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Vellykket og lærerig 
   venskabsby-oplevelse

Sejlturen på Göta-kanalen med m/s 
”Kung Sverker” var et af turens interes-
sante højdepunkter. Sejladsen førte os i 
fem timer bl. a. gennem mange sluser.

Göta-kanalen blev bygget i årene 
1810-32, og er et af Sveriges største 
bygningsarbejder. Den er 190 km lang, 
og 58.000 arbejdere, hvoraf de fleste 
var soldater og russiske krigsfanger, 
gravede 87 km kanal og byggede 
58 sluser. Det var rigsdagsmanden 
Baltzar von Platen (1766-1829), der 
var initiativtager til projektet, en drøm 
fra den tid, da Danmark kontrollerede 
Øresund og opkrævede told. Ved kana-
lens åbning var udgiften til projektet 
vokset til seks gange det beregnede. Vi 
kan gøre en parallel til udgiftsstignin-
gen til store danske brobyggerier.

Norden-rejsen 2007 til Sverige med sejltur 
på Göta-kanalen
Rejsen var arrangeret af Foreningen NORDEN i Nykøbing i samarbejde med 
Foreningen Norden i venskabsbyen Nyköping. Det blev en stor oplevelse med 
mange dejlige indtryk af Sverige. Vi fik indsigt i landets levevis, både politisk,  
historisk og kulturelt. 
Rejsen foregik med bus og via Helsingør–Hälsingborg, og efter en smuk køretur 
langs Sveriges næststørste sø, Vättern, nåede vi frem til turens første mål, byen 
Motala med indkvartering på Hotel Best West, godt beliggende med udsigt over 
by og egn, som deltagerne kunne se fra deres værelsers balkon.

Kanalen i dag har ikke nogen større 
betydning som transportvej, men 
benyttes og nydes af ca. to mill. 
turister om året, hvoraf 125.000 er på 
kanalfart.

Derefter gik turen til venskabsbyen 
Nyköping. Rejsen havde været planlagt 
i over et år mellem de to Foreninger 
Norden og med kontakt til kommu-
nerne. Vi blev modtaget af formanden 
Christina Ericsson og bestyrelsen, og 
var på byvandring under ledelse af 
chefen af kulturforvaltningen, Roger 
Stahl, som fortalte levende om byens 
opståen, udvikling og seværdigheder, 
bl.a. Nyköping Slot. Dernæst var der 
frokost med repræsentanter fra kom-
munen, og besøg i kulturhuset med 
koncertsal og bibliotek.

Om aftenen var der et fællesarrange-
ment med Foreningen Norden med 
hyggelig samvær med fælles nordiske 
sange og et interessant foredrag af 
journalist og forfatter Håkan Norén 
om krige mellem Sverige og Danmark 
samt Kalmar-unionens tilblivelse. 
Ifølge Håkan Norén blev planerne 
om den nordiske union planlagt i 
Nyköping af rigets stormænd og dron-
ning Margrethe 1. 
Næste dag vandrede vi i Skærgården i 
området Stendörren, et naturreservat 
med skærgård og små klippeøer for-
bundet med hængebroer. Med fint vejr 
blev det en stor naturoplevelse med 
flora, fauna og kulturhistorie. Besøget 
sluttede  i ”Naturum”, en fin pædago-
gisk samling vedr. områdets natur.

De følgende to dage var vi i 
Stockholm, som byder på en lang ræk-
ke seværdigheder, der besøgtes med 
guide, f.eks. Gamla Stan, kongeslottet, 
Storetorv, domkirken og rådhuset. 

Rejsen var en succes og stor ople-
velse for deltagerne, som fik indblik 
i vores ”gamle broderland”. Senere 
viste undertegnede ved en rejseaften i 
Kulturforsyningen farvedias fra turen 
og deltagerne præsenterede deres fotos.

Der er skabt en god kontakt mel-
lem venskabsbyerne, og Foreningen 
Norden i Nyköping har planer om at 
besøge Guldborgsund til sommer. ■

Bent Jensen, Væggerløse

„Kung Sverker“ lægger til i Borenshult 
på Göta Kanalen, foto: Erna Jensen

Stendörren i Naturreservatet  
ved Nyköping, foto: Erna Jensen
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FINlANd/ESTlANd
Fem dage i Helsingfors, besøg i Tallinn og Åbo 

Mandag afrejse fra Århus banegård. Kl. 12.30, fly fra Kbh. til Helsingfors. Rundtur i Helsingfors med bus. 
Hotelindkvartering.
Tirsdag sightseeing med guide i Helsingfors. Sejltur til Sveaborg.
Onsdag sejltur til Estland, sightseeing i Tallinn. Hotel.
Torsdag fortsatte oplevelser i Tallinn, og returrejse til Helsingfors.
Fredag bustur til Århus´ venskabsby Åbo.  Guidet tur i byen og til borgen. Hotel i Åbo.
Lørdag Åbo og besøg i Nordental. Hjemtur med bus til hotel i Helsingfors.
Søndag arkitektur som tema.  Uspenski-katedralen, Hvitträsk og Altos Tripoli i Esbo.
Mandag sidste tur til Helsingfors’ centrum, indkøb og flyhjemrejse. Ankomst Århus ca. kl. 22. ➤

Syv dage til Kaunas og omegn
Rejsen til Lithauen byder på et ophold i Kaunas, den gamle hovedstad indtil 
Vilnius tog over i 1940. Vi ankommer til Vilnius og fortsætter i bus til Kaunas.

Torsdag er der bytur i den gamle by og besøg i frilandsmuseet Rumsiskes, 
der rummer fem forskellige landsbyer og et spændende torv med kunstnere og 
salgsboder med godt lithauisk kunsthåndværk. Derefter besøg i byens moderne 
shoppingcenter.

Fredag drager vi til Panevezys, femtestørste by i den nordlige del af landet. 
Lørdag holder vi fri, men kan byde på teater eller anden kulturel aktivitet. 

Søndag kører vi til Druskininkai, en meget smuk by med mange helsebade 
og wellnes-centre. I nærheden har man samlet alle statuer fra Sovjettiden.

Mandag er fri til shopping og andre besøg. Om eftermiddagen tager vi til 
byfest i Jonova, hvor en danskerbliver æresborger. Det er  skt. hans, og der er 
masser af dans, musik og opvisninger – og fest til den lyse morgen.

Tirsdag afgang til Vilnius med besøg undervejs på en stor, gammel borg fra 
middelalderen, Trakai. Rundvisning i Vilnius, frokost og flyhjemrejse. ■

lIThAUEN
Kultur, historie, sightseeing og afslapning

Tidspunkt:	 ONS	18	–	TIR	24	JUN.
Transport:	 Fly	og	bus.
Overnatning:	 Hotel.
Pris: 	 	Kr.	4.200.-	i	delt	dobbelt-værelse,	kr.	5.000.-	i	enkeltværelse		(ca.	priser).	

Inkl.	flyrejse,	bustransport,	udflugter,	hotel/morgenmad,	og	et	dagligt	
måltid.

Guide: 	 Ivan	Vium,	Jan	Vium	og	lokal	guide	Dalila.
Ansvarlig arrangør: 	 	Foreningen	NORDEN	i	Søllerød,	i	samarb.	m.	

Socialpædagogernes	Landsforening.
Tilmelding:	 	Senest	MAN	25	FEB	til	Ivan	Vium,		

Bøgeparken	5,	2800	Kgs.	Lyngby.
Se også: 	 www.sl.dk/kredse/midtsjælland.aspx
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Tidspunkt:		 MAN	07	–	MAN	14	JULI.
Transport:	 Tog,	fly,	skib.
Overnatning:	 Hotel	i	Helsingfors,	Åbo	og	Tallinn.
Guide:	 	Dansk-	og	finsktalende	turleder	Martti	Issakainen	fra	Odder	på	hele	turen,	samt	

lokale	guider,	der	taler	svensk	eller	engelsk.
Ansvarlig arrangør:	 Foreningen	NORDEN	i	Århus.
Pris: 	 	Kr.	8.500.-	kr.	pr	person	i	dobbeltværelse.	Tillæg	enkeltværelse	kr	

1.000.-		Inkl.:		Tog	til	København,	fly	til	Helsingfors,	hurtigbåd	til	
Tallinn,	syv	hotelovernatninger,	morgenmad	hver	dag,	frokost	el.	
aftensmad	hver	dag,	intern	bustransport,	entreer	til	arrangerede	
programdele.

Tilmelding/suppl. info:   	Sen.	LØR	15	MAR	til	Torkil	Würtz,	Klokkerbakken	29,	8210	Århus	V.		
tlf.	8615	6223.	Rejsen	gennemføres	ved	20	tilmeldte.	Depositum	kr.	
2.000.-	pr	person	betales	se.	TIR	01	APR,		Restbeløbet	sen.	MAN	02	
JUN.	Brug	gerne	e-post:	vicki.torkil.wurtz@gmail.com.		
Detaljeret	program	sendes	med	post	eller	e-post.

Kerimäki trækirke

Tidspunkt: 	 FRE	06	–	ONS18	JUN.
Transport:	 Bus,	færger.
Overnatning:	 	Hoteller	i	dobbeltværelser,	vandrehjem	og	på	skibene	i	fire-køjes	kahytter.	

Tillæg	for	enkeltværelse	kr.	114.-
Pris:	 9.100.-,	alt	iberegnet.
Ansvarlig arrangør:		 	Foreningen	NORDEN	i	Brande.
Tilmelding: 	 	Snarest	og	senest	TOR	01	MAJ	pga	forudbestilling	til		

Nancy	Nielsen,	Åkrogen	11,	7330	Brande,	tlf.	9718	2618,		
e-post:	nancynielsen@mail.tele.dk

Rundrejse til Finland

13 dage gennem Sverige, Åland og Finland

Med fornøden tilslutning vil denne rejse blive 
arrangeret. 

Der sejles fra Frederikshavn til Göteborg, og fra 
Kapelskär nord for Stockholm til Mariehamn på 
Ålandsøerne, hvor der bliver halvanden dags ophold. 

Herfra fortsættes med færge til Helsingfors, hvor-
fra rejsen i nogle dage går gennem et stort søområde 
til papir-industribyen Äänekoski, ca 45 km nord for 
Jyväskylä.

Her tilbringes tre dage i selskab med nordi-
ske venner og formentlig ved privat indkvarte-
ring. Hjemturen går via Åbo (Turku) med skib til 
Stockholm. 

Undervejs al den sightseeing, der kan nås. 
Rundturen slutter med sejlads fra Göteborg til 

Frederikshavn og videre til Brande. ■
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FæRøERNE
Færøerne til vands og
til lands

Otte dage med natur og kultur
 
Følg i vikingernes fodspor med Smyril Line på en smuk sejltur til 
Færøerne og se hvordan øerne, dengang som i dag, fascinerende 
dukker frem af havet – et sted som intet andet i verden, hvor kultur 
og naturoplevelser nærmest falder over hinanden: De storslåede 
fjelde og klipper, der gennemskærer øerne i fantastiske mønstre. De 
utallige farver og dufte. Det unikke lys og det usædvanlige dyreliv, 
der både skal ses og høres.

Skibet, Norröna, er bygget både som passager- og fragtskib og 
efter meget skrappe sikkerhedsregler. Skibet har både swimming-
pool og fitness center med sol og sauna, barer, dansefaciliteter og 
flere butikker. 

Indkvarteringen for denne tur er i udvendige to-køjes kahytter. I 
kahytten er der to senge over hinanden – sofa om dagen og seng om 
natten. Der er sengetøj og håndklæder, klædeskab, buksepresser, stik 
med 240 volt, TV og køleskab. Der er eget toilet og bad. I Torshavn 
er det dejlige Hotel Torshavn ramme for opholdet. Hotellet ligger 
meget centralt i byen ved den gamle havn. 

Med afrejse lørdag er vi på vandet til mandag morgen, da vi 
ankommer til Tórshavn. Efter indkvartering er der mulighed for at 
tage med på tur til Kirkjubøur, Kultur Center & Historisk Museum, 
hvor man kan se ruinerne af Magnus-katedralen og en gammel kirke 
fra det 11. århundrede, der stadig er i brug. Vi besøger også den 
900 år gamle “Roykstovan” en gammel kongsbondegård, der menes 
at være det ældste træhus i Europa, og som stadig bebos - nu af 17. 
generation. Tirsdag tager vi til Nord-øerne (Klaksvik & Vidareidi) 
og onsdag skal vi til fuglefjeldet ved Vestmanna, hvor vi sejler til 
de fantastiske klipper ud for Vestmanna og helt tæt på de tårnhøje 
klipper, hvor vi kan se et imponerende fugleliv med mange fugle i 
deres reder på klipperne. Torsdag er det sidste dag på Færøerne, og 
om eftermiddagen sejler vi ud med kurs mod Danmark igen, hvor vi 
ankommer lørdag kl. 12. ➤
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Tidspunkt:	 LØR	27	SEP	–	LØR	04	OKT.	Vi	mødes	i	Hanstholm	kl.	1530.
Befordring:	 Skib.
Overnatning:		 Kahyt	og	Hotel.	Begge	med	eget	bad/toilet.
Pris:	 	Kr.	6.125.-.	Tillæg	enkeltkahyt/-værelse:	Kr.	2.100.-.	

