
Zomer in Noorwegen 

Juli stond in het teken van ’blijde verwachting’... 

 Ja, uiteraard verwachting van (nog meer) mooi zomerweer, maar ook: onze trouwdag begin 

augustus, de nieuwe Harry Potter film half juli en het laatste boek uit de Harry Potter reeks op 21 juli! 

Niet allemaal van dezelfde orde, maar wel allemaal leuke dingen . 

In onze laatse brief schreven we al over het mooie weer hier in Noorwegen in juni. Dat zomerweer 

heeft ons gelukkig niet in de steek gelaten: ook in juli was het overwegend mooi weer met hoge 

temperaturen. Een paar dagen met wat buien en zelfs nog een neerslagrecord (81 mm in 24 uur), 

maar verder prima uit te houden! Als we de berichten op Internet volgen in ieder geval heel ander 

weer dan in Nederland... 

Het werken in Noorwegen bevalt Albert nog steeds prima. 

Hij begint steeds meer te doen met zijn ‘eigen’  klanten, 

vooral met Gjensidige, het grote verzekeringsbedrijf. Dat 

betekent af en toe ook bezoek aan die klanten en 

gesprekken met medewerkers.  De laatste week van juni was 

hij een dag in Nord Trøndelag, de provincie net boven 

Trondheim. Een werkdag van 11 uur met 500 km in de auto, 

voor drie gesprekken van alles bij elkaar misschien 1,5 uur! 

Da’s toch wat anders dan eenzelfde werkdag in Nederland 

met veel minder kilometers, maar veel meer files . Onderweg genoten van het landschap en de 

rust, en leuke gesprekken gevoerd bij de klanten. Het Noors gaat hem steeds beter af . 

Ook Beatrix zat die week goed in de kilometers, al was het niet per auto maar per vliegtuig. Ze 

vertrok voor één dag naar Kopenhagen voor een vergadering. Een flinke reis, maar zeker een goed 

bestede dag... En gelukkig was ze ‘s avonds weer gewoon thuis. Het blijft wel een vreemde 

gewaarwording dat hier in Scandinavië, met relatief zo weinig inwoners, afstanden zo’n andere 

betekenis hebben en dat je zo makkelijk het vliegtuig neemt voor een bespreking ruim 1000 km 

verderop. 

Deze week was ook het informele afscheid van Bea als leider. Hoewel ze nog tot 1 augustus de baas 

mag spelen (op het werk ), werd ze nu al in de bloemetjes gezet. Een enorme bos rode rozen, een 

mooie toespraak van de collega die het vanaf 1 augustus over gaat nemen, en een heerlijke wijn 

(voor de kenners: een Italiaanse Amarone). Yummie! 

  

Zo lijkt werken toch best op vakantie... 



De laatste zaterdag van juni hebben we zinvol besteed met een 

‘dugnad’. Da’s een soort vrijwillige corvee, zeg maar . De hut van een 

vriendin had dringend een nieuwe veranda 

nodig (de oude was ingestort), dus zijn we een 

dagje met 7 volwassenen en vier kids aan het 

bouwen geweest. Het hout was gelukkig al 

eerder naar de hut gebracht (mede danzij Bea), 

want het was vanaf de auto toch nog wel een uur lopen naar de hut toe, 

bergop! Het was een erg gezellige dag, met mooi weer, leuk gezelschap, 

lekker eten en drinken en in een mooie omgeving. Het passen en meten 

nam het meeste tijd in beslag, maar aan het einde van de dag konden we dankzij een prima 

samenwerking toch kijken naar een mooi resultaat. Het fundament verankerd, alle vloerplanken op 

maat, alleen nog vastzetten en de reling maken. Maar dat is voor de familie zelf, ‘n volgende keer .  

 

 

 

 

De zondag erna, 1 juli, zijn we naar Herberndammen geweest, een van onze favoriete meertjes in 

Bymarka. Het was prachtig weer, dus we hebben lui aan het water gelegen met een boek, af en toe 

een duik en af en toe een dutje. Tot het opeens verschrikkelijk donker 

werd en we een fikse hagelbui over ons heen kregen! Da’s geen pretje, 

die koude stenen op je blote bast! Uiteindelijk knapte het weer op, 

maar we hebben toch maar ingepakt en zijn op pad gegaan. Bij 

Koppardammen, een ander meertje, hebben we nog een uurtje 

gezeten en gelezen tot het weer opnieuw begon om te slaan en er 

onweer dreigde. 

