
Heel veel liefs vanaf Flatåstoppen!

Beatrix & Albert

Lieve familie en vrienden,

Juli is in Noorwegen dé vakantiemaand bij uitstek. Maar liefst 65 % van de 
bevolking is op vakantie, grotendeels in eigen land, en op de universiteit ligt 

nagenoeg alles stil. Ook voor ons een mooie tijd dus om er op uit te trekken. Dat 
deden we dit jaar in Jotunheimen, het meest alpiene Noorse berggebied zo’n 350 

km ten zuid-westen van Trondheim. Daar hebben we ruim drie weken heerlijk 
gewandeld, geklommen, gekletterd en op het ijs gestaan.
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Fanrem
Onze vakantie begon heel ontspannen 
in Fanrem, net onder Orkanger, waar 
we een gezellige avond doorbrachten 
bij Kasper en Juliette. Het weer was 
prachtig, dus zowel het diner als ontbijt 
de volgende dag aten we op het terras 
met uitzicht over de Orkla, een van de 
beste zalm-rivieren in Noorwegen.

Op het terras bij Kasper en Juliette

Lom
De eerste week van de vakantie  waren 
we in het idyllische plaatsje Lom aan de 
noordkant van Jotunheimen. Hier 
vonden we een mooi plekje op Nordal 
Turistsenter, een prettige camping die 
van alle gemakken was voorzien. 

Hemsedal
De tweede week waren we in 
Hemsedal, vooral bekend als 
wintersportparadijs, maar 
ook in de zomer valt er 
vanalles te beleven. We 
vonden een rustig plekje 
midden in de landerijen op 
camping Hulbak.

Skjolden
De laatste week stonden we 
aan de oever van Eidsvatnet in 
Skjolden, dat was natuurlijk 
helemaal geweldig. Na een dag 
zéér heftige regenval steeg het 
water maar liefst een meter, 
maar het ging precies goed 



Galdhøpiggen
We hebben heel wat top-turen gedaan tijdens 
onze vakantie, o.a. de Galdhøpiggen, met zijn 
2469 m de hoogste berg van Noorwegen. Je 
gaat met een gids over Styggebreen, oftewel 
met zo’n honderd mensen aan een touwtje een 
gletsjer over. We hadden een prachtige dag en 
een geweldig uitzicht over heel Jotunheimen!

Op de top van Galdhøpiggen

Panorama vanaf de top

Galdhøpiggen in Jotunheimen, 2469 m

In de touwen de gletsjer op

In de touwen de gletsjer weer af



Via Ferrata / klettersteigen
Hoewel klettersteigen in Noorwegen nog 
in de kinderschoenen staat, hebben ze 
zowel in Lom als in Hemsedal een Via 
Ferrata. Die hebben we uiteraard allebei 
beklommen 

Albert klimmend op Røgjin in Hemsedal

Beatrix en Albert op weg naar de top van Lomseggen



Gletsjertochten
We hebben er ook weer een nieuwe hobby bij: 
gletsjerwandelen, bij voorkeur over en door 
blauw ijs. Deze vakantie deden we twee blå-is 
turer: op de Svellnosbreen (een van de gletsjers 
van Galdhøpiggen) en de Nigardsbreen (‘n deel 
van Jostedalsbreen). Ongekend mooi!

Beatrix stapt over een gletsjerspleet

Hoe gaan we deze gletsjerspleet over?

Foto onderschrift

In een ijstunnel
Allemaal veilig aan het touw

Albert is er helemaal klaar
voor met stijgijzers en touw



Water, heel veel water
Noorwegen is niet bepaald een 
droog land en regelmatig valt 
er wel een buitje. Dat levert 
wel prachtige dalen op, woeste 
rivieren waar je overheen 
moet, imposante watervallen, 
en een heel speciale sfeer als 
de regenbuien weer 
wegtrekken. Wij houden wel 
van al dat water 

Waterland in Tessedalen

Rjukan fossen, Hemsedal

Optrekkende wolken bij Eidsvatnet

Oversteken van een gletsjer-rivier



En verder ...
Bij thuiskomst zijn we eerst flink aan de slag 
gegaan in de tuin: maaien, onkruid wieden, de 
droogmolen weghalen, een zithoek afbreken, 
het terras achter beitsen en ‘n bankje plaatsen.

Paardebloemen uitsteken

Home sweet home

Filmtip van de maand
“Inception” van regisseur Christopher Nolan, 
een geweldige film en een echte aanrader! 
Voor degene die vooral van spektakel en 
humor houden kunnen we “The Sorcerer’s 
Apprentice” aanbevelen met Nicolas Cage, erg 
leuke film.
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