Inkl.:	Sejlads	Hanstholm-Færøerne	retur.	Fire	overnatninger	i	udvendig	to-køjes	kahyt	m.	bad/toilet.	Tre	
overnatninger	i	dobbeltværelse	med	bad/toilet	på	Hotel	Torshavn.	Morgenmad	alle	dage.	Udflugt	til	
Nord-øerne	(tirsdag).	Udflugt	til	Vestmanna	(onsdag).	Alle	skatter	og	afgifter.	Ansvarsdækning	i.h.t.	DRFs	
regler.	Obligatorisk	bidrag	til	Rejsegarantifonden.		
Eventuelle	tillæg:	Al	forplejning	udover	morgenmad.	Drikkevarer.	Evt.	ekstra	udflugter;	Kirkjubøur		
(mandag)		kr.	375.-	pr.	person.	Guidet	byrundtur	i	Torshavn	(torsdag)	kr.	345.-	pr.	person.		
Valuta:	Kreditkort	kan	bruges	de	fleste	steder.	

Guide:	 	Rejseleder	fra	Foreningen	NORDEN	i	Roskilde	og	guideservice	ved	alle	udflugter.	
Ansvarlig arrangør:  Foreningen	NORDEN	i	Roskilde.
Teknisk arrangør: Rejsebureauet	Nordic	Adventure.
Tilmelding: 	 	Pens.	skoleinspektør	Poul	Christensen	tlf.	4678	8550,	eller	formand	Bent	Bardtrum,		

tlf.	4648	0092.	
Ved	tilmelding	modtages	et	bekræftelsesbrev	og	opkrævning;	ved	tilmelding	betales		
depositum	kr.	2.500.-.		
Senest	12	uger	før	afrejse	betales	restbeløbet.		
Antal:	30	deltagere.	Der	skal	være	min.	20	for,	at	rejsen	gennemføres.	Er	der	interesse	fra		
flere	end	15	vil	der	blive	søgt	ekstra	pladser.	

Denne rejse til Færøerne er ganske 
speciel. Sølva selv er født og opvokset 
på Østerø i landsbyen Funding. Derfor 
er det også helt naturligt, at udgangs-
punktet bliver bygden Gjogv, der kun 
ligger halvanden times travetur fra 
Funding. De sidste to nætter tilbringes 
i Torshavn.

Lokalkendskabet betyder naturlig-
vis, at udover at se de kendte sevær-
digheder som katedralen i Kirkeby, 
Nationalmuset, hvor de gamle kirke-
stole findes, Sven Havsteen-Mikkelsens 
altertavle på Hestø, Færø-aften med 
kædedans, og udflugt til Suderø, 
hvor slutmålet er Færøernes sydligste 
punkt, Akraberg. Kunne man se langt 
nok ville det næste øjet mødte være 
Antarktis.

Men ud over alt dette bliver der 
besøg hos kendte kunstnere, som Sølva 
kender fra barnsben, hos familien i 
Funding, der fortæller om livet på 
Færøerne i dag, en landbrugsskole 
og en fabrik. Og ikke at forglemme 
besøg på Viderø, hvor Sølvas søster er 

præst. Her vil hun fortælle om sognet 
og kirken – én af Færøernes ældste, 
om præstegården, der huser nogle af 
de mange gengangere Færøerne er så 
rig på.

Kort sagt en tur ud over det sæd-
vanlige. ■

Færøerne ind på livet
En personligt præget rejse ud over det sædvanlige

Tidspunkt: 	 LØR	21	–	LØR	28	JUN.
Transport:	 	Fly	t/r	fra	Billund.	Bus	til	rådighed	under	hele	opholdet.
Overnatning: 	 Hotel.
Pris: 	 	Dobbeltværelse	kr.10.650.-,	enkeltværelse	kr.	11.900.-,		

heri	er	alt	inkluderet.
Turleder: 	 Sølva	Funding	og	Niels	Terkildsen.
Ansvarlig arrangør: 	 Foreningen	NORDEN	Malt	Herred.
Teknisk arrangør: 	 Foreningen	NORDEN	Malt	Herred.
Tilmelding:	 	Senest	TIR	01	APR.	Max.	Deltagerantal:	35.
Suppl. info: 	 	Sølva	Funding	og	Niels	Terkildsen,		

Gamstvej	34,	6600	Vejen,	tlf.	7558	8586,		
e-post:	soelva_funding@mail.dk
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GRøNlANd

På opdagelse i nordbotidens Østerbygd

Sydgrønland: 
Narsarsuaq og Qaqortoq (Julianehåb)

Sydgrønland er ikke blot kendt for sin 
frodighed, fjelde og meget varierede 
flora. Her er også gletschere og isfjelde 
i alle former. Klimaet er relativt mildt 
med gennemsnitstemperaturer i juni 
lige omkring fem plusgrader. Der er 
lyst det meste af døgnet, da solen står 
op allerede omkring kl. 03 og går ned 
kl. ca 21.30. 

På denne rejse besøger vi både 
Narsarsuaq og Qaqortoq. Narsarsuaq 
betyder ”den store slette”, og der bor 
ca. 160 mennesker i lufthavnsområdet, 
som er omgivet af fjelde i 4-500 meters 
højde. Qaqortoq er Sydgrønlands 
største by med 3.365 indbyggere, 
hvoraf de 3.086 bor i byen, mens de 
resterende bor i de tre omkringlig-
gende bygder, to rensdyrfarme og 13 
fåreholdersteder.

Indkvarteringen i Qaqortoq er 
på højskolen Sulisartut Højskoliat, 
som består af en hovedbygning (med 
værelser på 1. og 2. sal med bad/toilet 
som er indkvarteringen for gæster på 
denne tur), reception, stor og lys op-
holdsstue, kantine, bordtennis og bil-
lard samt et bibliotek. I Narsarsuaq er 
indkvarteringen på hotellet i værelser 
med bad/toilet, og hotellet har både 
restaurant og cafeteria.

Vi begynder med en fantastisk heli-
koptertur til Qaqortoq og de næstkom-
mende dage med byrundtur, besøg på 
museet, den gamle og den nye kirke 
m.m. Vi besøger Great Greenland og vi 
skal til kaffemik hos en lokal familie og 
til foredrag på Højskolen.

Fra Qaqortoq sejler vi til Narsarsuaq på 
en smuk seks timers sejltur med stop i 
Isfjorden undervejs. I Narsarsuaq skal 
vi på bytur og så er der mulighed for 
at tage på tur til Qassiarsuk, en lille 
bygd med ca. 50 beboere, som lever 
af fåreavl. Stedet er også kendt som 
Brattahalid, det sted, hvor Erik den 
Røde bosatte sig i år 982. Foruden 
ruinerne fra nordbotiden findes en 
rekonstruktion af Erik den Rødes gård 
og Tjodhildes kirke, den første kristne 
kirke i den amerikanske hemisfære. ➤
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Tidspunkt:	 	ONS	04	–	ONS	JUN	
Vi	mødes	i	Københavns	Lufthavn	i	Kastrup	kl.	0815,	hvor	rejsebureauet	laver	gruppe-tjek-ind.

Befordring:	 Fly,	helikopter,	skib
Overnatning:	 Højskole	og	Hotel.	Værelser	med	eget	bad/toilet
Pris:	 	Kr.	13.150.-.	Tillæg	enkeltværelse:	Kr.	2.100.-.		

Inkl.:	Fly	København-Narsarsuaq	retur.	Helikopter	Narsarsuaq-Qaqortoq.	Transfer	til/fra	højskolen	i	
Qaqortoq.	Fire	overnatninger	på	højskolen	i	dobb.vær.	med	bad/toilet.	Morgenmad,	frokost	(eller	
madpakke)	og	middag	alle	dage.	To	foredrag/indslag	på	højskolen.	Besøg	på	Great	Greenland.	Kaffemik	
i	grønlandsk	hjem.	Sejlads	Qaqortoq-Narsarsuaq	inkl.	Qooroq	Isfjord.	Transfer	til/fra	Hotel	Narsarsuaq.	
Tre	overnatninger	på	Hotel	Narsarsuaq	i	dobb.vær.	med	bad/toilet.	Byrundtur	og	besøg	på	museet	
med	bus	i	Narsarsuaq.	Alle	skatter	og	afgifter.	Ansvarsdækning	i.h.t.	DRFs	regler.	Obligatorisk	bidrag	til	
Rejsegarantifonden.		
Eventuelle	tillæg:	Diverse	drikkevarer.	Evt.	ekstra	udflugt;	Byrundtur	i	Qaqortoq	(ca.	halvanden	time,	pris	
kr.	150.-).	Tur	til	Qassiarsuk	(pris	kr.	350.-).		
Valuta:	Dansk.	Kreditkort	kan	bruges	de	fleste	steder.

Guide:	 Der	vil	være	rejseleder	fra	Foreningen	NORDEN	i	Roskilde	og	guideservice	ved	alle	udflugter.
Ansvarlig arrangør:	 Foreningen	NORDEN	i	Roskilde
Teknisk arrangør:	 Rejsebureauet	Nordic	Adventure
Tilmelding:	 	Pens.	skoleinspektør	Poul	Christensen,	tlf.	4678	8550,	eller	formand	Bent	Bardtrum,	tlf.	4648	

0092)		
Ved	tilmelding	modtages	et	bekræftelsesbrev	og	opkrævning;	ved	tilmelding	50	pct	af	rejsens	
pris.	Senest	12	uger	før	afrejse:	50	pct	af	rejsens	pris.

Antal:	 	15	deltagere.	Der	skal	være	min.	15	for	at	turen	gennemføres.	Er	der	interesse	fra	flere	end	15	
vil	der	blive	søgt	ekstra	pladser.

Suppl. info:   Ca.	3-4	uger	før	afrejse	modtager	alle	rejseinformation	med	gode	råd	til	hvad	der	skal	pakkes	i	
kufferten,	info	om	destinationerne,	indkvarteringen	m.m.

Diskobugten med Jordens mest  
produktive isbræ

Ilulissat (Jakobshavn)

250 km nord for Polarcirklen ligger  
Ilulissat (Jakobshavn) midt i Disko- 
bugten. Byen ligger ved mundingen af 
den 40 km lange isfjord, hvor Jordens 
mest produktive isbræ Kangia produ-
cerer over 20 millioner ton ismasse i 
døgnet. 

I april er foråret så småt begyndt  
at melde sin ankomst. Gennemsnits-
temperaturen er omkring minus otte 
grader, og der er normalt stadig pænt 
med sne. Luften er meget tør, så tem-
peraturen føles meget anderledes (var-
mere) end vi kender det hjemmefra. 

Solen står op kl. ca. 04:30 og går 
ned ca. kl. 20:30 så der er masser af 
dagslys og smuk blå himmel i dagti-
merne, mens der om natten, er gode 
muligheder for at se nordlyset danse 
henover den mørke himmel.

Indkvarteringen er på det fire-stjer-
nede Hotel Arctic, som ligger med en 
imponerende udsigt over isfjorden. 
Hotellet er kendt som det bedste hotel 
i Grønland og har rigtig pæne værel-
ser, egen restaurant og brasserie med 
mad af meget høj kvalitet, bar og flere 
små hyggelige områder, med bl.a. pejs.
I løbet af opholdet skal vi på kulturhi-
storisk byvandring, hvor vi hører om 

byens historie, om den grønlandske 
kultur og om det moderne liv på disse 
kanter af verden. Vi besøger fiskerne 
på havnen, sælgerne på ”brættet” hvor 
dagens fangst af fisk og fugle kommer 
ind, Ilulissat museum og den gamle træ-
kirke Zionskirken. Vi skal også på en ca. 
1,5 km vandretur til en gammel forladt 
boplads ”Sermermiut”, hvor Ilulissats 
smukke isfjelde danner kulissen for ➤
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den gamle boplads, som gennem 4000 
år var boplads for de forskellige inuit-
kulturer og hvor man i dag endnu kan 
se mange rester, der vidner om deres 
tilstedeværelse. I Ilulissat kan man sejle 
i Isfjorden hele året så en sejltur helt 
tæt på de gigantiske isfjelde er en af 
højdepunkterne på turen og så er der 
selvfølgelig alle muligheder for ture på 
hundeslæde. ■

Tidspunkt:	 	MAN	07	–	FRE	11	APR.	
Vi	mødes	i	Københavns	Lufthavn	i	Kastrup	kl.	0715.	
Rejsebureauet	laver	gruppe-tjek-ind.	

