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NOORDWAARTS! (BIJNA NAAR DE FJORDEN) 

Zo’n 35 jaar geleden kregen we het advies van oom 

Toni om een cruise langs de fjorden te maken. 

Warmte- en geldgebrek en drie kinderen waren vijf 

overtuigende redenen om er van af te zien. Maar 

nu… kinderen al jaren het huis uit, behoorlijk 

pensioen en Nelleke breit nog steeds fantastische 

dingen: de argumenten zijn weggevallen. Wat we 

weten van Scandinavië is dat het duur, maar verder 

best aangenaam is. En dus hebben we geboekt, en 

vertrekken we, om met een lied van Elvis Costello 

te spreken “North”. Er zijn ons veel mooie vogels 

beloofd. Onwillekeurig denk je dan toch aan “the 

Norwegian Blue” met dank aan Sir Michael Palin. En 

daarmee is direct het waarheidsgehalte van dit 

verhaal gedefinieerd       

In dit verhaal is verder stevig “geleend” van het internet: sites van hotels en uittreksels uit de 

spambox van big brother, die door kreeg waar we heen gingen, zijn meedogenloos 

gekopieerd en toegevoegd. 

TIEL – SCHIPHOL, 4 APRIL  

 

Wart zet ons af voor het Ibis Styles hotel op Schiphol. Een triester begin van de vakantie kan 

je je nauwelijks voorstellen. Het waait hard, regent en na een paar warme en droge weken in 

maart is het koud. Maar het is gelukt onze spullen in te pakken, dus we kunnen tevreden 

zijn. En we hebben een blij varken bij ons: er is hem een nieuwe website beloofd. Daarover 

later meer. 
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We zijn nog niet goed en wel gesetteld of Marise van het reisbureau belt. In Trondheim (zie 
later) was het hotel al dicht, omdat het dan Pasen is, maar een week later is het ook Pasen, 
dus ook op de Lofoten 
krijgen we een ander 
hotel. Pasen lijkt een ding 
in Noorwegen. 

Nu eerst maar eten. We 
gaan er het hotel niet voor 
uit. 

Over dat eten valt nog wel 
iets op te merken. In dit 

soort hotels kan je kiezen 
uit veel dure 
omschrijvingen, waarna je een hamburger krijgt. Die wordt “modern” opgedient met een 

fritesmandje en op een snijplank. Nu is het minstens zes jaar geleden dat ik voor het eerst 
zo’n frituurmandje op tafel kreeg, dus wat is modern? In ieder geval is het voldoende lang op 

de markt om te bedenken dat een servetje onder een broodje doordrongen raakt met vet en 
vocht, en zich dus op enig moment vermengt met de laatste happen hamburger. Nu kan je 
dat voorkomen door de hamburger in de hand te nemen en krachtig naar binnen te duwen. 
Helaas zijn deze zo dik dat ik mijn kaken er niet omheen krijg. Dan kan je gaan persen, maar 
dan, nadat het vet en vocht je in de nek gelopen is, heb je nog veel meer servetjes nodig. En 

probeer dat in een tent als deze maar eens los te praten. We waren al lang blij dat we, nadat 
we 45 minuten hadden gewacht, het personeel zo ver kregen dast ze eens in de keuken 
gingen kijken of er al een koe gevangen was. Eten in een vliegveld-hotel? Altijd een riscio!!! 

Morgen vroeg met de shuttle naar de vertrekhal en dan het land uit. 

SCHIPHOL - BERGEN, 5 APRIL  

04:30 is niet de favoriete tijd om op te staan. We zijn daarom vroeg en niet uitgeslapen het 
bed uitgekomen. Het hotel is 
geïsoleerd, maar dat is tegen 

vliegtuigen. Binnen klinkt het 
goed door en om mij heen lijkt 

een seksueel trainingskamp 
aan de gang met als motto 
“de kinderen zijn niet mee, 

dus het mag luid”. Zo luid dat 
het me een uur wakker houdt. 

Nelleke wordt om drie uur 
wakker en valt niet meer in 
slaap. En zo verschijnen we 

slaapdronken in de lobby om 
de route naar de bus te 

vinden. Daar staat een 
aangename verrassing. De man van de receptie wijst ons met ferme hand naar een goed 

geoutilleerd koffiezetapparaat. Een zespresso later gaat het een stuk beter. 
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De shuttle is op tijd en brengt ons in een prettig tempo naar de vertrekhal. Alleen een kat in 
een “koffer” is het er niet mee eens en protesteert de hele trip. 

Op Schiphol is alleen het uittrekken van onze wandelschoenen een klein oponthoud, maar 
verder loopt het gesmeerd. We komen zelfs mijn duikbuddy Michel tegen, die op weg is naar 
de baas in Zweden. 

Voor ons is het dan nog lang wachten tot we kunnen instappen in een Embraer Cityhopper 
van KLM, een wat kleiner vliegtuig voor maximaal 132 passagiers. Maar voor we er in 
kunnen krijgen we eerst deel 2 van het jankende kat concert. Gelukkig verdwijnt die na een 
tijdje in een vliegtuig naar Santiago de la Compostella.  

Er is vertraging, omdat wordt 
gewacht op 20 passagiers van 

een andere vlucht. Maar 
daarna zijn we ook in 1,5 uur in 
Bergen. Nelleke maakt wat 

foto’s en vraagt zich af hoeveel 
eilanden1 Noorwegen heeft. Als 

ze zo’n vraag stelt moet je daar 
niet te licht over denken. Ze 

probeert ook al jaren te 
achterhalen hoeveel2 Alpen er 
zijn. Het antwoord staat in 

footnotes, maar ik vrees dat ze 
op dit punt een fact-check op 

internet wil loslaten. Nelleke is geen Wappie. 

De beloofde taxi in Bergen laat even op zich wachten, maar brengt ons dan door lange 
tunnels naar het hotel. Ondertussen vertelt de chauffeur vele verhalen over de stad. 

Thon 
Rosenkrantz 
ligt 
fantastisch 

in het oude 
centrum van 
de stad. 
Ondanks dat 
het pas 11 
uur is, is er al 
een kamer 
beschikbaar.  

 
1 Het zijn er ca. 50.000, en daarmee staat het op de tweede plaats van “landen met eilanden”. Dat het niet 

exacter is wijten we trouwens aan getijdewerking en sneeuwhoogte       
2 Een Alp is een berg. Een berg heeft een minimum hoogte (2500 m), daaronder is het een heuvel. Daarom is 
het antwoord op de vraag hoeveel Alpen er zijn 1092. 

https://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-landen-met-de-meeste-eilanden/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Englishman_who_Went_up_a_Hill_but_Came_down_a_Mountain
https://nl.myubi.tv/5513-where-is-alps-mountains-located-on-a-map
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We zetten de spullen weg en, los van wat protest 
(zie inzet) zijn we klaar om de stad in te gaan. 

Nellekes weathershot laat zien dat we qua weer 
heel goed zitten. Vanochtend heeft het hard 
gesneeuwd in de 2e plaats van Noorwegen, maar 
inmiddels is dat bijna volledig weg en is koud, 

maar prachtig. 

We lopen om de haven en kijken onze 
ogen uit naar de prachtige oude houten 
huisjes. Aan de overkant weet ik nog een 
visrestaurant. 

Het fantastische eten leggen we met veel 
enthousiasme vast en werken we met nog 
meer enthousiasme weg. Daarna is het tijd 
voor een tukkie. Slechte nacht en vroeg op, je 
wordt er moe van. 

In de tweede ronde beginnen we in de wijk 
Bryggen, waar ons hotel ook is. De wijk stamt 

uit 1070, en werd al gauw een Hanzestad, 
waarbij de vele houten gebouwtjes de 
handelskantoren waren. Om brand te 
voorkomen waren de huizen onverwarmd. Die 
strategie werkte lang, maar op enig moment 
fikte het toch af. Bij twee grote branden werd de meerderheid in de as gelegd. 

Een betrouwbaar reisbureau vertelt een verhaal, 

zet dat om in een offerte en zorgt dat je 

onbezorgd op reis kan. Zo niet Norske reizen. Er 

is ons een bescheiden avondmaal toegezegd. 

Leek ons prima. De balie van het hotel beweert 

dat die er niet is. In de kleine letters van de 

offerte is het inderdaad nu weggevallen, maar 

uiteindelijk waren ze daar drie-en-een halve 

maand mee bezig. En in de laatste variant let je 

net niet meer op dit soort details. En toch: op de 

site van het hotel staat dat het wel wordt 

aangeboden. Dus twee mailtjes: één naar 

Norske en één naar Thon. Norske reageert 

prompt met veel excuses: ze hebben het 

contract met Thon uitgekleed en die geeft nu 

geen avondmaal meer en ja, dat was anders 

besproken. Thon reageert niet persoonlijk, maar 

na de wandeling liggen er voor vier dagen 

vouchers en een paas ei met de tekst Got Påse. 

Thon gaat er vandaag duidelijk met de winst 

vandoor!!! 
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Steeds is het in de oude stijl hersteld, en dat ziet 
er zo prachtig uit, dat het nu het stempel Unesco 
Wereld Erfgoed heeft gekregen. (in het verslag 
van morgen is een stukje folder geplakt waar de 
schoonheid verder wordt beschreven) 

En hoewel je een beetje het gevoel krijgt, ook 

door de vele souvenirwinkeltjes, dat je in de 
Noorse variant van Volendam terecht gekomen 
bent blijkt dit een serieuze haven in de Vågen 
baai met serieuze boten. Alleen met een lollig 
hoekje. 

Wat souvenirs betreft twee dingen. Nelleke kijkt 
naar gebreid materiaal. Liefst zonder dat iemand 
er steken op los gelaten heeft, maar mooi 

resultaat kan ze ook zeer waarderen. Waarom 
zou je dat niet hardop doen? De verwondering is 

daar als ze vanuit de winkel in het Nederlands 
antwoord krijgt. De verkoopster blijkt emigrant. 
We gaan met twee bollen de winkel uit. 

Het tweede is de trol. Deze komt voort uit de 
Noorse mythologie en wordt ook wel Jötnar of Thurs genoemd. Ze zijn lelijk, groot, sterk en 

eten mensen. Het is dan ook tamelijk vreemd dat dit het meest uitgemolken souvenir van 
het land is geworden. We adopteren ze in dit verhaal en 

proberen er iedere dag een op te nemen!  

Onze wandeling gaat verder langs een kerk en een beeld 
van Snorri Sturlusson. Daar is in 2018 al over geschreven, 
herhalen we niet.  

Daarna kom je bij Bergenhus Festing. Noors blijkt wel 
wat te begrijpen. We zitten in Bergen, een hus mist een i 
en een Vesting schrijven ze marginaal anders. Maar dit is 

hun hoofdstad geweest, en hun koningshuis zat hier 
eeuwen lang. 

Al vanaf de 11e eeuw zijn er gebouwtjes in het gebied 
gezet, waaronder een kathedraal, waarvan nu alleen nog 
de fundamenten te zien zijn. 

Het eerste serieuze gebouw is in de 13e eeuw gebouwd 
door Håkon Håkonson en is uit gemakzucht de 
Håkonshall genoemd. Het is de grootste niet religieuze 

hal in Noorwegen. Daarvoor staat de Rosenkrantztårnet, een vestingstoren uit de 16e eeuw 
met een aantal bijbehorende gebouwen. Het informatiebord vermeldt nog 23 punten van 
belang, waaronder een hele lelijke bunker die in WOII door de nazi’s is neergezet en de 
nodige kanonnen. Wie er meer over wil weten moet maar bij wiki kijken. 

Wel willen we het nog even hebben over hun koningshuis. Dat is een vaag verhaal met veel 

lokale koningen en vermenging met andere Scandinavische en Duitse adellijke huizen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Snorri_Sturluson
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rosenkrantzt%C3%A5rnet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergenhus_(vesting)
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In ieder geval zijn Haralds, 
Olaf’s en Håkons populaire 
namen voor hun kongs, want 
zo heet dat in het Noors. De 
vraag of de film met de 
reuzengorilla hier van ook 

Kong King of Kong King Kong 
wordt genoemd hebben we 
niet weten te achterhalen. 
Maar om terug te keren naar 
Berghus: op de hoek van het 
terrein staat een statig beeld 
van Håkon VII die met een 
verrekijker om zijn nek uit 
staat te kijken over de Vågen. 

Met wat gepuf verlaten we het terrein (het is best steil) om met een bocht door de wijk 
Berghus te verlaten tot we bij een Starbucks komen. Het is hier allemaal niet verkeerd. 

Terug in het hotel is het tijd voor fotobewerking en voor onderzoek wat het avondeten 
voorstelt. Het is wat was aangekondigd: soep, paar boterhammetjes en wat groente. Goede 
kwaliteit en meer dan voldoende na de vismaaltijd van vanmiddag. 

BERGEN, 6 APRIL  
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Onze doelen vandaag zijn helder. We willen uitvissen 
hoe het met de treinen zit en we willen “de heuvel 
op”. Verder zien we wel. 

We beginnen met het eerste. De wandeling naar het 
station is eenvoudig en het is een overzichtelijk 
kopstation. Achter een infobalie vinden we een 

Cornelius. Eigenlijk is hij al vervangen door een 
ticketmachine, maar voor het geval service toch niet 
te vermijden is, is er nog een eenzaam mens in een 
hokje geplaatst. We leggen uit dat we op onderzoek 
uit zijn en dat we willen weten waar we de tickets 
kunnen krijgen. De Cornelius is van mening dat die 
aan onze reisbescheiden vast moeten zitten. Bij 
voorkeur geniet. Wij vinden van niet. Of eigenlijk van 
wel, maar Norske heeft alleen een link geleverd en 
geen aanvullende informatie over wat we daar mee 
zouden moeten. En ja, we hebben er wel naar 

gevraagd, maar toen zijn ze niet verder gekomen dan dat er een zuil  is. Het kan dus beter 
want er is een Cornelius. Waarschijnlijk ziet hij het als zijn hoofdtaak om op reizigers te 
wachten, maar hij is ook zeker bereid om te helpen. Vooral als het om domme buitenlandse 
reizigers van een nog dommer reisbureau gaat. Hij heeft een mobiel apparaat dat 
waarschijnlijk van de zelfde band komt als de apparaten voor pinbonnetjes. 

Het apparaat wordt 
doorgeladen en hij drukt op 
een knop. Als kogels komt er 
dan een reeks QR-codes uit. 

Daarna leest hij op superieure 
toon onze hele vakantie voor: 

plaatsen, data, 
reserveringsnummer, alles 
piekfijn geregeld. Je vraagt je 
toch af waarom Norske geen 
Cornelius inhuurt. Met veel 

dankzegging verlaten wij het 
station, langs een breiwinkel 

die nog dicht is. 

