	Klein,	e-post	aarhus@fnu.dk
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Da jeg i sin tid boede på Bornholm, 
oversatte jeg somme tider de lokale 
turistbrochurer til norsk og fik da den 
store fornøjelse at beskrive Bornholm 
for mine gamle landsmænd. Tidligt i 70-
erne var der ikke så mange nordmænd, 
som kendte Østersøens Perle, så i al be-
skedenhed har jeg vel bidraget en smule 
til den popularitet, som øen i dag nyder 
hos rejselystne nordmænd. 

Men hvordan i al verden skulle jeg 
mon oversætte de danske udtryk som  
”vilde, forrevne kyster, imponerende 
vandfald og øde skovstrækninger”, så 
det lød nogenlunde troværdigt for en 
norsk turist? Vandfaldet i Døndalen 
var trods alt kun 20 meter højt, og 
Almindingen trods alt til at overse. I 
ordbogen fandt jeg i stedet udtryk som 
”hyggelig, romantisk og malerisk ”, og 
mente nok de godt kunne bruges. 
Samtidig sendte jeg en smilende tanke 
til troldeungerne i ”Elverhøj”, som ved 
ankomsten peger på højen og spørger 
deres fader, Dovregubben: ”Er det en 
Høi?  ”Nej, det kalde vi oppe i Norge 
et Hul!”, svarede den gamle. ”Gutter!” 
sagde han: ”Hul gaaer indad. Høi gaaer 
opad! Har I ikke Øine i hovedet!”

Navnet Jotunheimen stammer fra 

”jotnerne”, som var efterkommere af 
Ymer, skabelsens allerførste kæmpe, af 
hvis legeme Odin og hans brødre skabte 
jord og himmel. Ymers knogler blev 
til fjeldene, mens hovedskallen dan-
nede himmelen med stjernerne og de 
svævende skyer. Her oppe på kæmpens 
top var det, at fodturismen midt på 
1800-tallet tog sine første spæde skridt. 
De første vandringsmænd var engelske 
adelsfolk og eventyrere, studenter og 
andre romantiske vildmænd, som på 
den tid blev slået af akut kærlighed til 
ødemarken. Det var her, Henrik Ibsen 
blev inspireret til sit berømte teaterstyk-
ke ”Peer Gynt”, og scenen, hvor Peer 
praler med sit dristige bukkeridt over 
Besseggen. Ibsen selv var dog ingen 
stor fjeldgænger og kom aldrig rigtigt 
til fjelds, men ideen og inspirationen 
til Peer er delvis hentet fra jægeren og 
lokalpolitikeren Jo Gjende, som levede 
på egnen i 1800-tallet og har givet navn 
til mange af fjeldets lokaliteter.

Til fjelds! Til fjelds!
Selv fik jeg som efterkommer af Dovre-
gubben fjeldet ind med modermælken. 
Stilheden deroppe virker som en tyktfly-
dende substans, en rensende væske, der 
siver ind i alle kroppens hulrum og fjer-
ner slam og skidt. Det samme gør erin-
dringen om at kaste sig ned på alle fire 
og slubre vand fra en fjeldbæk, denne 
krystalklare gudedrik, som springer 
frem fra jorden og giver vandringsman-
den liv. For ikke at glemme den klare 
luft, ensomheden, udsynet, stierne, 
enkelheden og navne som Gjende, Me-
murubu, Galdhøpiggen og Besseggen. 
Fjeldets sindbilleder står i kø og slår 
klare toner an. ”Undre mig på, hvad jeg 
får at se, over de høje fjelde?” skrev en 
af de store, norske ”dovregubber”, dig-
teren Bjørnstjerne Bjørnson. 

Selv må jeg derop i sommer og se 
efter endnu en gang.  Hvad forventer 
jeg? Hvad længes jeg efter? Den skarpe, 
kølige luft og stien, der forsvinder lige ► 

dagbogsnotater fra en norsk fjeldvandrer

Tag til Jotunheimen!
For en gammel udenlands-

nordmand er fjeldturen 
rensende som en rejse ind i 
sjælen og til det sted, hvor 
blodlegemerne dannes og 

hjertet henter næring. Men 
Jotunheimen er ikke længere 

væk, end at fjeldhungrende 
danskerne kan nå derop på 

8-10 timer

Af  Terje Nordberg
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► op i den blå himmel som en grålig 

stribe i det sorte og grønne, og som 
nogle steder er så stejl, at jeg må tage 
hænderne til hjælp. 
Jeg længes efter den paradoksale følel-
se af at blive stor, netop fordi jeg bliver 
så uendelig ubetydelig lille. For straks 
man sætter sig ned og hviler et øjeblik 
er man alene på en måde, som er total 
og ukendt for den, der ikke har prøvet. 
Mennesket opsluges og udviskes på få 
minutter, og selv de klare, skrigende 
farver på rygsække og tøj bliver væk i 
det dominerende sort-grønne. Fokus 
skifter fra evigheden og de uendelige 
vidder, til vabler, kaffekogning og toilet-
papir. Jeg længes efter at få min anden 
luft og nyde følelsen af, at benene 
begynder at gå af sig selv. Efter nogen 
tid i fjeldet indtræder en fascinerende 
kropsbevidsthed, som består i på én og 
samme gang at kunne holde vagtsomt 
øje med stien og lade blikket vandre i 
landskabet. Der kommer noget rytmisk 
besværgende over gangarten, og mono-
tonien blandes op med en længsel efter 
det enkle liv. Det er befriende at blive 
en vandrende sten, en tankestump, en 
association, en melodi, der triller rundt 
i hovedet, stilheden, kaffekoppen…. og 
så videre. 