Befordring:	 Fly.
Overnatning:	 4-stjernet	hotel,	eget	bad/toilet.
Pris:	 	Kr.	14.295.-.	Tillæg	enkeltværelse:	kr.	1.800.-.		

Inkl.:	Fly	København-Kangerlussuaq	retur.	Fly	Kangerlussuaq-
Ilulissat	retur.	Fire	nætter	i	dobbeltværelse	med	bad/toilet	på	
det	fire-stjernede	Hotel	Arctic.	Morgenmad	og	middag	alle	
dage.	Informationsmøde	og	guideservice	i	Ilulissat.	Transfer	
lufthavn/hotel/retur	i	Ilulissat.	Kulturhistorisk	byvandring.	
Vandretur	til	Sermermiut.	Hundefodring/foredrag.	Sejltur	
på	isfjorden.	Alle	skatter	og	afgifter.	Obligatorisk	bidrag	til	
Rejsegarantifonden.		
Eventuelle	tillæg:	Frokost	alle	dage.	Drikkevarer.	Evt.	tillæg	
for	superior-værelser,	kr.	275.-	pr.	værelse	pr.	nat.	To	timers	
hundeslædetur	kr.	775.-	pr.	person.	Sælskindstøj/støvler	
(anbefales	til	slæde-	og	sejltur)	kr.	250.-	pr.	person	pr.	dag.		
Valuta:	Dansk.	Kreditkort	kan	bruges	de	fleste	steder.

Guide:	 	Der	vil	være	rejseleder	fra	Foreningen	NORDEN	i	Roskilde		
og	guideservice	ved	alle	udflugter.

Ansvarlig arrangør: 	 	Foreningen	NORDEN	i	Roskilde.
Teknisk arrangør:		 Rejsebureauet	Nordic	Adventure.
Tilmelding:	 	Pens.	skoleinspektør	Poul	Christensen.		

tlf.	4678	8550,	eller	formand	Bent	Bardtrum,		
tlf.	4648	0092.		
Ved	tilmelding	modtages	et	bekræftelsesbrev	og	
opkrævning;	ved	tilmelding	50	pct	af	rejsens	pris.	
Senest	12	uger	før	afrejse:	50	pct	af	rejsens	pris.	
Antal.	15	deltagere.	Der	skal	være	min.	10	for	at	
turen	gennemføres.	Er	der	interesse	fra	flere	end	
15	vil	der	blive	søgt	ekstra	pladser.

Suppl. info:	 	Ca.	tre-fire	uger	før	afrejse	modtager	alle	rejsein-
formation	med	gode	råd	om,	hvad	der	skal	pakkes	
i	kufferten,	info	om	destinationerne,	indkvarterin-
gen	m.m.

To rejsegrupper 10 dage i naturens mesterværk

Et af Jordens mest storslåede områder

I samarbejde med Folkeuniversitets-
centret Skærum Mølle, Foreningerne 
Norden i Tvååker, Sverige, og i 
Tønder, Skærbæk og Holstebro arran-
geres denne rejse, der også støttes af 
Kulturfonden Danmark-Grønland.

Grønland er så smukt og betagen-
de, at man overvældes af storhed og 
ydmyghed i dette vældige, majestætiske 
land. Is – ikke isflager, men bjerge af 

is. I gigantiske størrelser i alle former 
ligger de spredt som glinsende øer i 
de blå hav. Indlandsisen på op til 4000 
meter tykkelse er i randområderne et 
betagende månelandskab med søer af 
smeltevand, et panorama af skønhed, 
og i en ren, klar, tør luft, som bevirker 
at du kan se uendeligt langt.

Generlt er vejret godt, men kan 
skifte pludseligt, og så kan det være 

nødvendigt at ændre dagsprogram. 
Helt storslået og utæmmet er naturen 
ved Ilulissat, der betyder isfjeldene, 
med en beliggenhed ved den store 
isfjord, der udleder isfjelde fra en af 
Jordens mest produktive bræer.

På rejsen besøger vi Kangerlussuaq 
(Sdr. Strømfjord), Ilulissat 
(Jakobshavn), Isfjorden, Knud 
Rasmussens Hus og Museum, natur- ➤
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havnen, ”brættet”, hvor fangerne sæl-
ger dagens fangst, vi vandrer i naturens 
forårsblomstertæppe og besøger den 
gamle boplads fra Saqqaq-kulturperio-
den ved Sermermiut, eskimogravene 
og isfjorden, og vi følger slædesporet 
til den lidt nordligere bygd Opaatsut 
(Rodebay).

Derudover er der tilkøbsmulig-
heder: Aftensejlads i midnatssolens 
fantastiske lys, og helikoptertur til 
Kangia-isbræen (på UNESCOs verden-
skulturarv-liste). ■

Tidspunkter:	 	Gruppe	1:	TIR	01	–	TOR	10	JUL	
Gruppe	2:		TOR	10	–	LØR	19	JUL

Transport: 	 	Grønlandsfly,	båd,	til	fods	m.m.	Afrejse	fra	København	
Lufthavn	i	Kastrup.

Overnatning: 	 	Vandrehjem,	hytter/værelser,	eller	hotel.
Pris: 	 Fra	kr.	10.300.-
	 	For	nærmere	oplysninger	herom,	kontakt	nedenstående	

Peter	M.	Bramsen.
Antal deltagere: Min.	syv,	max.	14.
Ansvarlig arrangør:	 	Foreningen	Norden	Nørre-Rangstrup	Herred.
Tilmelding/suppl. info: 	 	Peter	M.	Bramsen,	tlf.	7483	1233,	eller	på	

www.6520.foreningen-norden.dk

ISlANd
Det eventyrlige Island

Ottedages rundrejse i Island, hvor vi 
kommer til at opleve nogle af Jordens 
største naturseværdigheder, ser de 
historiske steder kendt fra de islandske 
sagaer og møder nordiske venner fra 
den islandske afdeling af Foreningen 
NORDEN.

De mest berømte islandske sevær-
digheder ligger i den såkaldte ”gyldne 
cirkel” ikke langt fra Reykjavik. Her 
begynder rejsen med besøg i national-
parken Thingvellir, hvor det islandske 
alting mødtes første gang i år 930, 
vi kommer også forbi det mægtige 
vandfald Gullfoss og de varme kilder i 
Geysirområdet, hvor den aktive gejser 
Strokkur sender kaskader af skoldhedt 
vand 30 meter op i luften. 

I Reykjavik fortæller repræsentan-
ter fra Foreningen NORDEN om deres 
land og viser rundt i byen, så vi ikke 
blot ser de kendte turiststeder, men 
virkeligt oplever byens atmosfære. 
Reykjavik er en meget moderne hoved-
stad, men samtidig en by med en nær-
værende historie, som befolkningen er ➤

Otte dages rundrejse  
(Reykjavik, Seydisfjørdur, Akureyri)
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Tidspunkt:	 MAN	04	–	MAN	11	AUG.
Befordring:	 Fly	(Icelandair)	København-Reykjavik	og	indenrigsfly.
Overnatning: 	 Hoteller	af	god	standard.
Turleder/guider: 	 	Flemming	Thøgersen	og	lokale	repræsentanter	for	

Foreningen	NORDEN	i	Island.	
Pris: 	 	Ca.	kr.11.500.-	pr.	person	ved	overnatning	i	

dobbeltværelser.
Ansvarlig lokalafdeling: 	 	Foreningen	NORDEN	i	Hvidovre	i	samarb.	m.	

Glostrup,	Høje-Taastrup,	og	Rødovre	afd.
Teknisk arrangør:		 Profil	Rejser	A/S.
Tilmeldingsfrist:		 TIR	01	APR.
Tilmelding og suppl. info: 			Flemming	Thøgersen,	Rebæk	Søpark	15.1.v.,	

2650	Hvidovre,	tlf.	3675	8040,		
e-post:	flth@tdcadsl.dk

meget optaget af. Derfor var det vigtigt 
for islændingene at få manuskripterne 
til sagaerne hjem til Island. Dem skal vi 
naturligvis se, inden vi tager ud og ser 
de historiske steder fra vikingetiden. Vi 
kommer også omkring Nordens Hus.

Afstandene i Island er store. Derfor 
har vi valgt at flyve op til det nordøstlige 
hjørne af øen til Seydisfjørdur, som er 
Lyngby-Taarbæk’s venskabsby. Vi samar-
bejder med Lyngby-Taarbæk afdelingen 
af NORDEN om programmet i her. 

Seydisfjørdur er en fiskerby med 
omkring 800 indbyggere. Havnen er 
forbindelsesvejen til Europa, derfor 
udviklede byen sig til en af de rigeste 
byer i det østlige Island. Resultatet kan 
ses i en mængde elegante træhuse i 
norsk stil. I selskab med de lokale vil vi 
opleve byen og den smukke omegn.

Det nordlige Islands mest fanta-
stiske natur finder man på strækning 
fra østfjordene til byen Akureyri, så 
her har vi valgt at rejse med bus. På 
vejen ligger Myvatn midt i et af de mest 
aktive vulkanske områder i verden. 
I naturreservatet ved søen er der et 
enestående fugleliv. Naturen er præget 
af unge geologiske formationer, og 
man får et indtryk af en natur i stadig 
forandring. 

De lyse nætter gør det muligt at 
nyde aften- og nattelivet i Islands næst-
største by Akureyri.

Turen hjem går med indenrigsfly 
fra Akureyri til Reykjavik, derfra med 
Icelandair til København.

 Inden rejsen inviteres delta-
gerne til et orienterende møde hos 
Islands ambassadør i Danmark, Svavar 
Gestsson, som har været behjælpelig 
med programlægningen. ■

Afrejse 9. august med mulighed for opsamling i flere jyske byer

Spændende otte-dages fly- og busrejse 

Island begejstrer alle! Ingen tvivl om 
det. Så særpræget, så rå, så varm og så 
indbydende. Tag med og oplev, hvorfor 
det giver et livsvarigt indtryk at besøge 
dette fantastiske land. Næppe noget 
andet land er så rig på kontraster.

På denne rejse skal vi opleve det 
hele! Vi skal høre om sagaerne, der 
har en utrolig stor plads i islændin-

ges bevidsthed. Vi skal se og mærke 
varmen fra jordens indre i form af 
gejsere, der med jævne mellemrum 
sender en hilsen med varmt vand 
mange meter op i luften. Og naturlig-
vis skal vi opleve kulturen, hvor Island 
i dag fremstår som en god blanding af 
det traditionsrige, men absolut også 
har fokus på fremtiden.

Sammen med vores egen danske 
rejseleder skal vi opleve øen. Vi bor 
på veldrevne hoteller og gæstehuse 
med personlig atmosfære og service. 
Værelserne er enkelt indrettede med 
bad og toilet. Vi får en god forplejning.➤
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Rejseplan
1. dag: Danmark – Reykjavik
Efter opsamling kører vi til 
Københavns Lufthavn og flyver mod 
Keflavik kl. 14. I Island modtages vi af 
vores lokale chauffør. Overnatning i 
Reykjavík.

2. dag: Reykjavik – Gullfoss 
– Thingvillir - Borgarnes
Byrundtur i Reykjavik. Vi oplever 
senere kratersøen Kerid, gejserområ-
det Strokkur, Gullfoss og Thingvellir. 
Overnatning i Borgarnes.

3. dag: Borgarnes – Akureyri 
Fra Borgarnes går turen gennem 
smukke egne med bl.a. lavadale til 
Nordislands hovedstad, Akureyri, hvor 
vi går en byrundtur. Overnatning de 
næste to nætter ved Akureyri.

4. dag: Husavik – Myvatn - Godafoss
Vi starter dagen i den smukke fi-
skerlandsby Husavik, som er denne 
rejses nordligste punkt på 66_ nord. Vi 
tilbyder her hvalsafari inden vi kommer 
til naturparadiset Myvatn  Dagens to 
sidste programpunkter er en gåtur i det 
spektakulære lavaområde Dimmuborgir 
samt besøg ved Godafoss.

5. dag: Dettifoss – Breidalsvik
Vi besøger Europas mægtigste 
vandfald, Dettifoss. Herfra rundt på 
Islands østlige del til overnatning ved 
Breidalsvik.

6. dag: Lavamarker – Islands sydkyst
Ved gletchersøen Jökularson får vi 
lejlighed til en bådtur på søen, hvor 
vi sejler blandt de enorme isbjerge. 
Herefter kører vi over uendelige, sorte 
sandbanker til vores overnatningshotel 
på Islands sydkyst.  