Je kunt een plaats Bergen noemen, maar daarvan groeien de duinen, of de heuvels, niet. 
Fløyen is een heuvel die uitkijkt over het Noorse Bergen (in een gebied dat Vestland heet). 

Het hoogste punt is 399 meter, maar het uitkijkpunt ligt een heel stuk lager. Neemt niet weg 
dat, als je de heuvel oploopt, dit leidt tot stevig hijgen en achter adem zijn. Ik spreek uit 

ervaring. Maar er is ook een kabeltreintje. 
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Ook hier is, net als op het station, 
alles uit de automaat te halen. En 
ook hier houden ze een 
servicemedewerkster achter de 
hand. Ik kijk een nanoseconde te 
lang om me heen en ze schiet toe. 

Keurige uitleg, mooie kaartjes, 
complimenten voor de hulp. 
Achter ons vormt zich een meute 
grommende Duitsers, want door 
de servicemedewerkster is verdere 
doorgang volledig geblokkeerd. 
Komt vast goed, wij kunnen naar 

boven. 

En met “boven” lijkt niets mis. Prachtig uitzicht over de stad vanaf een breed terras.  

Verder is er een aardig cafeetje, een souvenirshop en een speel- en een trollentuin. 

 

Na het genieten van het uitzicht hebben we drie keuzes: terug in het treintje, door naar een 
meertje en wandelend door het bos terug naar het centrum, een wandeling van 3 km. 

We maken de verkeerde keuzes 2 & 3. Het blijkt dat dit een gebied is waar, als we thuis 
waren, menigvuldig borden zouden staan met de kreet “beperkt strooigebied, kans op 
gladheid”. In de geest van de Vikingen is geen ruimte voor dit concept. Wit bepaalt de dikte 

van je sneeuwketting en je type schoenen, verder gaan ze over tot de orde van de dag. 

Wij glibberen heuvelopwaarts naar het meertje, lollig, maar echt geen glibber waard. Het 
enige aardige is dat je er kano’s kan huren bij een gebouwtje waar een bord met de kreet 
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“kano kaken” op getimmerd is. Je vraagt je dan af of ze de boot eten aan de staart en met 
een uitje… 

We glibberen weer terug, 
kijken wat rond in de 
trollentuin en glibberen 
naar … boven! De weg naar 

beneden begint met een 
stuk heuvelopwaarts.  

Daarna is het echt naar 

beneden langs gladde, maar 
ook zeer gladde stukken. Als 

je slecht ziet met één oog 
en hoogtevrees hebt is dat 
echt niet leuk. Maar 

steunend op elkaar en op 
hekjes komen we 

uiteindelijk weer op het begaanbare pad. Inmiddels hebben we wel de eerste foto’s van 
Knørf deze vakantie want ja, the travelling pig is weer mee (daarover later meer). Vandaag 
vind je hem in de weathershot! 

Als je niet gewend ben om van een heuvel af te glibberen dan leidt dat tot veel spierpijn, we 
lopen daarom even snel bij 

McD naar binnen voor een 
late lunch en gaan daarna 

voor een tukkie. 

In de middag maken we nog 
een kleine stadswandeling, 
op zoek naar de Hurtigruten 
die hier ‘s middags ergens 

moet liggen. En zowaar, hij 
is er, evenals de nabij 

gelegen breiwinkel. Die 
laatste haalt weer het beste 
en de aanstaande oma in 

Nelleke boven dus twee 
bollen later vertrekken we 

richting hotel. Zowel de boot als het breien komen zeker nog wel een keer langs.  

Ondanks het glijden hebben we deze dagen al 18 kilometer gelopen en dat is voor nu 
genoeg. We gebruiken weer een voucher voor een avondmaal en noemen het verder een 
dag. 

BERGEN, 7 APRIL  

De derde dag in Bergen doen we het kalm aan. Aan de overkant van het water waar Bryggen 
aan grenst ligt de wijk Nordnes. Gewoon een punt in Vågen. Nelleke heeft inmiddels een top 
10 lijstje van dingen die je moet doen in Bergen. Los van “doe een rondvaart door het Fjord” 

hebben we dat wel gehad. Behalve de rondwandeling in Nordnes. Het is een havenwijk met 
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heel veel scheepvaart, kades en hallen. Prachtig industrieel met enorme schepen en zelfs 
een duikboot. De wijk is een soort rug in de stad: naar het midden omhoog en aan de andere 

kant richting water weer naar beneden.  

 Er staan prachtige, goeddeels witte, houten 
huizen met hele smalle straatjes er tussen. Een 
ervan geeft aan niet alleen smal, maar ook kort te 

zijn. Met 13,68 m is het de kortste straat van 
Bergen. 

Rond de haven staat ook veel graffiti, en nog heel 

goed werk ook. Zie het weathershot van vandaag. 
We kunnen een discussie beginnen of dit ook een 

trol is, maar dat doen we niet, er staat gewoon 
een heel kleintje die verdekt staat opgesteld 
tussen de witte huisjes.  

Aan het eind van Nordnes is een 

openluchtzwembad dat adverteert met 
aantrekkelijk abonnement voor de 
wintermaanden. We zien niemand gebruik 

maken van de voordeelaanbieding       

Ook is er een aquarium. Direct bij 

binnenkomst vallen we in een pinguïn 

voeder “show”. Mooie beesten, goede 

verhalen. Daarna willen we een koffie. Alle 

stoeltjes worden ingenomen door 

schoolklassen die lijken te wachten tot ze 

weer naar huis mogen. Aan 

de andere kant staan wel 

wat tafeltjes, en een Noor 

die vertelt dat die voor 

echte restaurantbezoekers 

zijn. En die lijken de weg 

naar het aquarium nog niet 

gevonden te hebben. ’s 

Lands wijs, ’s lands eer, wij 

eten elders! 

 Verder is er een zeer matige 

zeehonden show en valt het 
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geheel tegen. Om vervuiling 

duidelijk te maken is in alle 

bakken rotzooi gegooid: tonnen, 

vaten, ankers etc. Dit is gewoon 

overkill en tot overmaat van 

ramp denken ze niet na over het 

sociale welzijn van hun dieren. 

Ieder hok heeft een dier, op een 

paar grotere aquariumbakken na. 

Wat ons betreft: sluiten die hap. 

Verder beïnvloedt het de pret 

niet (dat laat ik wel aan een stevige verkoudheid over). We eten weer in hetzelfde 

visrestaurant van de eerste dag, waarna ik een serieuze poging doe om zo nel mogelijk weer 

gezond te worden (in bed). Nelleke doet nog wat inkopen voor in de trein en de eerste stop 

van de vakantie zit er op.  

BERGEN – OSLO, 8 APRIL  

Het ontbijt start om 6:30, op dat moment staan 
we al volledig in de starthouding. Volgens Norkse 
is ons schema deze ochtend: Trein 62 naar Oslo 
7:57-14:45. Nelleke houdt niet van onduidelijkheid 
en het helpt dan ook niet dat de Cornelius heeft 
gezegd dat we pas om 08:15 vertrekken. En dus 
lopen we in een hoog tempo naar het station waar 
we om ongeveer 07:30 arriveren. Uiteraard krijgt 
de Cornelius gelijk en rijdt de trein om exact 08:15 
weg uit het station in Bergen. Trollen kijken ons 
na. 

Vannacht heb ik stevige koorts gehad, maar nu 
gaat het weer redelijk. En wat zeker helpt is dat ik 
niet hoef te rijden. Zo’n treinrit is best relaxed. Als 
je wat ziet van de 

omgeving kan je 
niets ander zeggen 
dan dat er heel veel 

sneeuw is. Maar alleen als je wat ziet, want de Noren zijn goed 
in het aanleggen van tunnels. Maar daarna is het ook 

besneeuwde toppen, bevroren watervallen en -meren. 

Naarmate we dichter bij Oslo komen, wat een stuk lager ligt, 

verdwijnt de sneeuw langzaam en wordt het wat groener, als is 
er aan de talloze bomen op de bergen nog geen blad te 

ontdekken. Op de volgende pagina wat voorbeelden van het 
uitzicht tijdens de 479 km. 
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Tijdens de reis valt op dat de coupés en de stoelen veel comfortabeler zijn dan bij ons, en dat 
de conducteur een andere rol heeft. Hij controleert de kaartjes, maar heeft een schema bij 
de hand zodat hij precies weet wie waar hoort te zitten. Bij iedere stop loopt hij daarom 
alleen naar de mensen die nieuw zijn en hij controleert de plaatsen die vrij zijn gekomen, 

compleet met poetsdoek en spuitbus. En hij loopt rond met een vuilniszakje. 
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Ook anders is de koffie. Die is gratis uit een automaat te halen. En de medereizigsters, ze 
breien. 

In Oslo is het hotel naast het station. Toch slaag ik er in binnen een paar meter nog een 
mapje met ID en creditcards te vinden. Verder is het een kwestie van inchecken en na een 
korte pauze een rondje te doen.  

Dat begint bij het vlak 
bijgelegen Oslo Operahouse uit 
2008. Gebouwd in de vorm van 
ijsschotsen die uit het fjord 

komen is het een staaltje van 
fantastische architectuur. En 

het mooiste: je kan er gewoon 
tegenop wandelen en door de 
ruiten naar binnen kijken naar 

de ronde, houten operazaal in 
het gebouw. En het wordt al 

snel duidelijk dat de Oslo-ers 
dit een leuk ommetje vinden. 
Er wordt uitgebreid gewandeld 
over het witte marmer en veel foto’s gemaakt in de spiegelende ruiten. 

Maar zo lagzamerhand 

krijgen we trek en lopen 
langs het stadhuis en wat 

van de zeer vele beelden in 
de stad naar de kade. Daar 
valt het licht prachtig op de 

vesting van de stad. Die 
zetten we alvast op de lijst. 

Wij schuiven een Italiaans 
restaurant in en gebruiken 

een prima maal. 

Daarna is het een sprintje, 
om warm te blijven, terug 

naar het hotel. 

OSLO, 9 APRIL  

Twee dagen Oslo, dat betekent “alles” schrappen want je hebt minstens een week nodig. En 

als je dat accepteert kan je gewoon op je gemak rondlopen.  

Een absolute must is de Viking tentoonstelling. Ten slotte is dat waar Scandinavië beroemd 

om geworden is. De Kong en Jarls maakten het andere edelen zo onmogelijk dat die elders 

hun heil gingen zoeken, en passant half Europa veroverend. 

En nu kan je wel Netflix kijken, maar als je dan toch bij bron bent, waarom zou je dan niet 

eens naar oorspronkelijk materiaal gaan kijken.  
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En zo lopen wij blijmoedig Thon Opera uit, om er in eerste instantie snel achter te komen dat 
Oslo Thonnen vol is. We hebben er al snel een stuk of vijf gezien. En we zijn blij dat Nelleke 
zo goed haar research heeft gedaan, want… het Vikingmuseum is dicht. Maar er is een 
cultuur-historisch museum, en die heeft tijdelijk een extra Vikingzaal. 

En zo staan we na verloop van tijd voor de tempel 
waar Art en Keesie hun triomfen hebben gevierd: het 
Bislet stadion, het grote atletiekstadion van de stad. 

Mogelijk ben je nu iedere draad kwijt. We leggen het 
uit. De route naar het museum is overzichtelijk. Door 

het station, de hoek om en langs de kathedraal van de 
stad. Dan langs het Nationaal Theater en dan net voor 

het koninklijk park naar rechts, naar het museum. 
Daar staat 
een krachtig 

bord dat niet 
was 

opgevallen 
tijdens het 
uitzoekwerk, 
ze gaan pas 

om elf uur open. En om nu ruim een uur op de 

stoep te gaan zitten is niets, dus we doen een 
ommetje. En het Bislet is dan aardig, zeker als er 

onderweg nog een goede coffeeshop is.  

Verder zijn wij voldoende op de hoogte van de 
vaderlandse sportgeschiedenis om te weten dat de 
heren Verkerk en Schenk hun triomfen op schaatsen 
hebben gevierd (om exact te zijn op noren op 

Noren). Wij kunnen het niet helpen dat men dit 
ijspaleis heeft verbouwd tot een plek waar lieden 
hard lopen. 
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Maar daarna is het 
teruglopen naar het 
museum, langs het 
koninklijkpaleis en 
door de paleistuin. 
Alles is heel 

toegankelijk en 
omdat het op een 
heuvel ligt heb je een 
prachtige blik op de 
stad. 

En het museum, wat 
te zeggen. We 
kennen nogal wat 
cultuurhistorische 

musea en er zijn betere. Hun inzicht in de nomaden van de toendra, de Sami en de Inuït is 
groot en op dat punt excelleert het museum. Maar verder is het een allegaartje met twee 
mummiekisten, wat 
Aziatische maskers en wat 
kleding vergelijkingen. Het is 
leuk om te zien hoe culturen 
parallel lopen, maar ook niet 
meer dan dat. Verder is er 
een zaal waarin wordt 
uitgelegd hoe de Noren hun 
goud hebben opgeborgen 

toen de Nazi’s binnen vielen 
en “die” Viking zaal, die toch 
als voornaamste indruk 
achterlaat dat men wat 
mooie dingetjes heeft 
neergezet als compensatie 
voor het sluiten van het hoofdmuseum. Maar de eindconclusie is dat het toch de moeite 

was, dus op een volgende 
pagina een overzichtelijke 
greatest hits van het 
museum. 

Wij eten bij een 

restaurantje met een op zijn 
minst opmerkelijk beeld 

voor de deur. Ik kan alleen 
maar zeggen dat hun pulled 
pork voortreffelijk is. 

Dan is het tijd om via een 
stel wolwinkels terug te 

keren naar het hotel. 
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We waren vanochtend vertrokken met “een klacht”: het stangetje op de kraan was niet wel. 
Dus als je water in de bak had raakte je dat nooit meer kwijt. Geen idee wat receptie tegen 
“onderhoud” heeft gezegd, maar in no-time staan er twee mannen met een 
gereedschapskist en behangen met extra gereedschap in de kamer. Ze concluderen 
onmiddellijk dat 1. Er een 
schroefje weg is en 2. Het 

hendeltje rechtgebogen 
moet worden. En daar ze 
het eerste niet hebben 
verdwijnen ze weer. Als 
we het hotel verlaten zien 
we het duo nog net weer 
richting 9e etage gaan. Wij 
kunnen op dit moment 
niet anders concluderen 
dan dat de klacht is 
verholpen. Geen idee hoe 
het in de andere Thonnen 
gaat, maar deze is prima. 

Nelleke gelooft het de rest van de middag wel, ik ga nog voor een fotoshoot met Knørf. We 
hebben weliswaar een paar leuke foto’s, maar het onomstotelijk bewijs dat hij in Oslo was 
ontbreekt. En wat is er dan beter dan de opera. Ik heb mazzel, het gebouw is open en zo kan 
ook de prachtige binnenkant worden gefotografeerd. Met een opdringerig varken, dat wel3. 

