
Norges turen fra den 24. til den 31. maj. 
7 mand stærk havde meldt sig til turen til det norske land. Vi skulle med færgen fra 

Hirtshals den 24. maj og mødestedet var ved sidste rundkørsel inden færgen. 

Nogle var kørt op dagen før, via små veje og et smut forbi vores knallertmand ved 

Ærtebølle, hvor vi fik lov til og prøve et af hans special køretøjer.  

 
Andre var kørt senere på dagen direkte op til et lille hotel syd for Hirtshals, og Finn 
kom direkte op på dagen. 

Vel ankommet til Kristiansand kørte vi en god time op til vores overnatnings sted på 

Sølvgården hvor vi havde bestilt et par hytter og her havde vi besluttet at vi ville 
spise på deres restaurant og det samme med morgenmaden næste dag. 

 

Vejret var som i Danmark og det var det for resten af turen meget varmt, kan ikke 

mindes et sådan varme på nogle af mine turer til det norske. 



Men det er jo altid super når vejene er tør og alt stråler og sige ligesom bare kør og 

nyd hvad i ser på jeres vej.          

     

   

Dag 2 var målet op til Kinsarvik hvor vi havde bestilt 2 flotte hytter med gode køkken 

faciliteter og med en kanon udsigt ud på fjorden og fjeld, der var lagt op til flere 

ruter og vi valgte noget midt imellem og var bla på Norges højeste fjeldvej og selv 

om de havde fået meget sne i vinters var vejen allerede åbnet for sommeren, fordi 

der havde været så meget sol og højere temperaturer og jeg mener vi kørte en 3 til 

400 km ca.  

   

Og aftensmaden samt rødvin mm, som køkken personalet havde lavet med stor 

bravur blev indtaget i skyggen af vores hytter for solen var meget varm, dog kom vi 

på terrassen senere for og ryge en cigar (Finn) og nyder lidt af det medbragte væske.  

Efter en god nats søvn og indtagelse af friske rundstykker skulle turen gå via en 

omvej til et hotel i Geilo, hvor vi skulle være i 3 dage med halv pension, turen mod 

hotellet blev kørt på det veje vi kunne finde som var længst væk fra større byer og vi  



 

     

kom bla ned til Norges mindste stavkirke og her indtog vi vores frokost som vi 

dækkede op med helt ned til vandet hvor der var en masse kajakker på vandet og 

herfra videre op over et par fjeldet inden vi lande på hotellet. Stort flot hotel som 

bar præg af meget vinter aktivitet og nu var til dels en gennemgangs overnatning for 
turister på rundtur i Norge om sommeren. 

Vi fik god forplejning her og kunne på dag 3, ta på en længere tur rundt over div 

fjelde og vi kom også til Lærdals tunnelen som er verdens længste 24,5 km og lidt 

speciel og køre igennem, efter gennem kørslen fik vi vores frokost nede ved vandet 

og Finn måtte en tur i vandet for go køle ned. Nu skulle vi så op over fjeldet og det 

er 39,5 km men en som altid flot tur, men også her var sneen smeltet meget, men 

det var en køn tur og efter nedkørslen kørte vi retur til hotellet også den fik vi spolet 
en del km på tælleren. 

     



Dag 4 kører vi lidt rundt i området og var nede ved et vandkraftværk som dog ikke 

havde besøgstider, men vi fik kaffen på en lokal Cafe, og herefter kørte vi retur dog 
med en lille tur op over lidt fjeld op til en dæmning og blev frokosten indtaget. 

Dag 5 var afrejse dag fra Geilo og turens længste strækning stod for dagen, ind over 

Jotunheimen Nasjonalpark på vest siden som er virkelig flot hvis vejret er med og 

det kunne ikke være bedre. For og komme derhen kørte vi op via en betalings vej 

som var en del snoet og kringlet og smal men flot, der var tunneller som var uden lys 

osv. og så for enden kom vores vej over Jotunheimen hvor vi så det Norske langrend 
ski hold træne. 

    

Vi kørte frem til vores hytte som vi havde bestilt i Randsverk hos Peter fra 

Løgumkloster og Nina og her blev det sørget godt for os til næste dag. 

 

hvor dag 6 løb af stablen ned gennem Jotunheimen på østsiden, også denne vej er 

en tur vær. Vi kom igen over et par fjeld inden vi landede i Austbygda på camping 

pladsen hvor vi fik en hytte som kunne rumme os alle 7, også her var vores køkken 

personale på dupperne og vi fik en herlig gang aftensmad og vi var 5 som var en tur i 

vandet som var på hele 14 grader, og det var en god nedkøling efter dagens høje 

varme grader. 



  

     

Dag 7 skulle vi have til og gå med og køre ned mod færgen i Larvik. Vi havde bestilt 

buffet ombord så vi kunne være godt mætte til den sidste kørsel når vi kom i land. 

Hilsen de 7 fra Norges turen.  

 

 

 

  