7. dag: Vik – Den Blå Lagune 
- Reykjavik
Vi ser det smukke vandfald Skógafoss, 
inden vi kommer til Den Blå Lagune, 
hvor livet, efter islændingenes eget ud-
sagn, kan forynges med op til mange år, 
hvis man bader her. Tilbage i Reykjavik 
kører vi til højdedraget ved Perlen, 
hvorfra vi har en enestående udsigt over 
Reykjavik by. Vi overnatter i Reykjavik.

8. dag: Keflavik – København - Jylland
Tidligt efter morgenmaden flyver vi 
igen fra Island og mod København. 
Ankomst kl. 12:45 lokal tid. Herfra går 
det tilbage mod vore udgangspunkter. ■

Tidspunkt:	 LØR	09	–	LØR	16	AUG
Transport:	 	Bus,	fly.	Gæster	fra	Sjælland	møder	i	Københavns	Lufthavn	

i	Kastrup.	
Afrejse	fra	Jylland	har	påstigningsmuligheder	i:	Viborg,	
Randers,	Århus,	Skanderborg,	Horsens,	Vejle,	Kolding,	
Lemvig,	Holstebro,	Herning,	Skjern,	Varde,	Esbjerg,	
Holsted,	Vejen,	Middelfart,	Odense	og	Nyborg.

Pris: 	 	Kr.	15.995.-	Prisen	inkluderer	bustransfer	til/fra	
København,	flybillet	København-Keflavik	t/r,	rundrejse	
i	Island	m.	lokal	bus,	syv	overnatninger	inkl.	syv	x	mor-
genmad	og	aftensmad,	rejselederassistance,	lovpligtige	
skatter	og	afgifter.	
Tillæg:	Enkeltværelse:	Kr.	2750.-.	Afbestillingsforsikring,	fire	
pct,	ca.	kr.	640.-.	Rejseforsikring,	Gouda	Superdækning:		
Kr.	165.-.	Der	skal	regnes	med	udgifter	til	diverse	besøg		
på	museer	m.v.

Ansvarlig arrangør: 	 	Foreningen	NORDEN	i	Helsingør	i	samarb.	med	
Foreningen	NORDEN	i	Frederikssund.

Teknisk arrangør: 	 Dania	Rejser.
Tilmelding:	 	Dania	Rejser,	tlf.	45	280	280.	

Husk	ved	tilmeldingen	at	oplyse,	at	det	er	et	
Foreningen	NORDEN-arrangement.	
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Foreningen NORDEN, Allerød afd., 
inviterer endnu engang sine gæster på 
en smuk tur, hvor vi i ro og mag nyder 
det helt fantastiske Island. Der lægges 
stor vægt på naturoplevelser, gerne 
på steder, hvor der sædvanligvis ikke 
færdes så mange turister, og vi giver 
os god tid til at bevæge os rundt i de 
smukkeste områder, også til fods. Det 
hele krydres med spændende fortæl-
linger om sagaerne og Islands historie.

Vi tilbringer en hel dag i ét af  
Islands smukkeste områder, Land-
mannalaugar, som er præget af stor 
vulkansk aktivitet, og som kendes på  
fjeldenes helt utrolige farver. Vi kører 
tværs over det barske højland ad 
Sprengisandur-ruten og nyder under-

Det barske højland, det frodige Mývatn, 
det mystiske Snæfellsnes

Naturoplevelser i højsædet

Obs: Rejsen er ikke egnet for svært gangbesværede
Tidspunkt: 	 TIR	08-	FRE	18	JUL
Transport:	 Fly	(Icelandair),	røgfri	bus,	båd.
Overnatning:	 Hoteller.
Pris: 	 	Pr.	person	kr.	15.900.-	*	(inkl.	skatter	og	afgifter).	

Inkluderet:	Fly	t/r,	inkl.	et	let	måltid.	Transport	iflg.	program,	røgfri	bus,	10	overnatninger,	dbl.-værelser,	
inkl.	morgenmad,	heraf	fire	nætter	m.	fælles	bad/toilet	og	seks	nætter	m.	privat	bad/toilet

	 	Otte	middage	på	hotellerne,	afskedsmiddag	i	Reykjavík,	tre	frokostpakker,	sejltur	fra	Stykkishólmur.	
Bidrag	til	Rejsegarantifonden

	 	Tillæg	for	enkeltværelse	kr.	2.750.-	Ikke	inkluderet:	Drikkevarer.	Badning	i	Blå	Lagune	(ca.	d.	kr.	180.-).	
Transport	på	Snæfellsjökull.

Guide: 	 Dansktalende	guide	(Nanna	Kalkar).
Rejseleder: 	 Repræsentant	fra	Foreningen	NORDEN,	Allerød	afd.	(Rita	Brandt)
Arrangør: 	 Foreningen	NORDEN	i	Allerød.
Teknisk arrangør:		 	Team	Island	(medlem	af	Rejsegarantifonden)	

Tilmelding/	suppl.	info:	Rita	Brandt,	tlf:	4817	1670	efter	kl.	19.	ritbrandt@mail.tele.dk	eller		
Team	Island,	tlf:	8612	1849.	info@team-island.dk

*	Der	tages	forbehold	for	større	ændringer	i	pris-	eller	valutaforhold.

vejs udsigten til de sneklædte gletsjere. 
Vi kører gennem store og små elve, og 
den stenede grusvej leder os langsomt 
fra Landmannalaugar tværs over høj-
landet til det smukke grønne Myvatn-
område, som står i stor kontrast til 
højlandet. Vi lugter til de svovlstin-
kende mudderpøle ved Námaskard, og 
vi ser de store lava-felter ved vulkanen 
Krafla. På vej til Europas mest vandrige 
vandfald Dettifoss kommer vi gennem 
det fredede og meget særprægede na-
turområde i Ásbyrgi og Hljódaklettar. 

På Snæfellsnæs skal vi bl.a. op til 
den berømte Snæfellsjökull, kendt fra 
Jules Vernes roman ”Rejsen til jordens 
indre”, og hvis vind og vejr tillader det, 
vil der blive mulighed for en køretur 

oppe på selve gletscheren. Vi kører 
langs den forrevne lavakyst med de 
mange fuglefjelde, og vi  besøger den 
sorte strand ved Djúpalón med mulig-
hed for at samle sten, som er fyldt med 
den magiske kraft fra Snæfellsjökull.

Vi kommer naturligvis også til de 
klassiske steder som Tingvallasletten, 
det imponerende vandfald Gullfoss 
og de varme springkilder ved Geysir. 
Turen rundes af med en hel dag i 
Reykjavík med mulighed for at se 
håndskrifterne, besøge nogle af byens 
utallige museer eller bare gå på opda-
gelse i den livlige by på egen hånd. ■
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Hvalfjordur
Fem spændende dage i Nordvestisland

Tidspunkt:	 	MAN	05	–	FRE	09	MAJ.	
Vi	mødes	i	Københavns	Lufthavn	i	Kastrup	kl.	08.40.	
Rejsebureauet	laver	gruppe-tjek-ind.

	Befordring:	 Fly,	bus.
Overnatning:	 Luksushotel.	Suiter	med	eget	bad/toilet.
Pris:	 	Kr.	10.890.-.	Tillæg	enkeltværelse:	Kr.	1.200.-.		

Inkl.:	Fly	København-Keflavik	retur.	Fire	overnatninger	på	
Hotel	Glymur	i	to-personers	suite.	Transfer	fra	Keflavik	
lufthavn	til	Den	Blå	Lagune.	Transfer	fra	lagunen	til	hotel-
let.	Morgenmad	og	middag	alle	dage.	Udflugter/transport:	
Den	Blå	Lagune	(excl.	entré),	vandretur	dag	2.	Besøg	ved	
hvalstation,	nationalparken	m.m.	Transfer	fra	hotellet	til	luft-
havnen.	Guideservice	på	hotellet	og	på	turene.	Alle	skatter	
og	afgifter.	Obligatorisk	bidrag	til	Rejsegarantifonden.	
Eventuelle	tillæg:	Frokost	alle	dage.	Drikkevarer	udover	
isvand,	kaffe	og	the	(til	fri	afbenyttelse	på	hotellet).	Entré	i	
Den	Blå	Lagune	(ca.	kr.	150,-	pr.	person	for	indgang	til	bade-
faciliteterne	og	håndklæde).	Udflugt	dag	4,	kr.	700.-	pr.	per-
son	(kræver	min.	10	tilmeldinger	for	at	turen	gennemføres).

Valuta:	 Islandsk.	Kreditkort	kan	bruges	de	fleste	steder.	
Guide:	 	Der	vil	være	rejseleder	fra	Foreningen	NORDEN	i	Roskilde	og	

guideservice	ved	alle	udflugter.
Ansvarlig arrangør:	 Foreningen	NORDEN	i	Roskilde.
Teknisk arrangør:	 Rejsebureauet	Nordic	Adventure.
Tilmelding:	 	Pens.	skoleinspektør	Poul	Christensen,	tlf.	4678	8550,	

eller	formand	Bent	Bardtrum,	tlf.	4648	0092.	
Ved	tilmelding	modtages	et	bekræftelsesbrev	og	
opkrævning;	Ved	tilmelding	betales	depositum	kr.	
2.500.-.	Senest	12	uger	før	afrejse	betales	restbeløbet.

Antal:	 	20	deltagere.	Der	skal	være	min.	15	for	at	turen	gen-
nemføres.	Er	der	interesse	fra	flere	end	15	vil	der	blive	
søgt	ekstra	pladser.

Suppl. info:	 	Ca.	tre-fire	uger	før	afrejse	modtager	alle	rejsein-
formation	med	gode	råd	til,	hvad	der	skal	pakkes	i	
kufferten,	info	om	destinationerne,	indkvarteringen	
m.m.

Denne rejse finder sted i det smukke 
forår, da alt spirer og så småt er ved 
at gøre klar til sommeren. I maj står 
solen op kl. fire om morgenen og går 
ned igen efter kl. 22, så det er næsten 
lyst døgnet rundt og vejret er mildt 
med temperaturer mellem syv og 10 
graders varme.

Rammen for opholdet er det 
unikke hotel Glymur, som ligger ca. 65 
km nord for Reykjavik, omgivet af en 
fantastisk natur. Hotellet er helt nyre-
noveret og indeholder – foruden det 

uundværlige opvarmede udendørs spa-
bad, hvorfra man har panorama udsigt 
over fjorden – dejlige fælles områder 
med bl.a. hyggelig bar, bibliotek m.m. 

Der er på forhånd planlagt flere 
aktiviteter, men der lagt vægt på et op-
hold, hvor der er tid til at slappe af og 
nyde omgivelserne. En række af udflug-
terne er baseret på lettere vandring og 
stiller ikke krav til særlig fysisk formåen, 
udover lysten til at gå i naturen.

Nogle af oplevelserne er f.eks. et 
besøg i Den Blå Lagune, den ver-

densberømte attraktion, som med sit 
mælkehvide varme vand under åben 
himmel, byder velkommen til Island. 
Så er der en guidet vandretur i områ-
det omkring hotellet, hvor vi hører om 
alfernes ”boliger”, hellige steder og 
springvand/vandfald som siges at have 
healende effekt. 

Vi kommer også til Vatnaskogur/
Lakeforest, som er en typisk islandsk 
skov, der ligger i et område, hvor flere 
islændinge har deres sommerhuse. 

En af dagene skal vi på en guidet 
tur omkring Hvalfjorden. Vi besøger 
historiske steder fra 2. Verdenskrig, 
besøger en hvalstation og hører om 
hvaler og deres betydning for det 
islandske samfund. Vi kommer også 
til nationalparken Thingvellir, som i 
særdeleshed er et besøg værd med den 
unikke natur og det historiske aspekt. 
– Det var bl.a. her at verdens første 
parlament blev grundlagt i år 930, og 
så er der mulighed for at se vandfald, 
gejsere og det historiske Reykholt, 
stedet hvor den nordiske historie blev 
både skabt og skrevet. ■
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Nu var det ikke nordmændene som 
opfandt skiene, men kunsten at holde 
fødderne fast på brædderne, så man 
ikke skulle halse ud i den dybe sne for 
at indfange dem, tilskrives telemar-
kingen Sondre Norheim fra den lille 
flække, Morgedal. Omkring 1850 blev 
skisport en leg for dristige mænd, der 
pludselig kunne suse ned af bjergene 
og foretage de mest halsbrækkende 
øvelser. De var datidens jetset. 