Eenmaal buiten word ik overvallen door een vrijgezellenfeestje. Er komt een vrouw naar me 
toe die me zegt dat ik haar onmiddellijk opviel met mijn prachtige baard en krachtige 
voorkomen, en dat het niet anders kan zijn dan dat ik goed lig bij de vrouwen. Als zodanig wil 

ze me graag een condoom cadeau doen. Ze kijkt pas echt gelukkig als ik haar bedank, maar 
ook feliciteer met 

haar huwelijk en dat ik 
alleen hoop dat ze in 
haar geval wat 
kritischer heeft 
gekeken naar haar 

eigen man. Ze blijft in 
haar rol maar zegt 

met een verliefde blik 
in haar ogen “ja die is 
ook prachtig”. 

Ondertussen staat een 
handvol jonge 

vrouwen ons aan alle 
kanten te 
fotograferen, zodat ze 

het nog jaren kunnen hebben over die oude buitenlandse vent met die rare muts.  

 
3 Oké, voor de mensen die voor het eerst worden geconfronteerd met Korf, dit pluche varken reist mee met 
familieleden en heeft in de afgelopen vijf jaar vijf continenten gezien. Nieuwsgierig? Google “the travelling pig” 
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Maar als er een feestje is moet je meedoen. Ik vraag me alleen wel af hoeveel condooms ze 
uit heeft moeten delen.  

Bij terugkeer is het haptijd. We besluiten om een 
rondje tussen de Opera en het Munch museum te 
doen en te kijken of er wat te vinden is. Dat blijkt 
ten minste een hele leuke moderne wijk met veel 

restaurantjes. We gaan voor de fastfood vis , en 
daarna met 
een klein 
blokje terug 
naar onze 
kamer met 
die 
voortreffelij
ke knop op 
de kraan! 

En voor we het vergeten: hier is tot slot de trol van 
de dag. Ook in Oslo kan je beslist niet zonder! 

 

OSLO, 10 APRIL  

Wie naar het weathershot van vandaag kijkt vraagt zich 
misschien af of dit in Oslo is gefotografeerd. Het 

antwoord is simpel: jazeker! Maar daar over straks meer. 
We beginnen met op ons gemak naar het ontbijt te gaan, 

een dagelijks hoogtepunt in het Thon hotel.  

Daarna lijkt het Nelleke leuk om 

eens in de Botanische tuin van 
de stad te gaan kijken. Niet heel 
uitdagend, want er bloeit nog 
bijna niets, maar na heel veel tuinen, overal ter wereld, weten we dat er altijd wat te zien is. 
Zo ook hier. Wat voorjaarsbloeiers, wat beelden, mooie paden en een zoölogisch museum. 

Dat laatste is beroemd om zijn afdeling dinosaurussen. Helaas heeft die zich solidair 
verklaard met de Vikingen en is dus dicht. Hetzelfde geldt voor het herbarium en het Victoria 
Regina huis. Maar wat blijft is een paar etages met diorama’s. Een ervan heeft het 
weathershot gehaald, een rots met alken en papegaaiduikers.  
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De diorama’s vallen uiteen 
in twee groepen. Die van 
de Noorse natuur, waarbij 
de dieren heel natuurlijk 
zijn opgezet en mooi in een 
omgeving zijn geplaatst en 

die van “de rest van de 
wereld” die waarschijnlijk 
voornamelijk uit de 19e 
eeuw komen. Die zijn in 
overgrote meerderheid niet 
om aan te zien. Op de een 
of andere manier is men er 
in geslaagd alle dieren te 
laten grijnzen en in een 

houding te zetten waarin ze vragen of je komt buitenspelen. Op een 
volgende pagina geven we nog een reeks voorbeelden, maar alleen 
van de Noorse diorama’s. 

Maar het moet gezegd worden, park en museum zijn de moeite van 
een bezoek waard, dus het is een leuke ochtend. 

Hierna wordt het tijd om de trol van de dag te zoeken en om het 

kasteel van Oslo te bekijken. 

De eerste vinden we in de omgeving van de kathedraal, die ongeveer 

op een rechte lijn ligt tussen de tuin en het kasteel. Om het kasteel 
zelf kan je ook niet heen kijken, het ligt kollosaal en massief aan het 
fjord.  

Deze Akershus Festning stamt uit de 13e eeuw. De bouw startte 
onder Kong Håkon V. Het is een enorm gebied, dat in WOII met hulp van collaborateurs is 

overgegeven aan de 
Duitsers, maar verder nooit 

is veroverd. Ook nu is het 
nog militair gebied, en 
naast de kanonnen om 

over te klimmen staat er 
nog steeds geschut om het 

Fjord schoon te “vegen”. 
Zoals alle oude kastelen is 
het niet in een keer 
gebouw. Er is in de 17e 
eeuw een luxer kasteel 
bijgekomen en er zijn 
stallen, musea en 
onderkomens voor de 

militairen. Maar je kan er gewoon wandelen. Kost niets en je krijgt spectaculaire uitzichten 
over het Oslo fjord. 
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Na Akershus hebben we even genoeg meters gemaakt en we krijgen trek. Dus maken we een 

bocht via het station, waar een broodje garnaal het “trek” probleem oplost. En we gaan op 

zoek naar de Cornelius van Oslo. Goede man, maar minder voortvarend dan zijn collega. 

Deze man is nog nooit in Trondheim geweest4. En hij weet ook niet of doorreizen naar Bodø 

daarna nog een optie is. Maar gelukkig heeft hij de essentiële info waar we om komen: de 

trein vertrekt vanaf spoor 16, buiten het station en wel aan onze kant buiten het station. 

Na een aangename siësta vindt Nelleke dat het lees- en breitijd is. Ik wil nog wel een blokje 

om. En wel richting Akerbrygge. Het verhaal achter dit gebied dat het totaal verpauperd en 

vervuild was. En op spuugafstand van het stadhuis en het museum voor Nobelprijs winnaars. 

Als je zo’n gebied wil aanpakken ben je even bezig, maar tussen 1982 en 1996 is het gebied 

in vier fases opgeknapt. Helemaal aan het eind kom je bij het Astrup Fearnley Museum voor 

moderne kunst, daar neergezet door iemand met teveel geld. Maar het is fantastisch 

uitgevoerd. Het ontwerp is van Piano, die ook het Centre Pompidou heeft ontworpen  

 

Het bestaat uit twee gebouwen die door bruggen en bogen zijn verbonden. Het rechter 

gebouw op de foto staat op Tuyholmen, het dieven eiland. Na Akerbrygge is ook dat 

volgebouwd met moderne architectuur. Overal staat en hangt kunst, op de volgende pagina 

een greep uit de realistische kunst. Daarna is het ook voor mij mooi. Met een bocht om het 

stadhuis ga ik naar het hotel, en daarna met zijn tweeën naar de Mexicaan. Snel en 

makkelijk, in no-time zitten we weer in de heis naar de 9e etage.  

 
4 Mijn stiefvader wist dingen, en stelde het tot zijn doel mensen die het niet wisten het wel te laten weten. 
Eindeloos heeft hij ons verbeterd. Het is Trondjehum, niet Trondheim. Ik kan alleen maar toegeven dat ik er 
deze keer ingetrapt ben. Als je een Noor wilt laten lachen, noem de plaats dan Trondjehum. 
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OSLO – TRONDHEIM, 11 APRIL  

Deze keer heeft het reisbureau gelijk. Trein 42 vertrekt om 
8:02 op spoor 16 en komt om 14:31 in Trondheim. We 

nemen een ontbijtpakket in ontvangst en Nelleke scoort nog 
twee broodjes, daarna kunnen we afscheid nemen van de 

Noorse hoofdstad en 
de trollen die daar 
wonen. 

Over de treinreis valt 
verder weinig te 
melden. De trein is 
iets minder luxe, 
maar weer met 
voldoende koffie en 
water. En hij is best 

vol. In Hamar krijgen we het 
Vikingskipet niet in beeld, maar de 
enorme meren en het langzaam witter 
worden van het landschap maakt dat 

meer dan goed. Wel gaat het weer na 
Oppdal langzaam achteruit met mist 

en sneeuw. Dat was aangekondigd, 
maar daarom nog niet leuk.  
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Nelleke heeft ondertussen veel plezier met het “knitting in public”. 

Vandaag de vrouw tegenover ons, maar bij de eerste reis naar Oslo werd er ook veel gebreid 
en de Noren laten zich graag zien in eigengebreid materiaal.  

Het Weathershot van vandaag geeft wel een heel mooi beeld van je uitzicht als je niet naar 
breiwerk kijkt. 

We staan kwart voor drie in Trondheim. Het is koud en net niet droog. Ons hotel is snel 
gevonden, en ook al is het niet het hotel dat we hadden geboekt5, het lijkt hier best een 
aantal dagen uit te houden. En 

laten we eerlijk zijn, we zijn 
verpest door de Thonnen. Bij 

binnenkomst wordt ons verteld 
dat we een upgrade hebben 
gehad. Klinkt altijd leuk, maar bij 
terugzoeken blijkt dat onzin te 
zijn. 

Het lijkt vreemd, maar van zeven 
uur in de trein word je best gaar. 

We doen dus weing meer. Even 
naar buiten om wat te eten en in 
het hotel de “koffie experience”. 
Samenvattend: die is zo slecht dat we hem gratis krijgen. 

TRONDHEIM, 12 APRIL 

“Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kleding” 
is een Noors gezegde. En dan helpt het niet als je je 
das niet hebt ingepakt. Nelleke dus, want mijn 

fraaie en minstens zo warme dubbelbreisel zit 
stevig om mijn nek. En dus komt voor vandaag het 
scoren van een das op het programma. 

Maar eerst het ontbijt. Met zoveel keuze en ook 
met zo veel mag niemand klagen. En toch, we 
verlangen terug naar de Thonnen. 

Hoewel de zon inmiddels om 6 uur op is, heeft het 
geen enkele zin om haast te maken. Noren hebben 
geleerd volledig onafhankelijk van de daglengte te 
leven en komen niet voor 10 uur op gang. 

 

5 Het zit wel eens tegen. We boeken Scandic Nidelven, met het beste ontbijtbuffet van 
Noorwegen, en dan komt het reisbureau ineens een paar dagen voor vertrek met de 

mededeling dat we nog steeds in een Scandic hotel zitten, maar wel een andere. 
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Het geeft ons de kans om goed rond te kijken in het hotel. 
Nelleke schat in dat er in dit soort hotels ruimte is voor de 
gesjeesde kunstacademie student. Want laten we wel wezen, je 
kan er voor kiezen dan maar een IT master te halen, maar wat 
als je wilt doormodderen? Weer volgens Nelleke: je kan je 
uitleven op het design van tapijten en behang in de hotels van 

grote ketens. Geen idee in hoeverre ze het bij het rechte eind 
heeft, maar het trieste, depressieve resultaat van de huidige 
ontwerpers zetten je toch aan het denken. 

Tegen die tijd dat de Noren formeel wakker zijn lopen we al 
langs de rivier de Nidelva (waar we vanuit de kamer zo in 
zouden kunnen springen) naar het winkelcentrum. Daarbij kom 
je langs de Nidaros kathedraal. Het is de meest noordelijke 

kathedraal van Europa. Een gebouw waaraan men sinds 1031 
heeft lopen kotteren en boren. 

We besluiten er naar binnen te gaan en direct maar een combiticket 
voor “alles” te kopen. 

Maar voor we daar over doorgaan en ver voordat we een das gaan 
kopen eerst maar een iets over Trondheim. 

De fjord bij Trondheim biedt bescherming en de gelegenheid een 
goede haven te stichten. In de vroege middeleeuwen was het dan ook 

de hoofdstad van het land. Sint Olav II Haraldsson (993 – 1030) was de 
Viking die het christendom in het land vestigde en van Noorwegen 
een staat maakte. Onduidelijk is of hij bekend was met het geloof en 
of hij het een warm hart toedroeg, of dat het een goede smoes was 
om jarls te verplichten hun goden af te zweren of doodgeslagen te 

worden. Dit met een lichte voorkeur voor het laatste. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Olav_den_hellige
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Duidelijk is dat ook hij van de troon werd gemept, wat fraai is omschreven door Snorri , die 
we in Bergen al zijn tegengekomen. Om DNA onderzoek te voorkomen en ook niet bij te 
dragen aan ander wetenschappelijk onderzoek is Olaf: 1. Heilig verklaard en 2. Heeft men er 
direct een stevige kathedraal op gezet zodat je nooit meer iets van zijn resten terugvindt. 
Maar toch, een tijd bleven de koningen in Trondheim wonen. 
Daarna volgden eeuwen van Scandinavisch samenvoegen en 

splitsen, waarbij de hoofdstad werd verplaatst naar Bergen, 
Stockholm, Oslo en Kopenhagen. 

Sinds de Noren in 1905 formeel weer voor zichzelf zijn 
begonnen is de hoofdstad formeel Oslo. Waar Bergen zich 
schikt in zijn lot, weet Trondheim zijn positie goed uit te 
buiten. Allereerst door de kathedraal. Dit is de plaats waar 
alle koningen van Noorwegen worden ingezegend. En die 
willen dan niet een nachtje in het Scandic, ze hebben hun 
eigen huisje in de stad. (Geen paleis, wel véél bewaking). 

Vervolgens door de universiteit. Waar ook Bergen een 

universiteit heeft, is Trondheim er in geslaagd de technische 

vakken naar hier te halen, weg 
uit Oslo. Zoiets als de TU Delft, 

Twente en Eindhoven zijn 
samengevoegd in een super 
instituut. 

Dan is de plaats een aantal 
keren afgebrand, in 1681 voor 
90%. Je kan je afvragen 
waarom dat beter is dan 

Bergen, waar de houten huizen 
ook regelmatig in de fik gingen. 

Het antwoord is simpel. Na de laatste brand 
besloot men anders te reageren dan Bergen, 
en niet te wachten op de uitvinding van de 
brandmelder en de sprinklerinstallatie. De 
stad is na de laatste brand veel weidser 
opgezet, waardoor het gevaar afnam en 
men zich beter kon ontwikkelen. Niets mis 
met de vorige twee plaatsen die we hebben 
bezocht, maar Trondheim is gewoon 
mooier. 

En tot slot is Rosenborg BK met 26 titels met 
straatlengte het meest succesvolle 
voetbalteam van het land. En voor wie niet 
van voetbal houdt: ook Hjalmar Andersen 
groeide op in Trondheim. 
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Kortom bijzondere stad, maar terug naar het verhaal en de kathedraal, gewapend met de 
combiticket kijken we dus eerst buiten.  

