
Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – juli 2013 

Lieve familie en vrienden, 
 

In juli is de ‘felles ferie’ in Noorwegen en ligt nagenoeg het hele land 
stil. De eerste week hebben wij nog gewerkt om de laatste dingen af 

te maken, daarna zijn we noordwaarts gereden voor vier weken 
vakantie in eigen land, in Noord-Noorwegen.  

We hebben veel gezien en veel gedaan. 



Naar het noorden en Leka 
De eerste dagen zjn we voornamelijk naar het 
noorden gereden, met een kleine omweg via 
Leka, een van de meest zuidelijke eilanden 
langs de kust van Helgeland. 

De eerste van 12 elanden die 
we zouden zien onderweg, 

een jong mannetje 

’Torghatten’ bij 
Brønnøysund, een berg 
met een enorm gat er 
doorheen. Heel bizar. 

Vanwege het natte weer 
sliepen we in het begin 
iedere nacht in een hut op 
verschillende campings.  
Deze stenen hut op Leka 
was een wel heel 
bijzondere hut. 

IJsje eten op de Poolcirkel 



Lofoten 
Na er al jaren over gepraat en gedroomd te hebben, 
zijn we nu eindelijk op de Lofoten beland. Een 
schitterende eilandengroep met een geheel eigen 
karakter, bijna loodrecht uit zee opreizend. 
Prachtige dagen hadden we hier, waarin we vooral 
in ‘rorbuer’ geslapen hebben, oude vissershutten. 

Eindeloos veel drogende kabeljauwkoppen 

Jippie, de zon! 

Uitzicht over Flakstadøya 



Actie op de Lofoten 
We hebben een paar mooie 
bergtoppen beklommen op de Lofoten, 
zoals Tjeldbergtind en Festvågtind. 
Overal heb je prachtig uitzicht over de 
zee, de bergen, de eilanden en de 
vissersdorpjes. 



Svartisen 
Na de Lofoten ging een andere droom in 
vervulling: Svartisen, de op-één-na grootste 
gletsjer van Noorwegen.  



Actie bij Svartisen 
Behalve een gletsjertocht hebben we 
hier ook gekayakt, gewandeld en zelfs 
‘gezwommen’ boven de poolcirkel  



Helgelandskysten 
Op weg terug naar het zuiden liet ook de kust 
van Helgeland zich van zijn beste kant zien. 

Ondergaande middernachtzon 

Helgelandsbrua 

Drie mannetjes die een dame volgden 

De heftigste bergtocht deze vakantie was naar 
de eerste 2 toppen van de ‘Syv søstre’, oftewel 
de 7 zussen, 1072 en 1017 m hoog en knap 
steil. We hadden een erg warme dag, maar 
gelukkig lag er hier en daar nog sneeuw  



Vega 
Op de heenweg overgeslagen vanwege het slechte 
weer, op de terugweg wel gelukt: een bezoek aan het 
eiland Vega, een Unesco Werelderfgoed. Tot ver in de 
jaren 80 leefde men hier uiterst primitief. De enige 
bronnen van inkomsten waren de visvangst en het 
vergaren en reinigen van eendendons. Per persoon 
kostte het 2 jaar om genoeg eendendons bij elkaar te 
sparen voor 1 dekbed... 

Hoezo, helder water? 

Zeefraam om eendendons te reinigen 

Uitzicht over Floavatnet vanaf onze tent 

Vega vanaf de veerboot 



Flatanger 
De laatste stop op weg terug naar huis was 
Flatanger, een prachtig gebied aan de kust 
van Nord-Trøndelag. Daar heeft een 
collega van Bea een buitensportbedrijf. 
Hier hadden we twee heerlijke dagen met 
boottripjes, abseilen, kayakking en duiken 
naar sint-jakobsschelpen. 

De laatste aanwijzingen van Tore Kristian 

Tore Kristian in zijn Zodiac 

Een blik over de rand 

En daar gaat Bea dan  



Lunch met uitzicht over open zee 

Smalle doorgangen 

Een zeearend volgt nauwlettend mee 

Spelevaren  

De tweede dag brachten we grotendeels 
op en in het water door. We maakten een 
prachtige kayaktocht door de ‘skjærgård’. 
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