Den største af alle styrtløbere 
var dansker
Selv om mange nordmænd ynder at 
prale af det, er de jo ikke de eneste i 
verden, som kan stå på ski Den første 
”verdensmester” tvært i mod en slags 
dansker. Palnatoke var hans navn, og 
han var jomsviking – en slags jæger-
soldat – på Harald Blåtands tid. For at 
bevise sine uovertrufne færdigheder, 
stod han på kun én ski ned ad den 
lodrette fjeldvæg på Kullen og Saxo 
omtaler i bind 2 af sin krønike det 
spektakulære styrtløb:

Men hvor liden Øvelse han saa havde, 
gik han paa med frejdigt Mod: han gik op 
paa Toppen af det høje Fjeld og spændte de 
glatte Skier under Fødderne og i Lid til slig 
lille Fjæl lod han staa til ned ad Skrænten. 
Paa sin hovedkulds Færd stødte han ofte 
paa Stene der stak frem, men desuagtet var 

I Palnatokes ånd
Et muntert rids af den dansk-norske skihistorie

Unionstiden mellem Danmark og Norge – den såkaldte 400-års natten - var natur-
ligvis ikke kun mørk. Vel var den norske fjeldbonde ubehøvlet og uregerlig, men 
Holberg og Tordenskjold kunne da godt bruges. Gedeosten og klipfisken var heller 
ikke at kimse af. Skisporten ligeså. For hvis der er to slags striber, som springer ud 
fra den norske folkesjæl, så er det kølvandsstriberne efter skibene på de syv have  
og skisporene overalt, hvor der falder sne. 

han i Stand til med fast Haand at holde 
ret Kurs uden at slingre.” (Mange danske 
skiløbere benytter samme uforfærdede 
styrtløbsteknik, når de en gang om året 
frekventerer de europæiske skisports-
steder. Dog uden at de samme færdig-
heder som Palnatoke. Spørg selv hos 
Europæiske Rejseforsikring!)

Norske propagandafremstød
I løbet af 400-års natten dukkede der 
i ny og næ norske ski og skiløbere op 
i Danmark. I 1644 blev der således 
holdt en opvisning på ski af finmarks-
typen, dvs. ”fjæle” a la Palnatoke – på 
Frederiksberg. 325 år senere så under-
tegnede artikelforfatter ved selvsyn 
sine nye landsmænds udstyrsniveau og 
skifærdigheder og kunne slå fast, at 
hverken antrækket, udstyret eller den 
tekniske udførelse havde forandret 
sig nævneværdigt siden Christian den 
Fjerdes tid. Om den danske skiløber-
kunst udfoldede sig i Dyrehaven eller 
på vinterferie på f.eks. Geilo eller i 
Jotunheimen var underordnet. Man 
kunne kende dem på lang afstand med 
deres lodenfrakke og rustne kabel-
bindinger strammet til omkring en 
gummistøvlehæl. Danskere på ski var 
kort og godt en vittighed og lignede 
forskellige udgaver af Onkel Anders i 
Far til Fire i Sneen. Andet kunne vel 

ikke forventes i et land uden hverken 
sne eller bakker. Således kunne man i 
Dansk Idrætsblad fra 1904 læse: 

”Vi har selv været med til denne lat-
terlige skiløbning som ingen fornuftig 
Nordmand ville indlade sig paa. Ski hører 
hjemme i Sne, hvor den ligger saa højt, at 
det ikke betaler sig at gaa. Men i Ulvedalene 
staar man ned ad en Bakke, hvor der i 
hvert Fald et Kvarter efter at Toget har 
tømt sin Last af Skiløbere, ikke er mere Sne 
end der kan ligge paa Bagsiden af min 
Haandflade.”

I 1886 købte tandtekniker Ludvig 
Nielsen i København et parti ski fra 
Kristiania for kr. 6 pr. par, og i den 
anledning blev der stiftet en skiklub 
med navnet ”Ekstraklubben” – et pas-
sende navn for en eksotisk sport som 
skiløb på dansk! Øvelserne foregik i 
Dyrehaven, og kun de færreste prøve-
de på at tage arven op efter Palnatoke. 
Efter sigende gik det hele ud på at 
stå pænt. Skiene var af den moderne 
telemarsktype a la Sondre Norheim og 
fodtøjet var skindfutter med blød sål:

”De brugte kun een Stav, som de 
lagde fra sig naar de løb paa Bakkerne”, 
lød kommentaren fra en forbløffet 
sportspresse. Men klubben fik des-
værre ganske kort levetid. Blot tre 
år. Der kom vintre med meget lidt 
sne, og kun de færreste havde råd 

Af Terje Nordberg

Nansen og co. slider sig i ugevis frem på 
ski over en endeløs, flad sneørken i 1888. 
Tegning af A. Bloch efter et fotografi. Fra 
”På ski over Grønland”, 1890. 

Sondre Norheim
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til at rejse til Norge for at dyrke den 
ekstravagante mode. Men histori-
erne om de vovelige nordmænd blev 
fortalt med slet skjult beundring. En 
dansk iagttager beskrev et møde med 
skihoppere i Husbybakkerne, uden 
for Kristiania - forløberen for den 
senere Holmenkollbakken på følgende 
måde: ”….og saa  fare ud i Rummet, slaa 
Tappenstreg med Skiene højt op i Luften 
og saa til Slutning staa paa Hovedet i 
den bløde Sne og te sig aldeles som én, der 
har sprunget i Vandet med Korksele på 
Fødderne.”

Fridtjof Nansen  
– den første skihelt 
I 1888 gik den første norske jernmand 
i moderne tid, Fridtjof Nansen, på ski 
over Grønlands indlandsis. Bortset fra, 
at turen var en enestående fysisk præ-
station – ingen anede jo hvordan der 
så ud oppe på den uendelige isflade 
– så er Nansens dagbogsoptegnelser 
fra den halvanden måned lange tur 
”På ski over Grønland” en detaljeret 
beskrivelse af skienes konstruktion 
og anvendelse op gennem tiderne*. 
Faktisk blev bogen den allerførste 
brugsbog om ski og skiløb, og Nansens 
egne berømte telemarkski med 
stålkanter både for oven og for neden 
og rensdyrskind under midten, kan i 

dag beundres på Skihistorisk Museum 
i Holmenkollen. Al denne nationa-
lisme fik blodet til at bruse heftigt i 
nordmandens årer, og i tiden omkring 
århundredeskiftet nåede den norske 
patriotisme næsten op i Lillehammer-
OL-agtige højder. Men også andre 
norske skispor krydsede verden i de år. 

En af de største norske skiam-
bassadører var den legendariske 
Snowshoe Thompson, norsk guldgra-
ver fra Telemark, som udvandrede fra 
Telemark til Amerika i 1837 og i 20 
år var et sagnomspundet skiløbende 
postbud i Sierra Navada bjergene. Men 
også i Persien, Tyrkiet og Nordafrika, 
var jernbaneingeniører og handelsfolk 
på spil som skisportsentusiaster, ja, 
selv i Kina, hvor missionæren Arthur 
Hertzberg stavrede rundt på brækkede 
planker fra orglets transportkasse. 
Overalt i verden stod man måbende og 
så, hvordan skøre nordmænd gebær-
dede sig i sneen. En notits i Norsk 
Idrætsblad fra 1903 noterede, at: ”De 
Ski som af Hagen & Co. for en Tid siden 
blev sendt til den japanske arme, har gjort 
megen Lykke hos de små skøvøjede”

Det går ski’ godt!
Glem ikke at sende de gode nord-
mænd en venlig tanke, når du i disse 
dage gør skiudstyret klar til næste sæ-

son. Kom langrendsskiene til at ligge i 
passende spænd ude i carporten? Fik 
du skrabet den gamle skismøring af, 
og bliver der mon råd til et par nye 
carvingski? Kan den snart tre år gamle 
turkis/augergine skidragt klare endnu 
en tur til Avoriaz, eller skal det måske 
være Gstaad i år? Det er den slags 
moderigtige spørgsmål den moderne 
danske skiløber stiller sig selv her op 
til den kommende skisæson. Dansk ski-
sport er for længst på omgangshøjde 
med resten af Europa. Glemt er de sør-
gelige sneklatter i Ulvedalene. Glemt 
er lodenfrakkerne og alle de ture, hvor 
man kom hjem med bøgeblade og jord 
under skiene. Denne sæson bliver i 
Palnatokes ånd: ”Det kør’ ski’ godt!”, 
som han råbte, da han susede ned ad 
bjergsiden… ■

*Fridtjof Nansen: På ski over 
Grønland. En skildring af den norske 

Grønlands-ekspedition 1888-89. Med il-
lustrationer af A. Bloch, Th. Holmboe, Eiv. 

Nielsen og E. Werenskiold. H. Aschehoug 
& Co.s Forlag. Kristiania 1890. Kapitlet 

”Skiløbningen, dens historie og udvikling” 
fylder 55 sider. (Red.).

Dristig skiløber i stejlt terræn – Palnatoke i fuldt firspring? Tegning 
af A. Bloch fra det skihistoriske kapitel i ”På ski over Grønland”.

På indlandsisen. Opbrud om morgenen. 
Tegning af A. Bloch i ”På ski over Grønland”. 

Sondre Norheim 
demonstrerer sit  
vovemod...
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NoRdTYSKlANd  
Fire dage i Tysklands hovedstad

Just sørger for, vi oplever store dele af 
Berlin C, herunder de nordiske ambas-
sader, besøger Potsdam med slots-
parken ved sommerslottet Sansouci, 
bygget af Frederik den Store 1745-47, 
og det historiske Cicilienhof, hvor 
statslederne fra USA, Storbritannien 
og Sovjet afgjorde delingen af Tyskland 
efter 2. verdenskrigs slutning. ■

Tidspunkt:	 TIR	13	–	FRE	16	MAJ.
Transport:	 	Bus	fra	Banegårdspladsen	i	Aalborg.	
Overnatning:	 	Tre	overnatninger	på	Hotel	Nova	Berlin,	WC,	dusch,	TV	og	

telefon,	i	det	tidl.	Østberlin	i	det	nyrenoverede	område	
ved	banegården	i	Weitlingstrasse.	

Pris:	 	Halvpension,	kr.	1975.-	pr.	person.	Tillæg	for	eneværelse	
er	kr.	250.-

Turleder/guide:	 	Just	Justesen,	Støvring,	og	lokal	dansktalende	guide.
Ansvarlig	arrangør:		 Foreningen	NORDEN	Aalborg.
Tilmelding/suppl.	info:		 	Just	Justesen,	Støvring,	tlf.	6538	2550.		

E-post:	fonager2@justesen.mail.dk

Foreningen NORDEN i Nykøbing Falster fortsætter succesen og 
arrangerer igen en rejse, der i år går til øen Rügen og de gamle her-
tugdømmer i Nordtyskland. Rejsen foregår i bus med udgangspunkt 
i vikingeborgen ved Kap Arkona.

På nordspidsen af Rügen findes rester af den vendiske Jaromars- 
burg med helligdommen for guden Svantevit med fire ansigter. Fra 
ca. 500 e. Kr. var Rügen beboet af venderne. Øen blev efterhånden 
støttepunkt for sørøvertogter i Østersøområdet, og i 1169 erobrede 
kong Valdemar 1. den Store og bisp Absalon Rügen, gjorde den til 
dansk len og tvangskristede befolkningen. Samtidig blev borgen 
ødelagt, men i dag er der rejst en efterligning af guden med fire 
ansigter, udsigtstårn og særudstilling på volden. Indtil 1972 har de 
danske konger kaldt sig ”de venders konge”.

Desuden besøges nationalparken Jasmund, kridtklinten Stubben- 
kammer ved Königsstuhl og jagtslottet Granitz, som er bygget af 
fyrsten fra Putbus. Dernæst besøg i byen Putbus og Hitlers monu-
mentale byggeri til feriecenter, som sovjetiske soldater forsøgte at 
sprænge væk.

Rejsen fortsætter til det holstenske Schweiz med de smukt belig-
gende byer, f.eks. Malente og det smukke, bløde, grønne landskab.

På rejsen ud og hjem bliver der mulighed for at strække benene 
og måltider på færgen Gedser-Rostock, som varer halvanden time. ■ 

Rügen og det holstenske Schweiz
I vikingernes og Valdemar den Stores fodspor  
- Øen Rügen og de gamle hertugdømmer med det smukke landskab

Tidspunkt:	 SØN	17	-	FRE	22	AUG.
Pris:	 	Endelig	pris	meddeles	i	

februar.
Befordring:	 Bus	og	færge.
Overnatning:	 	Hotel,	god	standard	

med	bad/toilet.
Turledere:	 Erna	og	Bent	Jensen.
Ansvarlig  
arrangør:	 	Foreningen	NORDEN	

Nykøbing	Falster.
Antal deltagere:		 Max	40.
Tilmeldingsfrist:		 Senest	TIR	15	APR.
Tilmelding/ 
suppl. info:	 	Bent	Jensen,		

Angelikvej	14,	
Marielyst,	4873	
Væggerløse,		
tlf.	5417	7173.
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Rügen er et spændende bekendtskab. 
Naturen minder om Sydfyn og kysterne 
om Møns Klint. Kridtklinterne i natio-
nalparken Jasmund med Königstuhl 
er et af Nordtysklands mest besøgte og 

efter Absalons erobring af øen. Her 
skal vi se den gådefulde Svantevit-sten.