De enorme voorgevel is versierd met rijen beelden van heiligen en koningen. Het geheel is 
daardoor echt indrukwekkend. 

De binnenkant is nog mooier. Er is een 
beperkt aantal glas in lood ramen, en die zijn 
klein. De kerk moet het dus hebben van 
kunstlicht, en dat is bijzonder mooi gedaan. 

Het Sami altaar in de kathedraal is wel heel 

bijzonder. De Sami zijn het nomadische volk 
van Lapland en hebben in deze kathedraal 

hun eerste eigen altaar gekregen. Het is 
gebouwd met natuurlijk materiaal in hun 
eigen cultuur. Als gezegd, Trondheim is 

handig in het mensen aan zich binden. 

Naast de kerk en het kerkhof ligt het 
aartsbisschoppelijk paleis, waar diverse 
musea en het bestuur van de Noorse kerk 
gevestigd zijn. Als eerste de Royal Regalia, 
oftewel de kroonjuwelen van het land. Ze hebben een tijdje in de kluis in Oslo gelegen, maar 
de Kong vond dat ze tentoongesteld moesten worden, en Trondheim leek wel de juiste 
keuze. 

Er is veel leuke informatie over de geschiedenis, maar het fotograferen van de juwelen is 
volstrekt verboden. Ik 
antwoord dat we daar 

niet mee zitten, 
desgewenst halen we 

de plaatjes wel van 
internet. Met veel 
ongeloof kijken ze me 
na, maar hier zijn ze: 
links ”his”, rechts 

“hers” ! 
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Naast het kroonjuwelen museum is het 
militair museum. Dat valt niet onder de 
combitickets, maar achter de balie staan 
goede verkopers. Als we een bezoek 
brengen mag dat voor de helft van de 
prijs! Ik gooi het feit dat we pensionado 

zijn in de strijd, en verlies die 
onvoorwaardelijk: dan kan het voor de 
helft van de pensionado prijs. 

En zo lopen we binnen de kortste keren 
langs bustes van overbodige koningen, spul om mee te schieten en de uitrusting van 
militairen op ski’s. Dit alles uitgespreid over drie etages. 

De kathedraal is ook het eindpunt van een pelgrimsroute; we lunchen er in het restaurant bij 
de ticketoffice. Ik gok op de pelgrimssoep en dat is niet verkeerd. Als je van een goede 

runderbouillon met groenten houdt, dan is dit de plaats waar je moet zijn. 

Met onze “10 minuten naar de winkel voor een das” zijn we dan al uren op pad. En we zijn er 

nog niet, want we hebben het aartsbisschoppelijk museum nog niet gehad. Nu zijn we wel 
eens vaker in religieus getinte musea geweest, en meestal is dat niet mijn ding. Dat kan van 

deze niet worden gezegd. Eigenlijk is het vooral een prachtig ingericht cultuurhistorisch 
museum met 
middeleeuwse scharen, 

naalden en spintollen, 
naast de resten van de 

kathedraal. Oude rampen 
hebben geleid tot stevige 
reparaties, en daarbij is 

alles wat voorhanden 
kwam in de muur 

verwerkt, waaronder veel 
middeleeuws 

beeldhouwwerk. Dat, en 
heel veel meer, is bij 
recente restauraties weer 

tevoorschijn gekomen. 
Het ligt nu “allemaal” overzichtelijk tentoongesteld. 

Wat nog rest is een speurtocht naar die 
das voor Nelleke en de trol van de dag. 
We starten met Trondheim Torg, een 
groot winkelcentrum in het centrum. Het 
is ongelofelijk hoeveel kledingzaken je in 
een winkelcentrum kunt stoppen, en 
minstens zo ongelofelijk dat niemand een 
das verkoopt. 

Maar internet heeft meer opties gegeven, 
de volgende winkel ligt richting station. 
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Eerst komen we langs Le Frère een coffeeshop die claimt “waarschijnlijk de beste espresso 
ter wereld” te schenken. Ik daag ze uit dit te 
bewijzen. Ze doen hun best, maar komen niet 
in de buurt van de werkelijke wereldtop. Vlak 
daarbij ligt de winkel Husfliden. Het is er een 
uit een keten die ik al kende. Nelleke nog niet, 

en ze verzoekt me om haar met geweld uit de 
winkel te verwijderen. Daar ben ik voorzichtig 
mee, ze is nog steeds niet helemaal wel, maar 
ik krijg haar naar buiten, met das! (en het 
adres van het 
filiaal in Bergen…) 

Daarnaast is een 
winkel met 
Trollen. Dus ook 
dat kunnen we 
succesvol 
afstrepen. 

Tijd voor het hotel 
en even rust. 

 

Ik ga daarna nog een klein blokje om in het gebied recht tegenover het hotel. Hier heeft men 
een oud industrieel gebied opgeknapt en er bedrijven en woningen in gevestigd. Het ziet er 

goed uit en het heeft een café Løkka, dat Le Frère naar een tweede plaats duwt op de lijst 
van “beste espresso” in Trondheim. 

We eten later ook in dit gebied. Wat razendsnel in populariteit toeneemt is het bestellen en 
betalen met een QR-code. Ik heb dat gisteren geprobeerd en kwam op een site om 
parkeergeld in Nederland te betalen. Dat leg ik nu direct maar uit en gelukkig constateert 
men dat ik 1. Digibeet ben en 2. Omzet belangrijker is dan opvoeden. Onze bestelling wordt 
ter plekke opgenomen en we eten analoog en smakelijk. 

TRONDHEIM, 13 APRIL  

Waar zou je je land tegen willen beschermen? In Noorwegen natuurlijk 
tegen trollen, maar verder geldt hier: alles wat van over zee komt. Want 

hoewel het niet helemaal geldt, komen belagers in Noorwegen vaak van 
over zee. Over land betekent toch vaak ploegen door de sneeuw en daar 

houdt geen enkel leger van. Maar aan de andere kant, oostelijk liggen wel 
de dalen van de rivieren Skansen en Nidvelen. Dus wat is er mooier dan 
een fort op een heuvel waar je beide kanten uit kan schieten. En dus 

werd, toen men na de grote brand toch weer van alles aan het opbouwen 
was, direct ook een vesting op de heuvel aan het plan toe te voegen. Dat 

is de Vesting Kristiansten geworden. Imposant wit op die heuvel met een 
stervormige verdedigingslinie er om heen. 

Het heeft daadwerkelijk gefunctioneerd tijdens de knok, maar is nu vooral een monument. 
Vooral, want een deel van de kanonnen is keurig verpakt en kan zo worden ingezet. 
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Van het hotel is het een klein stukje rechtdoor en dan 

ben je er. Daarbij valt wel op dat je dankzij dat kleine 

stukje stevig omhoog moet, want het Fort kijkt uit 

over de hele stad en de fjord. 

Vanaf Kristiansten is het eiland Munk goed te zien. En 

daarmee komen we weer in een bekende taalknoop. 

In het Noors is eiland “Holmen”. Zij spreken dus van 

Munkholmen. Doen we vanaf nu ook. Op 

Munkholmen werd al in de elfde eeuw een klooster 

gestart. 

De Vikingen vonden het ook wel een aardige executie 

plaats en zo werd het eeuwen gebruikt. Toen 

executeren minder populair werd bleven er 

gevangenen over en zo werd 

Munkholmen ook een 

gevangenis. Op termijn werd ook 

dit als “minder praktisch” gezien. 

En nu wordt het daarom alleen 

nog gebruikt in de 

zomermaanden als 

recreatieoord. 

Heuveltje op en heuveltje af kost 

niet heel veel tijd, dus er is 

ruimte voor een tweede 

activiteit.  

Die vinden we in de Mitbyrunden, een hele leuke 

wandeling van 6 km rond het centrum van de stad. Voor 

ons hotel langs, door de opgekapte oude industriële wijk 

over een moderne brug naar de haven en van daar met 

een paar slingers terug naar het hotel, waarbij we 

onderweg een overmaat aan houten Noorse gebouwen 

tegen komen. 

De trip wordt alleen onderbroken voor koffie bij Løkka en 

een kop pelgrimssoep/stuk taart. 

In de middag maak ik nog een tweede korte wandeling, 

nu langs het koninklijk paleis en het beeld van Hjalmar 

Andersen. 
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In dit verhaal kiezen we voor het beeld van de huidige 

koning, die de mensen verwelkomt. Vooral omdat het 

toepasselijk is. Het paleis is het grootste ter wereld, 

ten minste, als je meetelt dat het van hout is. Anders 

stelt het weinig voor. Achter zijn paleis is een tuin, en 

die is voor 90% openbaar, en iedereen maakt daar 

gebruik van. In die tuin staat dus dit beeld. 

’s Avonds besluiten we voor gemakkelijk te gaan we 

keren terug naar Egon, het 

restaurant waar we gisteren ook 

hebben gegeten en dat in een oude 

fabriekshal zit. Het is enorm druk, 

maar de meeste Noren zijn er om 

Pasen te vieren door wat te 

drinken. De keuken kan het goed 

aan en zo zitten we al snel achter 

een goed bord eten. Morgen 

trekken we verder!  

TRONDHEIM – BODØ, 14 APRIL  

Trein 471 die ons tussen 07:49-en 17:43 naar Bodø moet 
brengen is nergens te bekennen op het station in 
Trondheim. We hebben dan ons hotel aan de Nidvelen 
al verlaten, gewapend met een stevig en goed verpakt 
ontbijtpakket. Na eerdere ervaring met het reisbureau 
Norske zijn we niet verontrust, er is vast iets geregeld. 
En jawel, elf minuten later staat er wel een trein 
gepland. 

Daar is het gewoon heel rustig, niemand lijkt zin te 
hebben in een rit van 10 uur.  

Door de extra tijd hebben wij ruim de gelegenheid om 
op het station een tweede ontbijt te kopen, dan hebben 
we direct een lunch voor onderweg. 

In de trein worden we direct gecontroleerd door een 
conducteur met gigantische snor en een echte spoor 

pet. Hij begint met krakers uit de comfort klasse te schoppen, maar daarna komt hij alleen 
langs voor onderhoud en met flesjes water.  
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Bij de eerste stop maakt Nelleke direct haar 
weathershot. Hell lijkt wel te passen bij 
mensen die niet van ijs en sneeuw houden. 

Waarom we hier dan wel zijn wordt al snel 
duidelijk. In de heerlijk warme trein hebben 
we ruim zicht op het prachtige Noorwegen. 

Een plaats waar we niet hoeven te 
verhongeren, want de spoormaatschappij 
begint met ons een ontbijt aan te bieden.  

De plek van de gratis koffieautomaat hoeven ze 

niet uit te leggen, dat hadden we zelf al ontdekt. 

Het vastleggen van de schoonheid is een ander 

probleem. Zo’n trein gaat best hard. Dus een 
berg sneeuw, of een fjord is nog wel te doen, 

maar dansende kraanvogels is een heel ander punt. We leggen ze vast, maar accepteren 

iedere kritiek op de foto.Marginaal beter is de kudde elanden: 

 
Ook de rendieren zien we meer dan uitstekend, met een 
dikke wintervacht, maar ook hier geldt: snelle trein, 
slechte foto. 

Maar om het goed te maken is er op de volgende pagina 
een reeks beelden van het uitzicht onderweg. Wie de 

intercityspits Utrecht – Den Haag is gewend en zegt: ik 
niet 10 uur in een trein, die snappen we. Maar in april, 

met mooi weer in Noorwegen 
hebben ze ongelijk. 

Ronduit koddig is de aankondiging 
van het volgende station in de 

trein. “Wij komen er over 5 à 6 
minuten. Altijd!  
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Het letterlijke hoogtepunt vandaag ligt op 680 meter. Het is aardig dat je daar ook de 
Poolcirkel passeert. In de trein wordt het breed aangekondigd en met de 
enorme tent naast het monument kan je het ook bijna niet missen. 

Daarna daalt de trein weer af tot fjord hoogte voor de laatste 
kilometers. Ook hier letterlijk de laatste kilometer, want de trein stopt in 
Bodø. En dan niet alleen als “hij staat er stil”, maar wie verder wil zal de 

ski’s, skimobiel, boot of de bus moeten nemen, want spoorwegen zijn er 
niet noordelijker.  

Maar na 11 uur is het zo ver, we staan op het peron bij het eindpunt. De 

bergen rond de plaats zijn zo mogelijk nog spitser en witter dan 

onderweg. Maar het weer: leuk zonnetje, rond het vriespunt, prima. Niets van de narigheid 

die ons was toegezegd. (Alleen het aantal trollen viel tegen) 

Het hotel is een kwartiertje lopen met volle bepakking en dat is goed te doen. Het hotel is 

weer een Thon en voldoet aan alle bekende eisen, alleen de vrouw achter de balie is een 
bitch. Als we zeggen dat we half pension hebben eist ze een voucher en geeft dan voor één 
dag bonnen. 
Waar die in te 
wisselen zijn 

wordt pas 
verteld als ik 

aandring. Ze 
geeft er blijk van 
het stompzinnig 

te vinden dat ik 
niet zelf op het 

idee kom dat 
het in het 
naastgelegen 
restaurant is. 
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Nu blijkt dat een Egon, toevallig een restaurant uit een keten waar we de laatste twee dagen 
ook gegeten hebben. Dus ik weet wat ik moet doen, tafelnummer onthouden en naar de bar 
met een bestelling. De man achter de bar kijkt raar naar de vouchers en zegt niet te weten 
wat dit dekt. We maken het hem makkelijk: dit is wat we willen eten en de vrouw achter de 
balie was niet mededeelzaam, maar als onze keuze te duur is dan passen we wel bij. 

Het lijkt hem een goede deal en hij verdwijnt het hotel in. Wat later komt hij langs met de 
vraag of alles naar wens is en 
dat het allemaal wordt 

gedekt. 

Na het eten bedenken we dat 
we wel erg veel stil hebben 
gezeten en gaan we voor een 

rondje rond het centrum. 
Kong H7 staat op het centrale 

plein en Kong Voetbal houdt 
de gemoederen van de plaats 
bezig. Overal zie je het geel 

zwart van de clubkleuren.  

Voor nu even dit imposante 
beeld van een walrus. Morgen 
kunnen we nergens heen, dus dan komt er meer. 
BODØ, 15 APRIL  

Er zijn een aantal “must sees”, waar je ook komt. Vigeland in Oslo en de Fjord tours in 

Bergen en Trondheim zijn daar voorbeelden van. En ja, die hebben we alle drie niet gedaan. 

Maar we kunnen in de herkansing. 

Even buiten Bodø ligt Saltstraumen. 