De week erna stond voor ons allebei weer in het teken van werken, met daarnaast natuurlijk het 

nodige fietsen voor Albert. En Bea is zelfs op de valreep (in juli is de sportschool bij haar op het werk 

dicht) weer aan het fitnessen geslagen. Een ander ‘highlight’ deze week kwam uit een onverwachte 

hoek. Hoewel Bea al 10 jaar weet te voorkomen dat ze in Noorwegen naar de tandarts moet, poetste 

Albert al in zijn tweede maand hier een stukje vulling uit een van zijn kiezen . Na wat rondvragen 

blijken hier prima tandartsen te zitten. Albert kwam helemaal enthousiast terug van zijn bezoek en is 

gelijk een week later, vrijdag de 13de, weer terug gegaan. Er valt tenslotte altijd wel wat te 

verbouwen en te verbeteren . Zelfs Bea begint voorzichtig met het idee te spelen van een vaste 

tandarts in Trondheim. Het enige nadeel is dat de kosten voor tandheelkundige zorg hier veel hoger 

zijn dan in Nederland. De rekening is dus wel even slikken... (voor de kenners: € 150,- voor een 

vulling!) 

  

Ook Bea is aan het werk! 

Het begin is er... 

Na gedane arbeid... 

Voor de hagelbui... 



Die week was er nog een primeur: Bea is een keer mee wezen fieten! 

Zo vlak mogelijk en niet weg van de verharde weg, dus niet naar 

Bymarka, maar naar het zuiden langs de rivier afgezakt . Voor Bea was 

het echt trainen, Albert flierefloot er wat naast. Wel erg gezellig en 

zeker voor herhaling vatbaar als Bea weer eens hard wil zwoegen en 

Albert juist wat uit wil rusten. 

Het weekend erna was het geen weer om aan of in een meertje te 

liggen. Zaterdag 7 juli hebben we geshopt (uitverkoop!), zondag een beetje gefietst (Albert) en 

gelopen (samen). Een lekker relaxed weekend, dus.  

De rest van de week hebben we gewerkt. Daar wil Bea wel eens 

verbaasd zijn over het jonge grut dat aan haar kantoorraam voorbij 

wandelt... 

Albert komt tijdens het fietsen 

regelmatig iets oudere versies 

tegen in Bymarka. Da’s nou 

weer een van de charmes van 

het wonen en werken in 

Trondheim .  

Woensdag 11 juli vertrok Bea voor 5 dagen naar Finland, waar ze een praatje ging geven op een 

congres. Het congres was leuk, haar praatje ging goed, en haar terugreis gelukkig ook. Een collega 

was met een iets latere vlucht blijven steken in Oslo en kwam pas een dag later thuis! Albert 

vermaakte zich in die week met zijn gebruikelijke programma: beetje werken, beetje fietsen, beetje 

computeren.  

Zondagavond 15 juli was het zover: de nieuwe Harry Potter film! De week 

ervoor hadden we nog even alle oude DVD’s gekeken, dus we waren er 

helemaal klaar voor. Bij de aanhef van de muziek kregen we allebei kippenvel. 

Hoezo, naar uitgekeken??? De week erna hebben we voornamelijk afgeteld tot 

zaterdag, 09.00 uur: boek 7 uit de Harry Potter reeks lag voor ons klaar bij de 

boekhandel! Gelukkig waren we niet zo gek geweest om het boek al om 01.01 

uur te gaan halen. Toen stond er een lange rij van 500 mensen voor de kassa! 

Wij waren om 9.00 uur als nummer 2 en 3 bijna direct aan de beurt .  

Eenmaal thuis met onze boeken konden we nog het geduld opbrengen om 

eerst te ontbijten, maar daarna zijn we gelijk op de bank gaan liggen met 

onze boeken . ’s Middags hebben we heerlijk bij Herberndammen, ons 

favoriete bergmeertje, liggen lezen. Albert heeft zelfs nog even 

gezwommen.  Zondag 14.00 uur sloegen we, 607 bladzijden later en bijna 

gelijktijdig, met diepe voldoening onze boeken weer dicht. Erg mooi! Bea 

had maandag nog speciaal vrij genomen voor het geval ze het boek niet uit 

zou hebben. Nou, daar had ze niet bang voor hoeven zijn . 

  

Op de fiets langs de Nidelva 

Éénjarige eland bij de universiteit 
Tweejarige eland in Bymarka 



Waar we ’s avonds erg van kunnen genieten deze 

zomermaanden, is het licht buiten. Het stenen theater 

aan de overkant en het ‘Sukerhuset’ lichten dan 

prachtig oranje op, de kathedraal grijs en kopergroen, 

en de lucht paars-blauw. Ook nu zijn de dagen nog lang 

en is het nog niet donker als we ons bed opzoeken. 