Vi går tur i Prora og ser på den 
flere kilometer lange feriehotelrække, 
som Hitler lod bygge, og hvoraf en del 
nu er museer, ligesom vi besøger kur-
byen Binz med øens mest eksklusive 
strand og promenaderne, hvor et or-
kester ved kurhuset ofte underholder 
med populære klassikere – just som i 
de gode gamle dage. 

Under hele opholdet gøres holdt, 
hvor vi finder naturen rig på spænden-
de fugleliv og plantevækst.

En dag er sat af til øen Hiddensee, 
en del af nationalparken Vorpom- 
mersche Boddenlandschaft. Vi sejler 
hertil fra Schaprode. Fra Neuendorf 
bliver vi kørt i hestevogne over en stor 
del af øen.

På turens sidste hele dag køres over 
på fastlandet ad kystvejen til Greifswald 
og Usedom, en stor nationalpark, ser 
en gammel hollænder-klapbro, forbi 
klosterruinerne Eldena og det ned-
lagte atomkraftværk, og ender ved den 
polske grænse, hvor vi gør ophold for 
at give mulighed for at besøge et polsk 
marked. ■

Fem-dages tur til Rügen
En tur i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, hvor der lægges vægt på øens historie, 
som vi danskere er en del af, og på dens interessante natur

storslåede  rejsemål. Vi sejler langs kridt-
klinterne, går i land og fortsætter til fods 
gennem en del af nationalparken.

Vi besøger Altenkirchen med områ-
dets ældste kirke, som blev bygget kort 

Tidspunkt:			 ONS	28	MAJ	–	SØN	01	JUN.
Befordring: 		 	Moderne	turistbus	m.	toilet.	

Opsamling	ned	gennem	Jylland.	Deltagere	fra	øerne	
står	på	i	Vejle.	Via	Lübeck,	Wismar,	Rostock,	Stralsund,	
over	den	nye	2,8	km	lange	bro,	der	forbinder	Rügen	
med	fastlandet.

Overnatning: 	 	Moderniseret	trestjernet	Hotel	Rügen	Park	i	
Gingst	nær	nationalparken	Vorpommersche	
Boddenlandschaft.

Pris: 	 	Kr.	2745.-,	enkeltværelsestillæg	kr.	295.-	
Inkl.	bus,	helpension	fra	aftensmad	første	dag	til	
morgenmad	sidste	dag,	sejlturen	langs	kridtklinterne,	
færgen	til	Hiddensee	og	hestevogn	sammesteds,	
udflugter,	erfaren	guide	på	hele	turen.

Ansvarlig arrangør : 	 	Foreningen	NORDEN	i	Frederikshavn.
Tilmelding: 	 	Senest	MAN	28	APR.	
Suppl. info:		 	Karin	Arveschoug	Jensen,	Fylleledsvej	10,	

9900	Frederikshavn,	tlf.	9842	5534.



NORDEN NU // januar 200820

NoRGE  
Olie-Norge og Vestlandet

Industri og kultur i flot blanding 
- og en drønende festdag (17 maj)

Tidspunkt: 	 MAN	12–SØN	18	MAJ.
Befordring:	 Fire-stjernet	luksusbus,	og	færger	Hirtshals-Kristiansand.
Overnatning:	 	Hovden	Høyfjellshotel,	Scandic	Hotel	i	Bergen	og	Park	Inn	

i	Stavanger.
Guide:	 Ellen	Andersen,	Foreningen	NORDEN	Kjellerupegnen.
Pris:	 D.kr.	5.700.-.
Tilmeldingsfrist:	 LØR	01	MAR.
Ansvarlig arrangør:	 	Foreningen	NORDEN	Kjellerupegnen.
Teknisk arrangør:	 Ans	Bus	Rejser.
Suppl. info:	 	Foreningen	NORDEN	Kjellerupegnen:		

Ellen	Andersen,	tlf.	8688	0689.	
E-post:	em-tw.andersen@mail.dk

Tilmelding:	 	Ans	Bus	Rejser:	Arne	Doktor,	tlf.	7026	0049.	
E-post:	rejs@ans-bussen.dk	

Alle har hørt om de store forekom-
ster af olie og gas, som Norge er i 
besiddelse af, og det er specielt på 
Vestlandet i Norge, at aktiviteterne i 
denne branche foregår. Desuden er 
naturen på Vestlandet fantastisk og 
imponerende, da det hele står noget 
mere på ”højkant” end vi er vant til i 
det flade Danmark. 

Turen er da også planlagt, så vi får 
det hele med. Vi sejler med Colourline 
fra Hirtshals til Kristiansand og kører 
herfra stik nord gennem Setesdalen 
til Hovden, hvor vi har den første 
overnatning. 

Videre herfra til Bergen over 
Haukeli og Røldalfjellet, langs bunden 
af Hardangerfjorden med Norges ”æb-
lehave” på skråningerne, hvor træerne 
skulle være i blomst på tidspunktet, 
men stadig med sneklædte fjeldtoppe 
i baggrunden. På vejen krydser vi 
flere fjorde via broer, eller vi sejler 
med de småfærger, der er et utal af på 
Vestlandet, som er gennemskåret af 
fjorde på kryds og tværs.

Udover rundturen i Bergen til 
div. seværdigheder, vil vi tage en tur 
helt vestpå til kanten af Atlanten, til 
øgruppen Øygarden, der rummer en 
række seværdigheder fra oldtiden - og 
fra nutiden, et gigantisk gasbehand-
lingsanlæg, der modtager og behand-
ler gas fra Norges største felter, bl. a. 
Trollfeltet. Herfra videresendes gassen, 
helt til Mellemeuropa via rørledninger. 
Vi besøger anlægget og får en guidet 
rundtur.

Efter to dage i Bergen fortsætter 
turen til Stavanger, hvor olieeventyret 
begyndte, og på vejen kommer vi til 
øen Stord, hvor en stor del af de nor-

ske og britiske produktionsplatforme 
er bygget, og hvor de i dag også bliver 
skrottet. Videre kører vi til øen Bømlo 
med Mostarshamn, hvor kristendom-
mens vugge i Norge stod. Herfra til 
Stavanger, hvor vi udover de nødvendi-
ge flotte sejlture med færger, også kø-
rer under fjorden i tunneller, godt otte 
km lange og nogle af verdens dybeste, 
273 m. under havets overflade.

Stavanger er kåret til Europæisk 
kulturhovedstad i 2008, det sætter sit 
præg på byen, men specielt på Norges 
Nationaldag, 17. maj, står byen på den 
anden ende. Det giver en helt særlig 
festlig oplevelse. 

Stavanger har mange seværdig-
heder, og vi vil blandt andet besøge 
Oliemuseet, der er nyt i moderne 
spændende arkitektur, både udven-
dig ved havnefronten, og i høj grad 

indvendig. Her kan man virkelig få et 
indblik i både den historiske udvikling, 
men også i de teknikker der anvendes 
for at hente det ”sorte guld” op fra 
dybet. 

For de deltagere, der er meget in-
teresseret i at høre mere om udvinding 
af olie og gas, vil der om aftenen på 
hotellerne være rig mulighed for at ud-
dybe emnet med lysbilleder og film, da 
turen køres af Finn Pedersen, der har 
arbejdet mange år i branchen, både på 
landprojekter og på Nordsøen, såvel i 
Danmark og som i Norge.   

Efter to dage i Stavanger går turen 
hjem over Jæren. Vi kører på dele af 
den gamle Nordsøvej langs Skagerak 
med en afstikker til Norges sydligste 
punkt, Lista fyr ved Lindesnes, til 
Kristiansand og sejler med Colourline 
til Hirtshals. ■



NORDEN NU // januar 2008 2�

Bustur til Nordkap og Lofoten
14 dage i juni med opsamling flere steder i landet

Tidspunkt:	 SØN	15-LØR	28	JUN.
Transport:	 	Firestjernet	bus,	færge.	

Der	er	opsamling	i	flere	jyske,	fynske	og	sjællandske	byer,	før	vi	krydser	Øresund.
Overnatning:	 Dobbeltkahyt,	hotel.	
Pris:	 	Kr.12.495.-.	Inkluderet:	Buskørsel,	dansk	rejseleder,	ophold	i	indv.	dobbeltkahyt	/	dobbeltværelse	på	

tre-	eller	fire-stjernede	hoteller	med	morgenbuffet	og	aftensmad	eller	aftenbuffet.	Første	inkluderede	
måltid	er	aftensmad	1.	dag	og	sidste	måltid	er	morgenbuffet	14.	dag.		
Tillæg:	Udvendig	kahyt,	kat.	A,	pr.	person	i	dobbelt:	Kr.	3490.-.	Enkeltværelse,	hotel	/	skib,	B	kahyt:	
Kr.	3880.-.	Enkeltværelse,	hotel	/	skib,	A	kahyt:	Kr.	550.-.	Tillæg	for	rejse	med	hurtigruten:	Kr.	235.-.	
Afbestillingsforsikring,	fire	pct.,	-	ca.	kr.	510.-	for	grundpakken.	
Rejseforsikring,	Gouda	Superdækning:	Spørg	ved	bestillingen.	Undervejs	skal	der	regnes	med	udgifter	
til	diverse	besøg	på	museer	m.v.

Ansvarlig arrangør:	 	Foreningen	NORDEN	i	Frederikssund	i	samarbejde	med	Foreningen	NORDEN	i	Helsingør.	
Teknisk arrangør:	 Dania	Rejser.
Tilmelding/suppl. 
info (dagsprogram): 	 	Dania	Rejser,	tlf.	45	280	280.	

Husk	ved	tilmeldingen	at	oplyse,	at	det	er	et	Foreningen	NORDEN-tilbud.

Her er din drømmerejse! Nordkap er 
for mange mennesker et stort rejseøn-
ske, og utallige positive tilbagemeldin-
ger fra tidligere deltagere vidner om 
mange, der har haft deres livs rejseop-
levelse på netop denne tur.

Vores Nordkap-rejse går over 
Botniske Bugt og gennem Finland 
til den 307 m høje Nordkapklippe 
- Europas tag. Efter dette højdepunkt 
oplever vi endnu et fantastisk natur-
sceneri – Lofoten-øerne med savtak-
kede bjerge, maleriske ”rorbuer” og 

klar luft. Rejsen ned gennem Norge 
er et højdepunkt i sig selv, - undervejs 
oplever vi både den gamle kongeby 
Trondheim, den grønne Gudbrandsdal 
og olympiadebyen Lillehammer. 

Det er Dania Rejsers opfattelse, at 
der skal være tid til ”det hele” på så 
storslået en rejse. Derfor har vi valgt at 
overnatte to nætter på turens absolutte 
højdepunkter, Nordkap og Lofoten.

Rejsen er naturligvis med halv-
pension, og frokostpauserne arran-
geres som picnic ”i det grønne” med 

rugbrød og pålæg. En herlig tradition, 
hvor alle rystes sammen.

I programmet indgår busrejse til 
Stockholm, færge til Åbo i Finland, 
med bus videre til Tammerfors, Oulo 
(Uleåborg), Rovaniemi og det nord-
finske højland, i Norge Nordkap, 
Alta, Narvik, Svolvær/Lofoten (mu-
lighed for sejlads med Hurtigruten), 
Trondheim, Lillehammer og videre til 
Göteborg i Sverige. ■

Sensommertur i bus på ryggen af Jotunheimen

”At rejse – er at leve” sagde H. C. 
Andersen, så hvorfor ikke forlænge 
sommeren med en enestående naturo-
plevelse: På ryggen af Jotunheimen 
– Norges svar på Alperne!

Turen til Jotunheimen begyn-
der med en rundtur i Oslo, bl.a. til 
Rådhuset og Vigelandsparken og 
slutter med frokost på Holmenkollen, 
hvor vi samtidig kan nyde et flot vue 
ud over Oslo. Resten af eftermiddagen 
går via Hønefoss langs søen Sperillen 

til Fagernes -”hovedstad” i Valdres, 
hvor vort hotel Quality venter.

Næste dag begynder det helt 
store højfjeldseventyr - måske turens 
højdepunkt. Vi gør holdt ved Hegge 
Stavkirke fra 1216, forbi Beitostølen, 
det kendte skisportssted, og indtager 
vor frokost på Bygdin fjeldhotel.