Een nauwe doorgang in het fjord 

zorgt vier keer per dag voor 

spectaculaire stroming. Een 

naamloze visser, die we verder niet 

zullen noemen, heeft ons zelfs 

verzekerd dat dit een van de beste 

plekken ter wereld is om te vissen, 

midden in de kolkende stroom 

tussen de prachitge rotsen. We laten ons graag overtuigen en hebben voor vandaag een 

auto gehuurd, we gaan ten minsten één toeristisch hoogtepunt scoren.  

Athans dat dachten we. Voor vertrek kwamen we er achter dat die auto niet was 

gereserveerd. Reisbureau gebeld, moeilijk, moeilijk: uiteindelijk besluiten we dat we dit zelf 

kunnen. We nemen de bus. Goedkoop, je hoeft niet te rijden en hij gaat ieder uur. 

Overal zie je kreten om ons heen: God Påse, of God Påske. Eén blik op de kalender en het is 
duidelijk, ze bedoelen God fredag. En dan denk je de “gode ting”die ze in hun eigen tijd doen 
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moeten ze zelf weten, wij hebben hier niets mee (te 
maken). Helaas de wereld is iets simpeler in 
Noorwegen. Het land gaat op slot en de sleutel gaat 
naar de Kong die er op blijft zitten tot alle påskeegg 
geschilderd en opgegeten zijn. Veel hotels gaan dicht, 
90% van winkels en horeca wordt gesloten en het 

Openbaar Vervoer gaat van de straat. 

En zo gaat ook de laatste attractie van de lijst, ik bestel 
vanavond wel vis voor het diner. 

In plaats hiervan lopen we een stuk rond het fjord. 
Noren (of welk volk dan ook) zijn niet te zien. We 

schatten dat ze in een van de vele kerken van Bodø 
zitten, påskeegg aan het pellen zijn, of gewoon de ågen 
nog niet åpen hebben. De stilte is in ieder geval heel 

surrealistisch. We zoeken uit waar we 
morgen moeten inschepen en genieten 
van de spitse bergen om ons heen. Doel is 
het ford dat zo’n 150 meter van ons hotel 
ligt. Maar wel over water. Er omheen 
blijkt een net even te stevige tippel. Dus 
we keren na een paar kilometer om voor 

een verlate lunch (braadworst in een 
supermarkt/mars) en koffie. Het 
weathershot is net even te pestimistisch 
over onze omstandigheden, het is 
prachtweer. Onderweg scoren we wel 

onze troll. Vandaag een hele mooie 
mural. 

Nelleke is daarna wel af, maar ik doe na 
de pauze een tweede rondje van een 

kilometer of zeven. Eerst over de pier richting fort. Via die route kan je er dichtbij komen, 
alleen de laatste meters zijn nat en koud. 

Het is gezellig rond de haven, 
want iedereen is nu wel op 
straat en wandelt of zit in de 
zon. 

Ook het kijken naar de bootjes 
is prima vermaak. Er liggen 

veel pleziervaartuigen, maar 
ook oude en soms hele kleine 
vissersbootjes. Bij een van hun 

huisjes hangt zelfs een 
hoeveelheid gedroogde vis 

achter het raam. 
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Daarna steek ik de 
heuvel van dit 
schiereiland over, 
in de hoop nog 
betere foto’s van 
de bergen te 

kunnen maken. 

Dat valt tegen, 
want je loopt dan 
tegen het (mini) 
vliegveld van de 
stad op, en dat 
neemt het zicht op 
het achterland 
weg. Maar zo door 
de buitenwijken 
zie je ook het 

gebied waar geen hotels staan en dat is aardig. Het is allemaal net even rauwer en 
compacter dan de vorige 
plaatsen. Hoewel het eerste 
klein hoefblad boven de 
grond komt is duidelijk dat 
dit een streng klimaat is.  

Wel wordt er veel (compact) 
ge- en verbouwd en aan 
wegen gewerkt. Noren doen 

dat met zwaar materieel en 
veel afzettingen. 

’s Avonds eten we weer in 
het restaurant. Nu blijken we 

een limiet te hebben die ons 
een glas water en een 
onbelegde boterham toestaat. Dat reisbureau, waarvan we de naam wel noemen (Norske) 

heeft geen limiet genoemd, alleen dat 
we een avondmaal krijgen. Ik 

onderhandel het uit, en teken voor één 
gang en een kop koffie. Als Norske ooit 
nog belt zullen we een goed gesprek 

hebben      

O ja, en dan is er nog het noorderlicht, of 

Nordlys. Iedereen roemt er over en je 

moet het gezien hebben. Voor alle 

zekerheid heeft op onze kamer dan ook 

een Noorderlicht behang.  
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BODØ – SVOLVӔR, 16 APRIL  

De kreet is al eerder gevallen: de Hurtigruten. Tijd om er eens wat nader op in te gaan. “De 

Noorse kust is mijn mooiste werk”, stelt God in de Hitchhiker guide of the Galaxy.  

Laten we hem voor 
het gemak even gelijk 
geven. De Noorse kust 
is mooi. Maar zeker 
toen ze nog niet 
massaal tunnels aan 
het boren waren was 
het lastig om een brief 
te versturen, want 
overal zitten die 
prachtige, maar reuze 
onhandige fjorden 
tussenin. 

En dus kwam iemand in 1893 op het idee met een boot de post van punt naar punt te 
brengen. En niet alleen brieven, maar ook pakketten. En desgewenst kon er ook wel iemand 
meevaren. Dat laatste is wat uit de hand gelopen. De maatschappij (yep, de Hurtigruten) 
vaart nog steeds met (pakket)post langs de kust, maar de passagiers zijn nu een belangrijk 
deel van het verdienmodel geworden. Waaronder, vanaf vandaag twee pensionado’s uit 
Tiel! 

Onze dag begint echter nog in Bodø en het is nog Påse, of Påske, 

versiering laat op dat punt niets aan de verbeelding over. Als je naar 

buiten kijkt kan je niet anders constateren dan dat de wereld klein, 

grijs en nat is. We beginnen daarom op halve snelheid. Niet dat dat 

heel veel scheelt, van ontbijten 

doen we in de Thonnen toch op ons 

gemak. 

Nog even spijsverteren en nog een 

kop voortreffelijke koffie op de kamer, maar dan is er geen 

helpen 

meer aan, 

we moeten 

uitchecken. 

Het toeristenseizoen is zo nietszeggend, dat 

ze de VVV opnieuw aan het opbouwen zijn. 

Het museum is dicht en met moeite vindt 

Nelleke een wolwinkel waar we ons dan wel 

weer een beetje thuis voelen. 
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Na een koffie en cake in een, verder geslaagde, ripoff van Starbucks is het tijd voor de enige 

attractie die volgens internet wel open is, een voorlichtingscentrum over de zalm. Het is een 

vis die schoonheid en smakelijkheid prima combineert, dus waarom zou je daar niet een 

gaan kijken? Het antwoord is 

natuurlijk dat het Påse is en dat ze 

dicht zijn.  

Een rondje over de pier naar het 
fort lijkt nog een laatste optie tot 
vermaak, want daarna meldt het 
reisbureau: Hurtigruten 15:20 – 
21:20 MS Kong Harald.  

Op het Weathershot is te zien dat de Kong bijtijds langs 
komt, dus na even blij zwaaien keren we terug naar 
Thon Nordlys om de bagage op te halen. We worden 

vriendelijk uitgezwaaid. Van de discussie gisteren over 
de prijs van het eten is 
niets meer te merken, 
en dus beginnen wij 
niet over de designers 

van de gangen van het 
hotel. Alles bij elkaar 
was het een prima 
verblijf. 

Gisteren maakte 
Nelleke zich druk of we wel de juiste plek hadden voor de 
Kong. Dat antwoord komt nu: zo’n boot is tamelijk groot en 

je kijkt er niet makkelijk omheen. En dus kunnen we in 
gestrekte draf (of liever versnelde sukkel) met ons rollend 

materieel naar de kade waar de boot ligt. Er is even wat 
verwarring of we nu wel of niet onmiddellijk aan boord 

mogen, maar na wat geschuif met 

trappen is het officieel, we zijn aan boord van het schip, op naar 
Svolvӕr.  

We laten het overal aanwezige geel/zwart van de lokale 
voetbalvereniging achter ons bij de lockdown voor Påse. Misschien 

is Bodø een hele leuke plaats om te bezoeken, maar mochten we 
ooit het idee krijgen nog eens deze kant uit te gaan, dan zullen we 
absoluut controleren of de Christenen geen feestje hebben. 

Het is niet bij Norske opgekomen dat we honger krijgen als pas 
vanavond rond half tien van boord gaan, terwijl het vol pension de 
rest van de cruise toch als aanwijzing opgevat had kunnen worden. 
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Op de Kong zitten ze nergens mee. Tafeltje boeken, verder niet zeuren. En op het juiste 
moment een drie gangen menu achterover slaan. Het tempo zal de rest van de vakantie heel 
veel lager liggen, maar ik schat in dat we daar zomaar aan kunnen wennen.  

Voor we in Svolvӕr wordt een eerste stop op de Lofoten gemaakt. Ik had er nauwelijks beeld 

bij, maar het is een groot aantal eilanden en eilandjes. Een grote groep gaat bij die stop in 

Stamsund van boord voor een excursie naar Svolvӕr, waarbij onderweg kennis wordt 

gemaakt met de Vikingen. Kon niet voor ons volgens het reisbureau, gaan we zelf regelen. 

 
De aankomst loopt niet helemaal zonder horten of stoten. Ik wil een kopje thee. Allereerst 

hebben we voor het eerst geen waterkoker, maar wel zakjes thee. Receptie beweert dat dit 

zo hoort, het koffieapparaat geeft ook heet water. Maar dan blijkt dat het ook koud water 

geeft. Veel. Een vloer vol. Bij een tweede bezoek aan receptie komt die maar eens kijken. 

Onder een krachtig “shit” is ze overtuigd. Ik heb nu een dweil en morgen een ander apparaat 

nodig. En ik krijg een kopje heet water. Moraal van het verhaal: Koffiedrinker, bl ijf bij je 

leest! 

SVOLVӔR, 17 APRIL  

Als we wakker worden is de plaats nat en klein. Dat laatste 

vooral door de mist. En ze hebben nog steeds Påse. Koddig, 

maar niet heel handig. We ontbijten stevig, om bestand te zijn 

tegen verdere sluitingen in dit toch al dunbevolkte gebied. 

Nelleke heeft bedacht dat, ook al zou het prachtige weer zijn, 

je zo op Svolvӕr bent uitgekeken, en dat een auto voor drie 

dagen wel een uitkomst zou zijn. Dat kan, min of meer naast 

het hotel zelfs, maar dan moet je wel € 50 extra betalen, want 

het blijft Påse. Een vriendelijke man helpt ons. Ik toon een 

kaart van Hertz op de telefoon. Dat help, geen extra kosten!  
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Het is even wennen aan de Suzuki 4WD automaat, maar we kunnen de eilanden verkennen. 

De omschijving is in ieder geval zeer hoopgevend. 

 Zoals het Weathershot al laat zien het weer is matig en 

de wereld klein als we vertrekken. We rijden richting 
Narvik en maken een draai door een natuurgebied. 

Het zicht variëert, het ene moment geloof je dat het nog 
wat wordt, het andere ben je blij dat je hebt uitgezocht 
waar de ruitenwissers zitten. 

Een rustplaats met toilet en uitzicht over het fjord is de 
eeste stop. Gewoon, omdat het er is. 

Zelfs met de matige weersomstandigheden is het 
prachtig om over een boardwalk naar boven te gaan en 

over het fjord uit te kijken. 

Het verbaast ons dan ook niet dat we later lezen dat dit 
een absolute aanrader is voor iedereen die hier in de 
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buurt komt. 

Verder is het een 
uitgestorven 
gebied, waar je je 
goed kan 
voorstellen hoe de 

toendra’s er uit 
zien. 

In ieder geval is er 

nog veel sneeuw 
en is met enige 

regelmaat te zien 
hoe spits en steil 
de bergtoppen 

zijn. 

Hier iets te eten organiseren lijkt een uitdaging. De combinatie van dun bevolkt en Påske lijkt 

het een onmogelijke opgave te 
maken. Maar dan is er ineens 

een camping met traditionele 
ronde gebouwen die niet alleen 
open is, maar bovendien koffie 

en appelgebak serveert (en als 
we nog twee uur wachten een 

Påske-lunch). 

Zover laten we het niet komen, we vertrekken nadat we de 
huistroll hebben gefotografeerd.  

We maken de natuurronde vervolgens af door rond een 
fjord te rijden en ons te verbazen over hoeveel sneeuw er 
hier in de winter wel niet moet liggen en wat men aan 
bouw, maar ook aan sneeuwschuivers, wel niet doet om 
het land nog begaanbaar te houden. 

Ver naar lunchtijd komen we terug in Svolvӕr. Op het 
pleintje voor het hotel zit een Narvesen, een soort AH togo. 

Daar scoren we wat slecht voedsel. Ik een broodje 
braadworst-met-spek en Nelleke chips (ze overweegt zelfs 
een drop-ijsje, maar dat is de vorige keer toch niet echt 
overtuigend geweest). 

Later in de middag lopen we een eind door het dorp. Via een brug kom je op een volgend 

eilandje in de fjord. Hier is visvangst de voornaamste bron van inkomsten. Dat zie je ook 
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direct door de grote hoeveelheid meeuwen en 
een vijftal zeearenden6 die rondcirkelen. Op de 
Lofoten droogt men de vis op enorme schragen. 
Daarbij gaat het vooral om de koppen. Er staan 
werkelijk honderden meters droogrekken 
opgesteld. De Lofoten kennen klaarblijkelijk geen 

actiegroepen of grootschalige diefstal. Je kan zo 
over het terrein en onder de vis doorlopen om 
alles op je gemak te bekijken.  

We lopen door tot het eind van de pier waar het 
beeld staat van een vissersvrouw die op de 
terugkerende vloot staat te wachten. Daarna is het mooi geweest we lopen terug naar de 

brug die ons naar het hotel moet brengen. De wolken 
zijn inmiddels opgetrokken en de rots de “Geit van 

Svolvӕr ” wordt zichtbaar. Dit zijn twee rotspunten 
(zie ook het inzet stuk) waar Lofoters suicidale 
sprongen uit schijnen te voeren. 

 Tot slot stoppen we onderweg bij restaurant Børsen, 

waar ik skrei probeer, een minimaal 5 jaar oude 
kabeljauw, die ter plekke is gevangen. Nelleke houdt 
het op een lam. We kunnen niet anders constateren 
dan dat het hier niet alleen prachtig is, maar ook nog 
goed van eten. 

Voor het slapen gaan fotografeer ik nog even de 
volgende postboot die langs komt en staan we even 
stil bij de theorie van Nelleke over het design van 

gangen in Noorse hotels. 