Katastrofetonen og drømmen 
om medisterkager i brun sovs 
I fjeldet er grundtonen mol. risikoen 
for et pludseligt uheld er hele tiden 
til stede. Et stenskred. En forvreden 
ankel. Fjeldets kraft og menneskets 
skrøbelighed følger fjeldvandreren som 
en skygge. Pludselig tager den skikkelse 
af en ravn og flyver ud over den store, 
dragende slugt med sine ildevarslende 
skrig. Så går det ned ad. Bukkelægret 
er det eneste sted, hvor man kan 
komme ned til Gjendebu fra fjeldet, og 
her har får og geder kravlet op og ned i 
årevis. Stien er ikke bredere end mit lår 
og udsigten ned til det irgrønne vand 
er rygmarvsrislende. 

rygsækken er tung og giver en uvant 
vægtfordeling under nedstigningen, og selv 
om jeg normalt ikke lider af højdeskræk, 
bliver jeg alligevel lykkelig hver gang venlige 
frivillige fra Den Norske Turistforening har 
fæstnet tovværk og wire i fjeldvæggen. Det 
sidste stykke frem til Gjendebu går stien 
gennem tæt, lav birkeskov. Munden er tør 
og benene som gele. Højt der oppe svæver 
en låddenbenet musvåge, og i strandkan-
ten klukker det grønne gletschervand - og 
længslen efter et varmt bad, tørt tøj, en kølig 
pilsner og otte medisterkager i brun sovs 
suser som champagnebobler i blodet. ■ 

Mennesket opsluges og udviskes 
på få minutter, og selv de klare, 
skrigende farver på rygsække og 
tøj bliver væk i det dominerende 
sort-grønne. Fokus skifter fra evig-
heden og de uendelige vidder, til 
vabler, kaffekogning og toiletpa-
pir. Jeg længes efter at få min an-
den luft og nyde følelsen af, at be-
nene begynder at gå af sig selv.

Læs	mere	om	Jotunheimen	på	www.jotunheimen.info/

Medlemskab	af	den	Norske	Turistforening	giver	adgang	
til	en	lang	række	fordele,	bl.	a.	deltagelse	i	guidede	ture,	
både	i	Jotunheimen	og	en	række	andre	steder	i	Norge.		
www.turistforeningen.no
dansk	Vandrelaug	formidler	kontakt	til	dNT.	www.dvl.dk

Tag til Jotunheimen!
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Meld dem ind i Foreningen NORDENs Ungdom

Malmøgade 3
+++ 1296 +++
2100 København Ø

Som medlem af Foreningen NORDEN kender du allerede til de mange 
dejlige oplevelser Norden og vores nordiske aktiviteter giver os, men 
kender du også til Foreningen NORDENs Ungdom? 

Vi er en ungdomsorganisation med godt 400 medlemmer i alderen 18-35 år, 
men vi vil gerne dele vores nordiske oplevelser med fl ere unge mennesker. 
Derfor håber vi, at du vil fortælle dine børn, børnebørn, nevøer eller niecer 
m.fl . om alle de gode tilbud, vi har, og hvor spændende Norden er. 

Som medlem modtager man medlemsbladet Balder og desuden giver et 
medlemskab adgang til en mængde af spændende arrangementer. Hvert 
år begiver vi os af sted på adskillige rejser, hvor vi hygger os sammen og 
lærer den nordiske kultur at kende. I år går en af rejserne eksempelvis til 
Island, hvor man for bare kr. 2500,- kan opleve den islandske kultur. 

Se tidligere og kommende arrangementer på vores 
hjemmeside www.fnu.dk

Derudover arrangerer de otte lokalafdelinger løbende en række danske 
arrangementer. Vi går i biografen, smager på nordisk øl eller tager til 
rockkoncert sammen. Kun fantasien sætter grænser, når vi planlægger 
nordiske aktiviteter, og alle kan byde ind med idéer til nye arrangementer, 
så der skulle gerne være noget for en hver smag. 

Indsend indmeldelseskuponen og få adgang til et væld af nordiske 
oplevelser. 

GIV DINE BØRN OG BØRNEBØRN NORDISKE OPLEVELSER

Send kuponen
eller fax den på 3542 8088
•  jeg ønsker medlemskab af foreningen NordeNs Ungdom 
 for kr. 85,- om året.
•  Vi ønsker parmedlemskab af foreningen NordeNs Ungdom 
 for kr. 150,- om året – opgiv navn og fødselsdato på begge personer.
•  jeg ønsker at blive kontaktet af en person fra mit lokalområde.
•  jeg ønsker mere information om foreningen NordeNs Ungdom.

Navn(e) ____________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________
Postnr. og By ________________________________________________________
Tlf. ___________________fødselsdato(er)_________________________________
Underskrift(er)____________________________________________________
Dato ______________________________________________________________

www.fnu.dk, e-post:fnu@foreningen-norden.dk
tlf.: 3542 6325 fax.: 3542 8088