Herefter går det ned ad fjeldet via 
Kampesæter til vort logi de næste tre 
døgn, Sødorp Gjestgivergård, Vinstra 
i Gudbrandsdalen. Retur til Bygdin, 

hvor vi passerer Norges næsthøjeste 
fjeldovergang på 1389 m og skal sejle 
på den 18 km lange fjeldsø Gjende for 
at komme til vor frokost i Memurubu. 

Her bliver der god tid til egne 
studier på fjeldet og måske lægge sig 
og give fantasien frit løb i de drivende 
skyer, ligesom Peer Gynt, der var 
fjeldets nomade med en livlig fantasi. 
Myter og sagn er der mange af, og vi 
gør holdt ved Ridder-spånget. På den 
sidste del af fjeldturen kommer vi forbi ➤
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Sandbugårdene, hvortil Kong Haakon 
og sønnen Olav flygtede den 17. april 
1940.

For den, der søger den store natur, 
er Valdresflya og Jotunheimen ideel. 
Vidderne er enorme, og der er så ”højt 
til loftet”, at larm og lyd forstummer.
Hjemturen går via Hamar, Minnesund 
og til Grand Hotel i Halden. 

Sidste dag vil vi være i Danmark 
først på aftenen. ■

Tidspunkt:	 SØN	24	-	LØR	30	AUG.
Befordring:	 Båd	og	bus.
Overnatning:	 Hoteller	m.	bad/	toilet.
Pris:	 Kr.	4.950.-	m.	fuld	pension.
Ansvarlig arrangør:	 Foreningen	NORDEN	for	Møn/Bogø.
Teknisk arrangør:	 	Ørslev	Turisttrafik.	Guideservice	i	Oslo.
Tilmelding og  
suppl info:	 	Helge	Sørensen,	tlf.	5581	6206,		

e-post:	helge.soerensen@mail.dk	

SVERIGE  
Midsommeraften i det smukke Småland 

Fem-dages rejse til ”Glasriket”, Kalmar og Öland

Foreningen NORDEN i Nakskov arran-
gerer en kulturel rejse til ”Glasriket” 
i Småland, hvor vi skal bo på det lille 
hyggelige familiehotel Amigo i byen 
Emmaboda – porten til Glasriget.

Første stop onsdag er Sofiero Slot 
(frokost). Videre til Emmaboda, som vi 
når sidst på eftermiddagen. Aftensmad 
på hotellet.

Torsdag kører vi til den nordvestli-
ge del af Glasriget til Växsjö, ca. 78.000 
indbyggere. Besøg i Utvandrarnas Hus. 
På hjemturen besøges et glasværk, om 
aftenen er vi på Glasbruk Johansfors, 
hvor vi skal opleve det såkaldte 
”hyttsill”. 

Fredag er midsommeraften i 
Sverige. Det er Sveriges største og mest 
traditionsrige højtid, som i 2008 fejres 
med midsommeraften og lørdag med 
midsommerdag.

Vi følger forberedelserne til afte-
nens festligheder, og om eftermidda-
gen går turen til landsbyen Långasjö, 
hvor midsommeren fejres med kaffe, 
kage, sang og dans. Om aftenen del-

tagelse i et traditionelt midsommerar-
rangement nær hotellet. 

Lørdag: Heldagstur til Kalmar og 
Öland. Kalmar har Nordens bedst 
bevarede renæssanceslot, videre over 
Ölandsbroen til Öland, hvor resten af 
dagen tilbringes. Aftensmad på hotel 
Amigo.

Søndag hjemrejses gennem det 
smukke Blekinge og Skåne, besøg 
på Bäckaskog Slot ved den idylliske 
Ivosjön. Efter frokost direkte hjem via 
Öresundsbron. ➤
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Tidspunkt:	 ONS	18	-	SØN	22	JUNI
Transport:	 	Bus	og	færge,	afg.	fra	Krøyers	Gård	i	Nakskov,	mulighed	for	opsamling	langs	E47	på	vej	til	Helsingør.		

Der	er	mulighed	for	at	reservere	plads	i	bussen	efter	”først-til-mølle”	princippet.	
Overnatning:	 	Familiehotel	med	bad/toilet	på	værelserne,	mindre	indendørs	svømmebassin.
Pris:	 	Pr.	person	i	delt	dobbeltværelse	kr.	3.500.-	inkl.	bus,	færge-	og	broafgifter,	incl.	fire	nætter	på	hotel	

Amigo,	fire	x	morgenmad,	to	x	aftensmad	(to	retter),	én	x	aftensmad	(Hyttsill),	frokost	fredag,	frokost	
på	hjemvejen	på	Bäckaskog	Slot	samt	information	om	slottet,	udflugter	inkl.	entré	og	guider	og	
erfaren	chauffør.	Mulighed	for	i	begrænset	omfang	at	tilkøbe	enkeltværelse,	for	fire	nætter	kr.	500.-.

Ansvarlig arrangør: 	 	Foreningen	NORDEN	i	Nakskov.
Teknisk arrangør:	 	Vognmand	Kruse	A/S.
Tilmelding:	 	Senest	ONS	16	APR	til	vognmand	Kruse,	Nakskov	afd.,	tlf.	5492	0672.	Senest	ONS	30	APR	

indbetales	depositum	kr.	500.-		pr.	person	til	Fa.	Kruses	konto	i	Lollands	Bank,	reg.nr.	6520,	
konto	nr.	2033525,	med	teksten	”Norden	juni	2008”.	Restbeløbet	indbetales	senest	14	
dage	før	afrejse.	

Suppl. inf/detail.  
dagsprogram:	 	Vognmand	Kruse,	5492	0679,	spørg	efter	Poul	Henning	Christensen,	el.	kontakt	formand		

Ebba	Hribar,	tlf.	5492	0633.

Värmland og Vänern rundt
Seks dages rundrejse med bus 4. - 9. juni 

1. dag køres fra Sønderborg til 
Frederikshavn, færge til Göteborg, 
videre til hotel Winn i Göteborg. 

2. dag. Helleristningerne ved Vitlycke 
museum på Tanum Hede, der indgår i 
verdens naturarv. Derfra til den smuk-
ke park ved herregården Baldersnäs, 
hvor der kan købes frokost. Undervejs 
til Hotel Selma Lagerløf i Sunne, hvor 
vi overnatter, ses trafikknudepunktet 
Håverud, hvor flere vandveje mødes 
med landeveje og jernbaner over og 
under hinanden.

3. dag er reserveret til Selma Lagerløf 
og hendes elskede Mårbacka, der i dag 
er museum – samt Ämtervik kirke-
gård, hvor hendes gravsted findes. 
Overnatning i Karlstad.

4. dag med en flere timers kanalsejlads 
 gennem 16 sluser på Götakanalen fra  
Sjötorp til Toreboda. Frokostmulig 
heder ombord. Overnatning på  
Quality Hotel Vänersborg i Vänersborg.

5. dag. Rundtur til skærgårdskysten 
med besøg på Nordisk akvarelmuseum 
i Skärhamn på øen Tjörn samt til 

Marstrand, et malerisk udflugtssted 
kendt som centrum for sildefangst i 
det 13. århundrede og – ikke mindst 
– fra historien om Tordenskjolds solda-
ter. Aftensmad og logi igen på Quality 
Hotel Vänersborg.

6. dag med ture i Vänersborg og 
Trollhättan om formiddagen. Færge 
fra Göteborg om eftermiddagen. 
Hjemkomst i Sønderborg ca. ved 
midnatstid. ➤
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Tidspunkt:	 ONS	04	–	MAN	09	JUN.
Transport:	 	Bus	og	færge.	Afgang	med	bus	fra	Sønderborg/Gråsten.	Påstigningsmuligheder	på	rastepladserne	langs	

den	jyske	motorvej	til	Frederikshavn.
Overnatning:	 	Gode	trestjernede	hoteller	med	halvpension.
Pris:	 	Kr.	3.800.-	for	medlemmer	i	dobbeltværelse.	Tillæg	for	enkeltværelse:	kr.	798.-.	Tillæg	for	ikke-	medlem-

mer	kr.	290.-.
Ansvarlig arrangør:		 	Foreningen	NORDEN	Sønderborg/Gråsten.	Guide	på	turen	er	arrangørerne.
Teknisk arrangør:	 	DTF-rejser	i	Hjørring.
Tilmelding og betaling: 	 	Først	til	mølle	princippet	–	men	senest	TOR	03	APR..
Suppl. info:	 	J.	P.	Thestrup,	Bjørnemosen	18,	6400	Sønderborg,	tlf.	7442	6210.		

E-post:	jenspeter@thestrup.net,	ellerJørgen	Wrang,	Lassensvej	14,	Alnor,	6300	Gråsten,		
tlf.	7465	0182.		
E-post:	j.wrang@dlgpost.dk

Turen går til Vägsjöfors Herregård 
i det skønne Värmland 20 km nord 
for Torsby. Vi tager selv bus med fra 
Holstebro, som også fragter os rundt 
i ugens løb. Efter hver dagtur retur-
nerer vi til herregården, hvor vi spiser 
og selv står for underholdningen om 
aftenen. Måske kan vi spille nogle spil, 
læse nogle historier eller synge nogle 
nordiske viser?

Tidspunkt: 	 MAN	11	–	SØN	17	AUG.
Pris:	 Kr.	3.895.-	pr.	person	alt	incl.
Transport:	 	Bus	fra	Holstebro,	med	evt.	opsamling	i	Aalborg	og	

Frederikshavn,	og	færge	(Frederikshavn/	Göteborg).
Overnatning mv: 	 	Halvpension	med	to-sengs	værelser	på	Vägsjöfors	

Herregård.	Medbring	selv	sengelinned.	Frokosten	
bikser	vi	på	turene,	og	vi	gør	selv	rent	inden	hjemtu-
ren.	

Turleder:	 	Jørgen	Lybech,	tlf.	9742	8659,	og	Jytte	Madsen,	tlf.	
9742	5653.

Ansvarlig arrangør:		 	Foreningen	NORDEN,	Holstebro.	
Tilmelding: 	 	Bindende	tilmelding	til	Jørgen	Lybech	ved	indbeta-

ling	af	depositum	kr.	500.-	senest	TIR	01	APR.		
Beløbet	kan	indbetales	på	Foreningen	NORDEN’s	
bankkonto:	4925-4925003999.

Suppl. info:	 	Jørgen	Lybech,	tlf.	9742	8659,		
Joern.lybech@gmail.com		www.norden-holstebro.dk

Kultur, natur og litteratur i Värmland
Selma Lagerlöfs og Göran Tunströms landskab

På turen besøges: Sunne, forfat-
teren Selma Lagerlöfs og lyrikeren 
Göran Tunströms hjemby. Mårbacka, 
som er mindegård for Selma 
Lagerlöf. Sunne Kirke og Östra 
Âmteviks kirke. Rottneros parken 
og Tossebergsklätten. Finnegården i 
Kvarntorp og museet i Lekvattnet. 

Desuden får vi også tid til en van-
dretur i området omkring Hovfjeldet 

og Brocken sø med bademuligheder, 
samt en blomstervandring i naturre-
servatet Rännberg, kendt for sin rige 
flora. ■

Sunne kirke
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Vi begynder i Malmø på Stortorget 
med statuen af Karl X Gustav, som vi 
ellers helst vil glemme, men ser også 
nutiden med Malmøs nye kendetegn: 
”Turning Torso”, der er et helt enestå-
ende bygningsværk og i øvrigt ligger 
i et nyt boligområde, der får alt, også 
Holmen i København, til at blegne. 

Men vi skal tilbage til fortiden til 
Fotevik, hvor Magnus Nielssøn faldt 
med sine mænd i 1134 og videre til sil-
demarkedet i Skanør. Her stod sildene 
som bekendt så tæt, at et spyd kunne 
stå oprejst i vandet – i al fald ifølge 
historien. Videre over Trelleborg til V. 
Vemmenhög, der nok kun er kendt, 
fordi Niels Holgersen fødtes her. Vi 
standser og overnatter i Ystad.

Lørdagen ser vi naturligvis Ystad 
inden vi kører videre over Bollerup 
til Glimmingehus og bagefter til 
Ala Steena, et enestående sted – en 
miniature af Stonehedge i England 
- til kongegravene i Kivik og slapper 
af i den smukke turistby Åhus inden 
vi når frem til Kristiansstad, hvor vi 
overnatter.