Laten we er verder niet op ingaan en snel doorlopen 

met de conclusie dat ze echt haar punt afdoende 
heeft gemaakt. 

 

 
6 Zie bijlage “vogels” voor foto’s 



NOORWEGEN 2022 45 

 

SVOLVӔR, 18 APRIL  

De wereld is best wel klein als we opstaan. Het is druilerig en mistig.  

Het kantoortje dat trips naar de Trollenfjord en de zeearenden 
verkoopt is nog steeds dicht. Dat is jammer, al weten we in de loop 
van de dag 
beiden wezens 
op eigen kracht 

te scoren. 

Nu staat de auto 
in de garage, dus 
na een kalm 
ontbijt gaan we 
richting Å7. De 
eerste stop is de 
Lofoten 
Kathedraal in Kabelvåg op het eiland Austvågøya. Het bijzondere 
aan deze kathedraal is dat dat het niet is, maar een gewone kerk, 

maar vooral dat de kerk helemaal uit hout is opgetrokken, 
en dat maakt het wel bijzonder. Het gebouw is dicht, maar 
heeft een mooi beeld van een zo te zien humorloze apostel 
voor de deur en een kerkhof aan de overkant van de straat. 
De kilometers daarna knapt het weer langzaam op, en met 
bruggen en tunnels gaan we langzaam van de ene naar de 
andere lofoot. Zodra het zicht iets beter is valt op hoe 
prachtig dit allemaal is. 

Er is zelfs een vogelkijk hut. Mooi weggestopt, maar meer 
dan twee eenden, een aalscholver en wat zwanen zit er niet 
in. 

Ook de waarschuwingsborden voor elanden leveren verder 

niets op. 

Maar we komen meer stops tegen. Waar Duitsland zijn 

Raststättes heeft en Frankrijks de aires, heeft Noorwegen 
de plekken met “parkeren en WC”. Vaak kan je daar even de benen strekken naar een mooi 
uitzicht, of borden met informatie. 

Onze serieuze stop is bij een gebouwtje dat beweert koffie te hebben. Het ziet er nog erg 
Påse uit, maar Nelleke trekt eens aan een deur en die beweegt. Wie weet? Toch? 

Er staat een ferm bord dat auto’s achter het gebouw geparkeerd dienen te worden. Lijkt ons 
overdreven, maar als zij het willen werken we graag mee. We kunnen de auto nog net kwijt. 
Wat blijkt, het gebouw is de gamle skole, de oude school. Nu is de ene helft overdekte 
speeltuin, de andere het café, en alles zit vol. 

 
7 Er is hier geen sprake van vergissing. Het heet enkel Å! 
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We bestellen een dubbele espresso en een cappuchino. Na 
enige tijd krijgt Nelleke haar koffie, en ik niets. Tijd om te 
informeren. De vrouw achter de balie had de bestelling van 
haar collega overgenomen en er een zeer stevige bak van 
gemaakt. Als ze dit uitlegt zeg ik dat ik dat snap, maar dat 
Nelleke niet van plan lijkt me mijn espresso terug te geven. 

De serveerster schiet in een deuk en belooft een nieuwe. 
Deze is, het spijt ons voor Trondheim, de beste tot nu toe in 
Noorwegen.  

En het verkeersbord in de zaak mag in dit verslag niet ontbreken. 

Nelleke stuitert nog een uur na in de auto voor de caffeine is uitgewerkt.  

 

Verder is het prachtig, zoals is te zien. We komen 
langs een Vikingen Longhus, dat morgen weer open 
gaat en rijden door tot een stukje voorbij Bǿ, waar 
we besluiten dat Å net te ver weg is met de 
snelheden die je hier kan maken. 

In Flakstad maakt Nelleke een Weathershot van een 
leuk en erg dicht kerkje, we fotograferen surfers, 
vogels, fjorden en watervallen voor we aan het eind 

van de middag terug zijn. 

Ik doe voor het eten nog een rondje door het dorp, 

waarbij ik op een ovaal van spiegels stuit. Mogelijk 
bedoeld om het noorderlicht te weerkaatsen, maar 

in ieder geval groot en mooi. 

We eten in het restaurant aan de overkant. Prima 
biefstuk, eenvoudige tent en weer fantastische 
koffie. 

We kunnen iedereen die een paar dagen op de Lofoten blijft aanraden een auto te huren, 
want wie meer van de eilanden wil zien is aangewezen op vervoer. 
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SVOLVӔR - MS NORDLYS, 19 APRIL  

We laten ons in de boot nemen: P2-503 22:15 volgens Norske. Deden we 45 jaar geleden 
ook al, maar dan in het huwelijksbootje. Maar hoe dan ook: de vlag mag uit. 

Facebook loopt vol met felicitaties nadat de vlag ook daar is 
neergezet. En de vlag mag nog verder uit, want het weer is 
fantastich. 

Verder zijn we 
zomaar bang dat 
dit een 
vermoeiende dag 
wordt. We stappen 
weer in de auto en 
rijden naar het 
Vikingenmuseum in 

Borg. 

Het is een wonderlijk museum. Ergens in de 
vorige eeuw was een boer aan het ploegen en 
vond wat potscherven. Hij bedacht dat dit 
misschien waarde had, en riep een leger van 
archeologen over zich af. Het blijkt dat er 
meerdere longhusen op zijn terrein hebben 
gestaan, waar onder de grootste tot nu toe 

bekende. Naast de originele vindplaats hebben 

ze het gebouw nagebouwd. Daarin is de cultuur zo veel 
mogelijk nagebootst.  

 Het aardige is dat je direct wordt verwelkomd door een 
Vikingse die vertelt dat alle originele materialen in een 

museum liggen, en dat je overal aan mag komen. Later 
wordt ons uitgelegd dat sommigen dat te letterlijk nemen, 
zo is de drakenkop boven het gebouw al eens afgezaagd en 
gejat. Maar verder: leuke plek, met onder meer veel 
aandacht voor de nationale huisvlijt: het breien. En daarom 

vandaag een extra pagina met aandacht voor huisvlijt in het 
algemeen en breien in het bijzonder. 
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Naast het enorme nagebouwde longhus is er een kleine tentoonstelling met origineel 
materiaal en er is “het terrein”. Er wordt al snel uitgelegd dat je overal mag komen en kijken. 
Dat blijkt een stevige wandeling te zijn, waarbij je langs de plek van de oorspronkelijke 
longhuses komt, van een middeleeuws dorp, een boerderij met o.a. wilde zwijnen, een 
kerkhof en de haven. 

Wat dat laatste betreft, ze hebben een 

Vikingschip op 2/3 formaat nagebouwd. In het 
toeristenseizoen varen ze daarmee regelmatig 
door het fjord. Als de toeristen mazzel hebben 
met wollen zeilen, anders mogen ze roeien. Het 
hele verhaal krijgen we te horen van een Viking 
die de boot aan het teren is. 

Dan is er ook nog een kerk die ik wel wil zien 
omdat hij zo mooi open is en met veel glas. 

Nelleke geeft de voorkeur aan kijken bij de 
schapen. Een vrouw is de kerk aan het 

stofzuigen, maar draait de deur voor me open 
en bergt de stofzuiger op. 

Pas na een paar uur gaan we verder. Op de 
heenweg hadden we al een paar stops van twee 
dagen ervoor overgedaan omdat de uitzichten 

nu ongelofelijk zijn. De terugweg nemen we via 
een b-route bij Leknes. Nelleke herhaalt het 

maar een paar keer: “het is hier zo mooi, het zou 
verboden moeten worden!” 

 Even voor vijf uur komen we terug in Svolvӕr, 
waar we beginnen met de auto bij Herz achter te laten. Eerst droppen we nog wat spullen in 

het hotel, en daarna is het een kwestie van zo langzaam mogelijk richting restaurant te 

lopen. Tenslotte is de reservering pas voor over een uur. 

Dus wat doe je dan? We fotograferen borden 

met “Fare Takras”, een waarschuwing dat een 
lawine sneeuw van het dak op je hoofd kan 
schuiven. En de al genoemde wonderbaarlijke 

ellips met spiegels. 

Die gebruiken we om wat zelfportretten te 

maken, bij een trouwdag mag dat. 

Wat later herhalen we de portretfotografie in 
het restaurant: 
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In het restaurant doen we een cursus langzaam eten. Lang de kaart bestuderen, niet naar 
het personeel kijken en zeer op je gemak eten is het startpunt. Koffie en toetje tegelijk? 
Weten we nog niet, eerst maar even het toetje. 
Natuurlijk weten we al dat we beiden een 
chocolademousse willen, maar even de kaart 
bestuderen is toch wel wenselijk. En daar staat dat er 
Sea Buckthorn ijs bij zit. Dat kennen we niet, dus we 
kunnen een vraag vragen en zo weer tijd rekken. Er 
wordt geïnformeerd en het is een duindoorn. Dat kreng 
heeft me ooit eens een zomer gekost omdat ik tijdens 
een tentamen niet op Hippophae rhamnoides kon 

komen! 

Uiteindelijk weten we geen smoezen 

meer te verzinnen en hebben we een 
uur of twee voor we weg kunnen. 
Maar met langzaam lopen, wat 
rondkijken op het plein voor het hotel 
en nog een bezoek aan Thon komt de 

tijd goed om. In het hotel heeft men 
geen enkele moeite met ons een 
zitplaats en koffie te bieden, al is op 
het laatste statieportret te zien dat we 

behoorlijk zijn uitgewoond. 

De boot is op tijd en men probeert ons “voor weinig” 
een grotere hut aan te smeren. Maar we kennen de 
Noorse prijzen dus we nemen een kijkje in de 

toebedeelde hut en constateren dat we het daar 
best acht dagen uit houden. 



NOORWEGEN 2022 51 

 

Rond middernacht worden we uitgenodigd op dek 7 voor drank en soep. De soep is 
voortreffelijk en we kunnen direct genieten van de ingang van de Trollenfjord, die met sterke 
schijnwerpers wordt verlicht. De trouwdag kunnen we als geslaagd afvinken. 

HURTIGRUTEN CRUISE: TROMSØ,  20 APRIL  

De eerste dag aan boord is best tam. Wennen aan onze cabine op dek 5, ontbijt zoeken en 
naar de voorlichting. 

Want dat doen ze hier, voorlichting over alles wat er gebeurt. 

Het eerste is een verhaal over de excursies van de komende twee dagen. Niet erg 
inspirerend, maar als je je hebt ingeschreven is het toch maar het beste dat je weet hoe of 
wat. Het lijkt overzichtelijk: als de boot TOET doet ga je van boord en loop je achter de juiste 
vlag aan. Daar een uur over 
praten lijkt overdreven, 
totdat alle vogels die je kan 

tegenkomen worden 
opgenoemd. Onmiddellijk 
daarna onderbreekt een 
vrouw de spreker en vraagt 
of er nog vogels te zien zijn 

     

Na de lunch worden we 

uitgenodigd om op dek 7 
naar de stroming in de 

Ryøystraumen te komen 
kijken. Het stroomt hier tot 8 
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knopen per uur en dat is harder dan in de Saltstromen die we in Bodø hebben gemist. 

Bovendien hebben ze een aardig verhaal over 
muskusossen. Ze hebben geprobeerd die te houden, 
vanwege de uitstekende wol. Maar sociaal zijn die 
beesten niet en op enig moment hebben ze zelfs iemand 
doodgetrapt en gebeten. Dus heeft de boer ze op een 

eilandje in de stroom losgelaten en daar zijn ze een paar 
jaar een toeristische attractie geweest. Maar het klimaat 
is niet goed voor ze, dus in 2018 is de laatste gestorven. 

Een begeleidster houdt een foto met de muskusos 
omhoog en dat werkt. Niemand vraagt of het een vogel is. 

Even later komen we in Tromsø. Hier legt de boot een 
aantal uren aan en krijgen we de gelegenheid om in de 
plaats rond te lopen. We bekijken de kerk, de oude 

houten huizen en het plaatselijke aquarium, dat in een gebouw in de vorm van een stapel 
ijsschotsen zit. Een vrij klein ding, maar met een prachtige Atlantische verzameling. 

Uiteindelijk hebben we ook het 
Weathershot, Nelleke wol voor sloffen en ik de Trol van de dag. Los van pijn in Nellekes rug 

was dit weer een leuke stop waarbij de 
nestelende meeuwen op een gebouw 
zeker gemeld moeten worden. 

Hierna leven we ons uit op het buffet en 
genieten we van de witte bergen die 
voorbij komen. 

Aan het eind van de dag loop ik nog wat 
rond het schip om te kijken of het 
Noorderlicht te zien is. Maar of het nu de 

opkomende bewolking of de korte nacht 
is, helaas is er allemaal niets van te zien. 
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HURTIGRUTEN CRUISE: RICHTING NORDKAAP, 21 APRIL 

Soms teken je in op een excursie waarbij je denkt “waarom?” Als je bovenstaande 
reclametekst leest wordt niet onmiddellijk duidelijk waarom 
je van boord zou gaan. Een stuk ijzer op een rotspunt… 

Voor we zover zijn hebben we alweer voorlichting op het dek 
gekregen. We varen langs een eiland waar zomers een paar 

duizend rendieren rondlopen. In de winter leven ze op het 
vasteland, en in het voorjaar zijn ze (te) zwak om over te 

steken. En dus hebben de Sami georganiseerd dat het leger 
hun kuddes in landingsvaartuigen overzet. In de herfst 

zwemmen ze gewoon terug. 

Het verhaal wordt weer ondersteund door een plaatjesboek. 

Maar even later is het moment daar, we meren aan in 
Honningsvåg waar vier busladingen van boord gaan en 
worden verdeeld over verschillende excursies en talen.  
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Wij eindigen in de engels/frans sprekende groep naar 
“het noordelijkste punt”. De trol geeft het doel al aan. 

Maar eerst even iets over “noordelijkste”. Dat is een 
ding hier in het noorden. Zo heeft Trondheim de 
noordelijkste kathedraal, Kabelvåg ook, maar dan van 
hout, Tromsø de noordelijkste universiteit, Hammerfest 

het noordelijkste ziekenhuis en Honningsvåg het 
noordelijkste rek met dode vissen en het benzinestation. 

Daarmee lijkt Honningsvåg er toch bekaaid vanaf te 

komen, maar dat valt zat mee. Ze bezitten twee noordelijkste punten van Europa en op een 
uurtje varen nog een. Dankzij die punten staat het hoog op de toeristische trekpleister 

greatest hits lijst. 

Hoe dat zit? Wel, op het noordelijkste punt van het 
eiland is een 300 m hoge klif. Een prachtig punt om uit te 

roepen tot noordelijkste punt8. Daarna loopt het eiland 
schuin weg naar beneden. Wie er een kompas bij houdt 

constateert twee dingen: 1. Het schuin weg is in 
noordelijke richting en 2. Het ziet er helemaal niet 

aantrekkelijk uit in vergelijking met de hoge klif. 