 

 

Dinsdag 24 juli bracht de post goed nieuws: een brief van het 

politiebureau met de ‘oppholdstillatelse for borger av 

Nederland – Verhagen, Albert Adriaan’. Oftewel: eindelijk is 

zijn officiële verblijfsvergunning toegekend! Die hadden we 

half april, voor hij naar Noorwegen kwam, al aangevraagd, 

maar ja: de immigratiedienst hier heeft ook veel werk en dus 

een forse achterstand in het verwerken van de aanvragen. Met de verblijfsvergunning op zak is 

Albert gelijk naar het ‘folkeregister’  gegaan om zich in te schrijven, dus vanaf 24 juli woont hij ook 

officieel in Noorwegen. Dat werd tijd, want hij was al op 24 april uitgeschreven uit het 

bevolkingsregister in Nederland. Bijna drie maanden ‘zonder vaste woon- of verblijfsplaats’ dus . En 

waarschijnlijk ook zonder goede verzekeringen... 

Het laatste weekend van juli zijn we op ‘hyttetur’ 

geweest met Jorunn en Geir, vrienden van ons. Die 

hebben een hut in Trollheimen, bijna 2 uur rijden 

hiervandaan. Ze zijn daar met vakantie en hadden 

ons uitgenodigd om een weekend langs te komen. 

Vrijdagmiddag zijn we tegen 16.00 uur in de auto 

gestapt en op pad gegaan. Uiteraard met voldoende 

regenkleding bij ons, want de weerberichten 

voorspelden niet veel goeds. Na aankomst een 

stukje de berg op gelopen naar de hut en heerlijk in 

het zonnetje op het terras gezeten, met een drankje en 

een hapje. Daarna gegeten en nog een wandeling gemaakt 

naar het meertje vlak in de buurt. Mira, de hond, heeft zich 

prima vermaakt en liet zich steeds weer voor een stok het 

water insturen . Zaterdagochtend hebben we eerst 

uitgeslapen, daarna ontbeten en vervolgens zijn we op pad 

gegaan richting ‘Resfjellet’. Het weer viel alles mee, we 

hadden alleen op het eind een buitje. We hebben heerlijk 

gelopen over paadjes, door moerasgebieden en over 

rotsblokken.  

  

Zicht vanaf ons balkon, 4 juli 22.30 uur 

Zicht vanaf ons balkon, 4 juli 23.30 uur 

Uitzicht op Resavatnet vanaf Mjuken 

Trollhetta in het avondlicht (met sneeuw!) 



Onderweg hebben we ‘molte’ geplukt, een moerasbes. 

Lekker om onderweg te eten, maar ook lekker om mee 

te nemen en in te vriezen! Degenen die ons de komende 

periode op komen zoeken kunnen 

ze misschien nog wel proberen . 

Na de wandeling nog heerlijk een 

poos op de veranda in de zon 

gezeten met een biertje, een wijntje 

en een nootje . Het weer viel alles 

mee en het leven is goed in het 

Noorse land! Zondagochtend hebben we een wat kortere wandeling gemaakt 

naar Bjørkliseter, een zomerboerderij aan de overkant van het dal. Daar hebben we wafels gegeten 

met ‘rømme’ (zure room) en aardbeienjam. Boerenproducten volgens Hollands recept, want de 

bewoonster van de hut, Hubertine, komt oorspronkelijk uit Schijndel in Nederland! 

Half in de middag zijn we via de toeristische route weer op Trondheim aan gegaan, waar we lekker 

een bad hebben genomen met een glaasje wijn . 

Deze week zijn we vooral bezig met alles bij elkaar zoeken voor ons vertrek naar Nederland komende 

zaterdag. We gaan dan ’s ochtends vroeg uit Trondheim weg en hebben om 20.00 uur de boot in 

Oslo. De volgende ochtend rond 8.00 uur komen we aan in Frederikshaven, Denemarken, vanwaar 

we naar Rotterdam rijden. Maar eerst hebben we donderdagavond nog een live-concert van Sinead 

o’Connor hier op de Torget, in het kader van de St. Olavs dagen.  

Meer hierover, en natuurlijk over onze trouwdag 7 augustus, komt in onze volgende brief! 

 

Lieve groeten, 

Beatrix en Albert 

 

 

Jorunn en Beatrix op moltejacht 

De stad en het fjord vanuit Bymarka Herberndammen 