Søndag besøger vi Trefoldigheds-
kirken, videre over jernaldergrav-
pladsen Nunnäs til Bosjökloster, der 
kan føre historien bagud til 1182. Og 
så vender vi tilbage mod vest, men 
ser naturligvis domkirken i Lund og 
Danmarks ældste stenkirke i Dalby. 
Begge, men især domkirken, har på 
godt og ondt sat sine spor i historien. 
Tilbage til udgangspunktet. ■

Tidspunkt:	 FRE	16	–	SØN	18	MAJ.
Transport:	 	Øster	Lindet	busser.	Opsamling	ud	over	Vejen	Kommune:	Middelfart	

–	Odense	–	Nyborg	–	Ringsted	-	Ørestaden.
Overnatning:	 Hotel	og	vandrehjem.
Pris: 	 	Dobbeltværelse	Kr.	2.750.-,	enkeltværelse	kr.	3.100.-,	alt	inkl.	minus	

drikkevarer.
Ansvarlig arrangør: 	 Foreningen	NORDEN	Malt	Herred.
Teknisk arrangør:	 Øster	Lindet	Rejser.
Turleder: 	 Georg	Bendix.
Tilmelding: 	 Senest	LØR	15	MAR.	Min.	28	deltagere.
Suppl. info/tilmelding: 	 	Jens	Rahbek	Pedersen,	tlf.	7555	5201e-post:	jrp@vejenkom.dk		

Her	kan	også	rekvireres	udførligt	program.

Skåne - så nært og dog så fjernt
Udvidet weekend i det gamle Danmark
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Hvis man kunne skrue tiden 30-40 år 
tilbage og forestille sig at være tilskuer 
til livet i Oslo en smuk søndag i januar, 
ville man blive forbløffet over at se 
strømmen af skisportsklædte men-
nesker, store som små, vandre gennem 
byen. Man ville se lange køer af venten-
de skiløbere ved de lokale togstationer, 
og når ”trikken” – dette lille tykmavede 
tog - dukkede op og standsede ved per-
ronen, ville de ellers fredelige nord-
mænd begynde at skubbe og slås, som 
var der udsalg i et stormagasin. 

Nordmarka  
- skoven i oslos hjerte

Rent arealmæssigt er Oslo en af Jordens største hovedstæder, med centrum 
inde i de dybe skove, hvor elgen og stilheden råder. For nogle årtier siden 
så man hver søndag titusindvis af skiløbere med rygsæk, termoflasker og 

tophue. De er der ikke længere, men det pragtfulde naturområde ligger der 
endnu. Til fri afbenyttelse for skihungrende danskere på miniferie.

Af Terje Nordberg

Det gjaldt nemlig først om i en 
fart at få spændt sine ski fast på trik-
kens udvendige skistativer, og deref-
ter spæne ind for at få sig en plads i 
kupeen, inden dørene blev lukket. 
Heldigvis kørte trikkene i pendulfart 
hele formiddagen, men ind i mellem 
kunne man risikere at se sine ski køre 
af sted, mens man selv måtte vente på 
næste trikk! Men i løbet af de næste 20 
minutter ville blodtrykket imidlertid 
som regel være faldet til ro, og ved 
endestationen, Frognerseteren blev 

trikken tømt og passagererne sendt ud 
på løjperne og ind i de dybe skove. 

Under mottoet ”Ut på tur, aldri 
sur” – drog enhver Oslo-borger 
med respekt for sig selv på skitur i 
Nordmarka om søndagen. På gode 
dage kunne halvdelen af hovedstan-
dens befolkning opholde sig derude. 

 
Nye tider, nye vaner
I dag er køerne ikke nær så lange, og 
skistativerne på trikken er der ikke 
længer. Der er nemlig blevet god plads 
på løjperne og i de mange hytter og 
cafeterier, som ligger spredt rundt om 
i skoven. 

Nordmænds sports- og fritidsvaner 
har ændret sig radikalt i de seneste 30 
år. I dag sidder man hellere i en sports-
hal og ser håndbold eller ser de norske 
skihelte i fjernsynet, som hver eneste 
søndag vinteren igennem sender uaf-
brudt fra de nationale og internationale 
arenaer. Men hvis det er pænt vejr tredje 
juledag eller i vinterferien, kan man ikke 
komme frem for biler på de store parke-
ringspladser i udkanten af Nordmarka.

Rig på historie og kultur
Nordmarka er den ældste og mest 
berømte del af Oslomarka, som er 
fællesbetegnelsen for den store sam-
menhængende skovkrans omkring 
den norske hovedstad. Totalt set 
er området næsten dobbelt så stort 
som Fyn og løber som en skovklædt 
glorie rundt Oslofjorden fra Asker og 
Bærum i vest og et godt stykke ned 
til Follo i sydøstlig retning. Området 
er utrolig varieret med højdedrag op 
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DFDA	Seaways	arrangerer	rejser	
fra	København	til	Oslo.	Turene	
begynder	så	snart	der	kommer	
sne	i	området	og	fortsætter	frem	
til	31.3.	
www.dfds.dk

Grundig	information	om	
skiforhold	i	Nordmarka,	histo-
rie	og	politik	kan	hentes	på	
Skiforeningens	hjemmesider	
www.skiforeningen.no

Leje	af	ski	og	kælk	kan	foregå	
hos	følgende	to	udlejnings-
steder,	som	begge	holder	til	i	
Voksenkollen/Frognerseter-	
området:

Skiservice:	www.skiservice.no

Kælk:	www.akeforeningen.no

til 6-700 m over havet, store og små 
søer og skov, skov, skov så lagt øjet 
rækker. Spredt rundt i området ligger 
desuden 70 større og mindre turisthyt-
ter, som er åbne for publikum. De 
fleste med servering. Nogle også med 
overnatningsmuligheder. 

Oslomarka har helt fra gammel 
tid været beboet. Fangstfolk, jægere, 
finske indvandrere, tømmerhuggere, 
munke, trolde, elverfolk, ulv, bjørn, elg 
og ikke mindst modstandfolk under 
krigen. Men det var først med frilufts-
livets fremmarch midt på 1800-tallet, 
at den almindelige nordmand fik inte-
resse for den store natur lige udenfor 
byen. 

Folkelig invasion
Da ”Foreningen til Skiidrettens 
fremme” blev stiftet i 1883, blev 
grunden lagt til den helt store folke-
lige invasion af Oslomarka, og der 
kom yderligere fart i udflugterne, 
da Norges første jernbanelinie fra 
Oslo til Eidsvoll, blev åbnet i 1854. 
Sporene blev lagt gennem den østlige 
del af Nordmarka, og dermed kunne 
naturinteresserede byfolk stå af toget 
og nyde den smukke, uberørte natur. I 
den østlige del kan man den dag i dag 
se sporene efter den første turisthytte 
i området, Sarabråten fra 1856. På 
den tid gik den store, norske eventyr-
samler Per Chr. Asbjørnsen rundt og 
samlede eventyr og sagn til støtte for 
den gryende, norske selvstændigheds-
følelse – en national energikilde, som 
er levende den dag i dag. For ikke at 
glemme Fridtjof Nansen, der selvfølge-
lig lå i træningslejr i Nordmarka inden 
sin store grønlandske skitur. I 1898 
åbnede så Holmenkollbanen, som op 
gennem det meste af 1900-tallet har 
sendt millioner og atter millioner af 
skiglade/gale nordmænd ” ut på tur”. 

Snup en weekend i ”Marka”!
I dag er området udsat for pres. 
Hvilken plads skal skovdrift, energiud-
bygning og anden økonomisk udnyt-
telse af de store skovområder have, og 

hvordan skal disse afbalanceres med 
hensyn til naturværn og områdets store 
rekreative værdier? 

Hvor skal grænsen trækkes mellem 
by og natur? 

Hvor langt ind i skoven må man 
bygge boligblokke? Ingen, som har op-
holdt sig i den norske hovedstad mere 
end i en halv time, kan have undgået 
at se byens enorme vokseværk. Men 
hvor skal den vokse hen? Få spørgsmål 
optager nordmænd mere end miljø-
værn og udbygning, og der er ingen 
valgkamp i Norge uden en heftig debat 
om ”Markas” skæbne. Men miljø- og 
friluftsorganisationerne har stor indfly-
delse, og endnu er det lykkes at bevare 
Oslomarka som et unikt rekreativt 
område.

Mange muligheder
Som gæster kan man som danskere 
vælge at lade disse store politiske 
spørgsmål ligge og i stedet giver sig 
naturen i vold. Langrendsentusiaster 
får et overflødighedshorn af valgmu-
ligheder i noget af det mest varierede 
terræn, for i Oslomarka findes hele 
2600 km mærkede og præparerede 
løjer, hvoraf en del er lysløjper. 

De alpine skiløbere bliver heller 
ikke snydt, selv om denne gren af ski-
sporten er lavere prioriteret end på de 
fleste andre skisportssteder. Fjeldenes 
størrelse når jo trods alt kun op i godt 
700 m højde, og det giver ikke alpini-
sterne det helt store sus. Der er dog to 
anlæg i Oslos umiddelbare nærhed, 
Wyllerløypa og Tryvannskleiva. Her er 
tilsammen syv lifter og seks pister af 
varierende sværhedsgrad. Den første 
falder ned mod Sørkedalen, tæt ved 
Bogstad Campingplads, mens den 
anden ligger ved Tryvann, der med 
sine 529 m er det højeste punkt i Oslos 
umiddelbare nærhed. 

Holmenkollen med den be-
rømte skibakke og Skimuseet eller 
Frognerset-eren, danner et naturlige 
udgangspunkter for langrendsture i 
Nordmarka. Frognerseteren ligger 20 
minutters bilkørsel fra Oslo centrum 

og går det sidste stykke op ad snoede 
vej i Homenkollåsen, Oslos mest mon-
dæne boligområde. 

Mega kælkebakke
Herfra er udsigten helt enestå-
ende og i godt vejr kan man sidde på 
Frognerseterens restaurant og spise 
den berømte æblekage og i klart vejr 
nyde den mest fantastiske udsigt over 
Oslofjorden. Lige udenfor restau-
ranten starter en af verdens længste 
kælkebakker, Korketrekker’n. Den er 
1200 m lang og blev benyttet under de 
olympiske lege i Oslo i 1952. Bakkens 
endepunkt ligger ved stationen 
Midtstuen, og herfra kan man tage 
kælken med på trikken og tilbage til 
udgangspunktet. Ved Voksenkollen/
Frognerseteren er der skiudlejning, 
hvor alt nødvendigt udstyr kan lejes.

Snesikkerheden i Oslomarka 
er rimelig høj. Specielt kan man i 
Nordmarkas vestlige del som regel 
regne med sne. Man skal altså ikke 
fortvivle, selv om der ikke ligger sne 
nede i selve byen. Man regner med at 
skisæsonen strækker sig fra november 
til maj. ■



Hotel:
Hotel	Gästis
www.hotell-gastis.com

Rejseleder/info tilmelding:
Mette	Rubin
Krügersvej	10	st.th.
5000	Odense	C
63	12	20	36	/	20	62	39	59
metterubin@galnet.dk
www.sn-rejser.dk

Teknisk arrangør:
SN-Resor,	Jokkmokk
bis@snr.se
www.snr.se
Medlem	af	den	svenske	
rejsegarantifond

Sápmi
SAMERNES SMUKKE LAND NORD FOR POLARCIRKLEN I SVERIGE

Samernes vintermarked i Jokkmokk
2-11. februar 2008
I	over	400	år	har	samerne	hvert	år	afholdt	deres	vintermarked.	Et	overflødighedshorn	af	kulturelle,		
musikalske	og	Knustneriske	oplevelser	samt	et	udendørs	marked	der	kan	tage	pusten	fra	enhver.
Mere	end	500	boder	med	alt	fra	det	smukkeste	samesløjd	til	dybfrosne	flødeboller.	Dagene	inden	markedet		
bruges	på	langtur	i	den	smukke	arktiske	vinter,	besøg	hos	lokale	kunstnere,	byvandring,	besøg	på	Ájtte,	
svenskfjeld-	og	samemuseum	m.m.
Vi	bor	på	hotelGästis	lige	midt	i	hjertet	af	Jokkmokk	og	i	umiddelbar	tilknytning	til	markedspladsen.		
Rejsen	foregår	med	tog.
Pris	11.910,00	DKK	i	pr.	pers.	i	d.rum									13.315,00	DKK	pr.	pers.	i	e.rum
Rejsen finder sted 31. januar - 9. februar

Akrylmalekursus med dansk underviser i Kvikkjokk
15-22. september 2008
Akrylmalekursus	med	dansk	underviser	i	Sápmis	fantastiske	flammende	efterårslandskab	i	den	lille	kirkeby	
Kbikkjokk	hvor	vejen	ender	og	nationalparken	Sarek	tager	over	med	sine	smukke	bløde	fjelde.		
Rejsen	foregår	med	fly.	Læs	mere	på	www.sn-rejder.dk	eller	ring	efter	brochure!