Dus net als Spijk, dat kan fluiten naar de claim dat de Rijn 
er ons land binnenkomt, kan het noordelijkste punt de 
discussie over wetenschappelijke juistheid schudden, 
hiervoor is de klif aangewezen.  

Tijdens de busreis wordt het helder uitgelegd. En hoewel 
er eigenlijk nog steeds geen goede reden is deze trip te 
maken amuseren we ons uitstekend. Verhalen over de 
Sami die hier leven, momenten waarop iedereen 

insneeuwt en de periode van 24 uur licht worden goed en doorleefd toegelicht. 

Daarna is er geen ontkomen aan, iedereen 
moet het monument en alle andere 
monumenten ter plekke fotograferen.  

Ook is er het gratis museum. Via een aantal 
grotten kan je kijken naar diorama’s over 

de geschiedenis. Zo kan je kijken naar de 
eerste boot die de kaap rondde in de 16e 
eeuw, de koningen van Thailand en 
Noorwegen die de rotsen beklommen, 
evenals Engelse adellijke dames die de 

tocht omhoog maakten. 

Verder kan je er kijken naar een aardige panoramafilm over dit leven en er is een restaurant. 

Het is overal rustig, dus ook overal te weinig personeel.  

 
8 En dan is er nog het noordelijkste punt van het vasteland. Het wordt vermeld in het voorbij varen, maar 
niemand wil er heen. 
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Op enig moment wordt de rij voor 
de kassa zo lang dat de kassière 
roept dat alle koffie gratis is. Kijk, 
en dat scheelt dan weer. 

Op de terugweg heeft de 
reisleidster nog steeds 

interessante verhalen terwijl we 
door de toendra rijden die nog 
onder de sneeuw ligt. 

Wel is er enige verontrusting bij 
haar, ze is een toerist kwijt. Maar 

de Hurtigruten wacht op 
niemand… 

En zo kan het gebeuren dat we als laatsten aan boord komen van het schip, dat direct koers 

zet naar de volgende haven. We eten nog wat, zien een stukje walvis in de Barendszee en 
doen, op veler verzoek, een Titanic met Knorf. Het was een geslaagde dag. 

 
HURTIGRUTEN CRUISE: KIRKENESS, 22 APRIL  

Regen hebben ze ons toegezegd. Of sneeuw. Maar veel 
en naar. We zijn dan ook uiterst tevreden als we in 
Kirkenes de lucht betrokken is, maar verder niet te koud 
en vooral droog. 

In deze plaats eindigt voor een groot aantal passagiers de 
cruise. Vanaf hier gaan we terug naar het startpunt in 
Bergen. Voor anderen begint hier de vakantie en dat 

betekent netto dat het drukker wordt aan boord, maar 
ook nu is het schip maar voor een derde gevuld. 

Wij stappen ook uit en worden verwezen naar de bussen. 

Er zijn er 2,5. De eerste gaat met een bootje naar de 
Russische grens, 10 km verderop. Daar mogen ze zeggen 

“ah, Russische grens” en dan weer terug naar de Nordlys. 
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De 0,5 doet een halve excursie: ze 
gaan naar het IJshotel, waarna ze in 
het restaurant mogen wachten op de 
mensen die een hele excursie doen, 
zoals wij. Onze excursie kijkt dus ook 
in het ijshotel, maar brengt ook een 

bezoek aan de rendier9 en doet de 
sleehondentocht. 

Na het vruchteloze rendierbezoek 
gaan we naar de honden. We worden 
uitgenodigd er een achter een oor te 
krabbelen. 

Nelleke stelt dat ze ook geen 
onbekenden achter een oor krabbelt en niet inziet waarom ze daarmee zou beginnen met 

honden. Ik kan het best met ze vinden, en als ze ook aan mijn baard mogen snuffelen en 
likken zijn we beste maatjes. 

Daarna mogen we op voor het hoofdgebeuren. Met zijn tweeën in een slee met acht honden 
er voor en een musher10 achter. 

Om ons gerust te stellen vertelt hij al vrij snel dat we op pad zijn met waarschijnlijk het 
domste stel honden van Finmark, en waarschijnlijk van het hele poolgebied. Bovendien zijn 
ze vandaag sloom en chagrijnig. Dat laatste komt door het weer. De honden zijn op hun best 
bij -15 oC. Vandaag is het plus vijf en dat is ze te warm. 

De achterste vier zijn de trekkers. Een ervan is zo energiek dat ze hem eigenlijk een groot 

hamsterrad zouden moeten geven, dan kon-ie de hele dag doorlopen. Dit in tegenstelling tot 
de achterste hond. Het is de grootste van de 136 honden die ze hier hebben en 
waarschijnlijk de sterkste. Maar mogelijk ook de domste en zeker de luiste. Hij loopt perfect 
mee in het tempo van de anderen, maar we zien het trektouw dat aan hem vast zit de hele 
trip geen seconde strak staan. Het sturen moet via de voorste honden gebeuren, maar de 
voorste twee willen alle twee de baas spelen en lopen elkaar in de weg of proberen elkaar 
van de route te drukken. En dan 

is er nog een echte leidster, 
maar die loopt naast een hond in 
training, dus daar wordt de 
meerwaarde niet uitgehaald. 

Op enig moment springt er een 
in de diepe sneeuw en draait 
een poot in een touw. Dat leidt 
tot een algemene blaf en bijt 

partij waarbij de musher 
iedereen uit de knoop en uit 
elkaar mag halen. 

 
9 We weten het, het is “het” rendier. Maar ze zitten op een heuveltje en komen regelmatig snacken bij het hek. 
Vandaag kijkt er af en toe één lodderig naar beneden. Vandaar de rendier. 
10 Dompteur, dresseur, bestuurder, menner: maak je keuze! 
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Toch hoor je ons niet klagen, een ander span, met een paar Belgen, slaagt er in de slee op 
zijn kop te krijgen. Voor het hele feest hier een pagina met foto’s.   
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Nelleke vindt het 
absoluut een ervaring, 
maar kondigt aan de 
volgende keer weer 
voor een luchtballon te 

gaan. Hierna lopen we 
nog een keer langs de 
plek waar een rendier 
achter een boom staat 
en dan mogen we naar 
het ijskasteel.  

Het ligt er wat goor bij 
in de bagger van de 

smeltende sneeuw, maar is verder best even interessant om doorheen te lopen. Ze hebben 
dit ding gebouwd door een grote en een stel kleinere ballonnen op te blazen en in te laten 

sneeuwen. Die sneeuw is 
aangestampt tot het serieus ijs is en 
afgedekt met zand en daarna een 
laag reflecterende stof. Vervolgens 
laten ze de ballonnen leeglopen en 

verbinden de ruimtes tot een reeks 
kamers, receptie etc. Een reeks 
ijsbeeldhouwers maken er vervolgens 
een reeks sculpturen en ziedaar: een 
hotel waar je echt kan overnachten, 

zolang je maar met twee personen in 
één dikke slaapzak slaapt (worden 

geleverd door het hotel) 

Voor ons is vooral van belang dat we 

nu eindelijk onze rendieren te zien 
krijgen. 

Daarna is het tijd voor een sprintje 

naar de boot. Iets te laat schuiven we 
binnen voor de lunch. 

Met het vertrek uit Kirkenes begint de 
terugreis. Nog twee weetjes over de 
plaats: het ligt op dezelfde 
breedtegraad als Istanboel en het 
heeft het meest noord-oostelijke 
tankstation van Noorwegen. 

Nelleke weet van bergen. Feilloos onderscheidt ze een arden, een alp en een dolomiet. Ook 
dit gebied lijkt goed te doen. Het is een jong gebergte dat nog steeds stevig omhoog komt en 

spitse bergpunten kent. 



NOORWEGEN 2022 59 

 

Nelleke weet niet van zee. Na een grondige bestudering geeft ze aan het verschil tussen de 
Noordzee en de Barentszzee niet te kunnen benoemen. 

Het Expeditie team, waarover morgen 
meer, komt met een 
bezienswaardigheid en daarmee stopt 
het gesprek over het herkennen van zee 

op grote afstand. 

Deze keer is het de plaats Vardǿ. De 
rotsen op de eilandjes zitten vol met 

vogels. Een landgenoot vraagt aan een 
van de teamleden: “Do you think we’ll 

see a papegaaiduiker”. De vrouw geeft 
geen krimpt en zegt: “the rocks are too 
far away”. Ik vertel dat ik een seal zie, da’s toch een mogelijke compensatie. 

Helaas, ik word niet serieus genomen. 

Vardǿ is een oude stad, die in het verleden 

beroemd was om zijn heksenvervolging. 
Daarom vandaag een boekomslag van een 

Italiaanse uitgave van een Noors sprookje. 

Verder heeft de plaats een oud vervallen 
fort, waar je met het expeditie team heen 
kan en is iedereen er gratis aangesloten op 
de kabel. Je kan je afvragen wat daar 

bijzonder aan is. Wel, daarvoor hoef je 
maar een keer om je heen te kijken. Op het 
eiland staan een paar grote telescopen 
voor het goede doel en het in de gaten 

houden van de Russen. Deze zijn zo sterk dat iedere communicatie verder wordt verstoord.  

Ik maak 
een 
wandelin
getje 
door de 
haven en 
kijk naar 
de vele 
vogels en 
alles wat 

er verder 
in een 
haven is 
te zien. 

Later varen we door naar Båtsfjord. Waar we een half uurtje blijven tot dat blijkt dat het 

brandstoffilter van de motor het heeft begeven. Morgen zien we verder. 
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HURTIGRUTEN CRUISE: BARENTSZZEE EN HAMMERFEST, 23 APRIL 

De boot vaart weer en lopen we nog maar een half uur achter als we Hammerfest 
binnenvaren. Vannacht konden we zingen “Varen, varen over de Baren, varen, varen over de 

Barentszzee!”. Want toen het schip het weer deed werd het een race tegen de klok. Havens 
werden over geslagen wat, in combinatie met behoorlijke golven, leidde tot een behoorlijke 
deining van het schip. 

In Hammerfest kunnen we een bus naar de 
stad nemen, maar dat valt dan weer gelijk 

met de lunchtijd. Dus vandaag strekken we 
even de benen in Hammerfest waar we 

voorbij worden gelopen door een Noorse 
vlag, die wordt gevolgd door 100+ 
reisgenoten en verder is dit een bootdag. 

Een goed moment om het eens over de 
boot te hebben. De verschillende bronnen 
zijn het niet met elkaar eens, anders dan 
dat er zeven dekken zijn en het een 

passengers/ro cargoship is uit 1994. 
De lengte is 122 meter, in de breedte 
is het 24 meter. 

In die bak kunnen ze 590 passagiers 
kwijt, maar dan moeten er wel deels 
staan/in een stoel zitten, want er zijn 
maar 482 slaapplaatsen. Om dat alles 
in het gareel te houden worden 55 
bemanningsleden in gezet, plus in 

iedere haven mensen om de trossen vast/los te gooien en met heftruckjes heen en weer te 
scheuren. 

Dek zeven is een rondhang- en uitkijkdek met wat barretjes. Het achterste deel is open en 
wordt, naast rondhangen, gebruikt door het expeditie team om korte verhaaltjes te vertellen 

en van tijd tot tijd iets uit te delen. 
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De dekken 5 en 6 zijn voor de slaapplaatsen, 
waarbij er om dek 5 een wandelpromenade 
is waarvandaan je in onze kamer naar binnen 
kan kijken. Op dek 6 zit dan ook nog de 
fitness en een whirlpool. 

Dek 4 wordt goeddeels gevuld door 

restaurants, keuken, receptie, de winkel en 
de ruimtes voor presentaties. 

Een verdieping lager is de “ontvangst”. 

Enorme luiken gaan hier in iedere haven 
open zodat passagiers en vracht van en aan 

boord kunnen. Ook hier zit weer een grote 
reeks slaapplaatsen. 

Op het vaarschema in de bijlage is te zien dat 

er nogal wat havens zijn. Deels worden die ’s 
nachts bezocht, zodat geen poging is gedaan 

alles in dit verslag op te nemen. Dek 3 is ook 
de plek voor vracht en de wasserij. 

De laagste bewoonde vloer is nr. 2 met, naast 
de sauna, de plek voor de meegebrachte 

auto’s, een hospitaal, en 
de cabines voor de 
bemanning. Blijft 

helemaal onderin over 
voor de machinekamer. 

Dit brengt ons op de 
vraag wat doe je dan zo’n 
dag. Naar buiten kijken is 
al genoemd. De kust 
langs de Barentszzee is 

een desolaat gebied, 
waar op de meeste 
plaatsen de gemiddelde temperatuur zo laag is dat er geen bomen groeien. Maar het jonge 

gebergte is zo spits en er ligt nog 
zoveel sneeuw dat het lijkt of je 
permanent kijkt naar de 
spectaculaire bek van een haai met 
een slecht gebit. Hier en daar 
onderbroken door een skateramp 
vormig gletsjerdal. Je kan dat 
bekijken met een camera, 
verrekijker of gewoon lui vanuit een 
stoel. Of je combineert het met 

breien, borduren, puzzelen, lezen of 
activiteiten op “electronic devices”. 
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Het al genoemde expeditie team heeft door 
naam en kleding een uitstraling dat ze ieder 
moment brullend tegen een berg op kunnen 
rennen, maar dit kunnen we met een woord 
samenvatten: Bluf!!! 

Neem niet weg dat je meermalen per dag de 

gelegenheid krijgt om iets te doen. Vandaag 
kunnen we naar de LPG produktiefabriek op 
Melkǿya kijken en is er een uitgebreide lezing 
over de olie- en gasreserve van Noorwegen. 

Maar ze doen ook de betaalde excursies of 
lopen met een vlag voor je uit door een 
dorp… 

Dus verveling? Geen moment. En als het je 
wel overkomt is de Nordlys ook als 
legopakket te koop (zie eerdere foto) en 

dan kan je zo weer dagen vooruit met 
opbouwen, afbreken en het in je koffer zien 
te krijgen. 

En eens in de zoveel tijd is er opwinding. Als de schepen van de Hurtigruten elkaar passeren 
is het gewoonte dat ze naar elkaar toeteren. Neem van ons aan, een scheepshoorn toetert 

nooit subtiel! 

 

Verder blijft het toch vol ongeloof kijken naar de nooit ophoudende reeks van eilanden met 
witte spitse punten. 

Donker wordt het nauwelijks meer. Als voorbeeld Tromsø. De boot vaart 24/7 waardoor de 

havens op verschillende momenten worden aangedaan. Voor deze plaats betekent dit dat 
we er rond mindernacht aan komen. Een groep passagiers gaat toch van boord voor een 
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nachtelijke bezoek aan de stad. Ik maak alleen wat foto’s vanaf de boot. 

 

En laten we wel zijn, het is schemerig, maar geen pikdonkere nacht. 

HURTIGRUTEN CRUISE: VESTERÅLEN, 24 APRIL 

 Vandaag hebben we onze laatste excursie 
geboekt: de eilandenwereld van Vesterålen. Laten 
we beginnen met te stellen dat het een leuke tocht 
is, want uit het verhaal zal dat niet blijken. 

We leggen aan in Harstad, dat op de heenreis ook 
al was gefotografeerd. Nu gaan we van boord en 
worden we in een bus geladen. De voorspelling is 
als altijd: ellende. Onduidelijk is of dat van sneeuw, 
hagel of regen komt, maar ellende wordt het! Bij 
vertrek is het half bewolkt, dus dat valt zat mee. 

In de bus zit een ADHD-er die Engelse en Duitse 
uitleg geeft en een tweede die het Frans voor haar 
rekening neemt. De eerste vraag van ons is “wat is 

een Vesterål?” en meer specifiek, waarom is het 
geen Lofoot? Het antwoord is even helder als 
stompzinnig: een Vesterål is platter. Niet dat ze 
ook maar bij benadering plat zijn, maar, 

toegegeven, ze zijn marginaal platter. En als dat voor Noren reden is de groep in tweeën 11 te 

splitsen, wie zijn wij dan om er een discussie over te beginnen. 

De bus brengt ons naar Trondenes, waar we beginnen met een korte kerkdienst. Een 

bijzondere vermelding geldt voor de priester. Het is een vrouw. Ons maakt dat niet uit, we 
discrimineren alle voorgangers op gelijke wijze. Dus na wat foto’s gemaakt te hebben  laten 
we onze medereizigers in gezang achter12, terwijl op de achtergrond de Norlys voorbij vaart. 

 
11 En verder onderscheiden ze nog Ofoten. Misschien moeten we de Wadden ook maar eens gaan splitsen….  
12 Nee, die is te gemakkelijk, die maken we niet. 
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De kerk is een van de weinige kerken van steen in dit deel van de wereld. Wat opmerkelijke 
dingen: de muren zijn twee meter dik en kunnen een beleg weerstaan en de ramen zijn klein 
en zo geplaatst dat ze als 
schietgat kunnen dienen. 
De kerk is gebouwd om 
een oudere houten kerk, 

die is gesloopt toen de 
stenen kerk af was. Klein 
constructie probleem: de 
stenen kerktoren was te 
zwaar en kon geen bel dragen. Dus die is weer afgebroken en nu staat er een lullig 
gebouwtje voor de deur met een klok er in. 

Het feit dat we niet ter kerke gaan betekent niet onmiddellijk dat we ons hoeven te 
vervelen. Honderd meter verderop ligt het historisch museum, waar we ook in mogen. Daar 
achter ligt een openluchtmuseum. 

Het mooiste is het pad naar 

het museum, waar de eerste 
bloemen in bloei komen, het 
voorjaar is echt hier! 

De rest vertelt eigenlijk het 
verhaal van de kerk en iets van 

de bevolking er om heen. Zo 
staat in het openluchtmuseum 

een middeleeuws huis, een 
soort mini longhus, met alles 
wat men zoal gebruikte en er is 

een replica van het 
oorspronkelijke kerkje. Men is 

er van overtuigd dat het op een dag ook van binnen te 
bezichtigen zal zijn. En verder: we raken in gesprek met 

de reisleidster en vertellen haar dat het een waardeloos 
museum is. Daar wil ze graag details over. Als we 
vertellen dat de belichting van de objecten zo slecht is 

dat je geen details kunt zien, dat de toelichtingen zo 
laag zitten dat je ze alleen kruipend kan lezen en dat 

sommige objecten, zoals magere Hein en een roeiboot 
alleen te zien als je er eerst met flits een foto van maakt 
geeft ze aan eens met het museum te gaan praten. 

Want het was haar eerder verteld, maar wij bleven 
verder heel aardig, en dan is het toch een punt. En dan 

beginnen we nog niet eens over de koffieshop die dicht 
is. Alleen de giftshop kan verder niet bekritiseerd 
worden. 
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Het volgende hoogtepunt is een brug. En dan 
denk je, wat is bijzonder aan een brug. Het 
antwoord is simpel: hij gaat over een heel 
smal stukje in het fjord, waardoor je de 
stroom goed kan zien. Dertig meter verder 
kan je dan weer in de bus, maar we rekken 

het met zijn allen. Ik hoor zelfs schapen en 
weet ze met wat kunst- en vliegwerk vast te 
leggen. 

Met de bustocht die nu volgt is niets mis. Mooie uitzichten, goede verhalen over 
zalmkwekerij en zomerhuisjes en een landschap dat de eerste tekenen van de lente laat zien. 
Dat kan niet gezegd worden van de volgende stop. Die slaan we namelijk gewoon over. 

Daar is wel een verhaal bij. We moeten met een pont over een fjord, en die vaart om elf uur. 
Omdat het zondag is vaart-ie daarna een 

aantal uren niet. En het is toch maar het beste 
dat we op tijd eindigen in de haven waar de 

Norlys naar op weg is. 

Met een speling van drie minuten kunnen we 

aan boord van de pont, waar voor 36 
personen koffie, thee en koekjes klaar staan. 
En twee toiletten. We zijn met 49 personen. 

Maar eerlijk is eerlijk wij weten er goed 
tussendoor te laveren en scoren wat we nodig 

hebben. 

Na de pont zijn er nog twee 
stops. Voor de eerste begint 
het stevig te regenen. 
Nelleke en ik krijgen in drie 
talen de schuld, omdat we 
hadden gezegd dat we bijna 

de hele vakantie 
weerberichten hebben 
gehad die totale misère voorspelden, maar dat niemand dat waar maakt. En dus vinden de 
reisleidsters dat wij het over ons hebben afgeroepen. Bij de eerste krijgen we elf minuten 
om te kijken naar een fraai fjord. Wij kunnen er plantjes kijken, dus kort, maar altijd leuk. 
Bovendien is het droog. Een detail waar we graag even op wijzen. De tweede stop… slaan we 
ook over, anders missen we de boot! 

 Maar de chauffer spot rendieren en rijdt iets langzamer, zodat we de gelegenheid hebben 

een wazige foto te maken. Dan gaat het in gestrekte draf naar Sortland om met de boot 
verenigd te worden. 

De bus hoeft maar een paar minuten aan de kant gezet te worden (met de mededeling dat 
dit helaas geen pauze is). 
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Maar dan kan de bus langzaam over de 
brug terwijl de boot er onderdoor vaart. 
Op dek staan een groot aantal mensen te 
zwaaien, ook met Noorse vlaggen. 

Daarbij doen ze het spelletje wie het 
hardste kan toeteren. De bus maakt geen 

enkele kans. 

Als we even later uitstappen stopt het 
onmiddellijk met regenen. Met een 

triomfantelijke blik kijk ik naar de 
begeleidsters. Ze hebben duidelijk gevoel voor humor en liggen in een deuk. 

Nu de tocht achter de rug is zou je zeggen “sit back & relax”. Dat ligt even anders. Er moet 
namelijk gegeten worden en dat gebeurt op een vaste tijd op een vaste plek, tenzij dat niet 

zo is.  

Vandaag is het wel zo. Nu had ik vooraf aangegeven dat we niet om 12:00 achter tafel 1 
kunnen zitten als de excursie die ze ons hebben verkocht om 12:30 afloopt. Daar ben ik 
gisteren mee begonnen, dus zorgen ze nu snel voor die zeurneus uit 503. Anderen 
ontdekken het probleem nu pas en worden heen en weer gestuurd tussen kastjes en muren 
voor ze kunnen eten. 

 Daarna kunnen we het inderdaad kalm 
aan doen. Tot 17:00 uur, want dan 
kijken we weer in de beroemde 
Trollenfjord, maar nu met daglicht. 

Het Expeditie Team verwijst ons naar 
de dekken 5 en 7 om te kijken. Voor 
ons is vijf dicht bij de kamer, dus de 
keus lijkt snel gemaakt. 

Helaas heeft maintenance bedacht dek 

vijf met hogedrukspuiten te reinigen en 
daartoe de helft van het dek afgezet. 

Op de rest van het dek ontstaat het spelletje “hoeveel haringen passen er in een ton”. Kijk 
en daarvan krijg ik er de smoor in en doe ik niet mee. Terwijl men zich staat te verdringen 
zien Nelleke en ik meerdere visarenden, dus we staan er in ieder geval niet voor niets. Dan 

draait de boot en haakt iedereen af. Ik weet van de heenreis dat de plek waar ik sta 
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waarschijnlijk nu voor de fjord draait. Laten we het samenvatten met de mededeling dat het 
prima foto’s zijn geworden. 

 
De vaart naar Svolvӕr is wel heel aardig. Allereerst verandert 
het landschap volledig. De witte haaientanden maken plaats 
voor heel veel kleine eilandjes, die veelal ijsvrij zijn. De groene 
onderlaag van mos, hei en bessen lijkt terug te veren en de 

wereld weer over te nemen. 

Rond etenstijd komen we in de plaats waar we eerder hebben 
overnacht. De excursie waarbij je een wandeling door de plaats 
maakt slaan we af. Het personeel lijkt geen zin te hebben in het 
gedoe in het restaurant van vanmiddag, ze openen een half uur 
eerder dan normaal, maken het open seating en zetten een 
buffet klaar. Het kan toch zo makkelijk zijn.  

Het regent in Svolvӕr, dus doen we na het eten alleen een 

rondje rond het dek en maken daar wat foto’s. In alle 
eerlijkheid heb je dan alle highlights van het plaatsje opnieuw 
gezien. Maar eerlijk is eerlijk: we denken er nu al met genoegen 
op terug. 

HURTIGRUTEN CRUISE: WEG UIT DE POOLCIRKEL , 25 APRIL 

The Nordlys geeft krachtig gas naar het zuiden. De wereld wordt nog groener en we 
passeren mooie bergen, bruggen en heel veel water. 

We hebben voor vandaag een strak plan. Voor het eerst in de vakantie doen we helemaal 

niets! 
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Om ons eigen plan kracht bij te zetten beginnen we met laat ontbijten, zo rond een uur of 
acht. 

 Volgens mij is er nog niet verteld dat het schip 
een krachtige omroepinstallatie heeft, die in vier 
talen met zeer grote regelmaat vertelt hoe de 
wereld in elkaar zit. Eerst in het Noors, waarbij je 

je realiseert dat het geluid niet uit te zetten is in je 
hoofd. En ook al probeer je het, na de herhaling in 
Engels, Duits en Frans is er geen helpen meer aan, 
je weet wat er aan de hand is. Deze keer is de 
mededeling verontrustend: binnen 20 minuten 
steken we de poolcirkel over, en wel met een 
festiviteit op dek zeven. 

We beginnen met een verhoogd tempo het ontbijt 

naar binnen te werken. Als Tommy, onze vaste 
ober dan ook nog vertelt dat we hier bij willen zijn 

wordt het sprinten. We zijn te laat. Als we onze 
kamer uit komen laat de kaptein weer eens 
merken dat hij harder kan loeien dan iedereen. 

We sprinten naar “ons” wandeldek, en daarna snel 
fotograferen, want we varen inderdaad langs het 

poolcirkelmonument. Nu we toch op gang zijn gaan we 
direct naar het 7e dek. Daar krijgt iedereen die de 

poolcirkel is gepasseerd (of beter: iedereen die de 7e 
heeft gehaald) een lepel levertraan. Het is een van de 
weinige dingen waar ik moord en brand voor 

geschreeuwd heb als mijn moeder die zooi bij me naar 
binnen wurgde in mijn kindertijd. En nu doe ik het 

vrijwillig. Maar ik mag de lepel houden! 

Het schijnt dat er daarna wordt gedanst. Maar dat 

laten we aan ons voorbij gaan. Wel blijven we op de 7e 
plakken, want daar is goede koffie. Althans in theorie, 
want het apparaat blijkt kapot. 

Nelleke is dan al aangesproken door een Deense die 
meer wil weten van haar dubbel breiwerk. Er volgt een 
technisch gesprek waar ik uit haal dat ze het over 
breien hebben. En goed, want even later staat een 
tweede vrouw naast ons, die zegt dat ze twee van 25 is en ook graag iets over dubbelbreien 
wil weten. 

We hebben niet de tijd om te wachten of er nog meer komen, want we moeten naar een 
lezing. Het plan was niets te doen, maar een lezing over trollen laat je niet lopen. 

Gelet op alle trollen die al in dit verhaal staan kan het niet missen, hier komt de 
ongeautoriseerde samenvatting, en een pagina met plaatjes. 

Allereerst: Noren geloven niet in trollen, want die zijn van plastic en komen uit China, maar…  
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Trollen komen uit de Scandinavische mytologie, waar ze 
meestal het kwaad vertegenwoordigen. Dus worden de 
verhalen nog steeds doorverteld en zijn houten trollen 
nog steeds populair in Noorwegen.  

Noorse volksverhalen zijn, in navolging van de 
gebroeders Grimm opgetekend door Asbjørnsen en Moe 

tussen 1841 en 1843 en uitgegeven onder de 
titel Norske folkeeventyr (Noorse volksverhalen). Daarbij 
hielp het dat het werd geïllustreerd door Theodor 

Kittelsen, die in Noorwegen beroemd werd als illustrator 
en kunstschilder. 

In de eerste versie van het boek komen 21 verhalen met 
trollen voor. Samenvattend kunnen trollen heel klein 
zijn, maar ook lomp groot. Als ze kwaad worden 

exploderen ze en als de zon opkomt veranderen ze in 
steen. Als de trol lomp groot is ontstaat er zo een 

nieuwe berg.  

De volksverhalen bevatten 

meer mythische wezen. Zoals 
de Huldra, verleidelijke 
vrouwen met een staart en 

een gat in de rug, die je 
opeten. Goedaardige 

boswezens, die doen denken 
aan de film Dark Crystal en de 
Seven Sisters. Deze laatste 

verleiden mannen (what else 
is new), en ook zij veranderen 

in bergen als de zon op komt. 
En laat nu net onze boot 

voorbij Sandnessjǿen, langs 
het punt komen waar deze zeven zusters te zien zijn. Dat is: als het een heldere dag is en de 
toppen van de keten te zien zijn. Dat zijn ze niet, en dat valt natuurlijk weer een beetje 

tegen. Aan de andere kant valt het 
gebeuren tijdens de lunch en één 

keer een maaltijd naar binnen 
proppen is genoeg. In de volgende 
haven, Brǿnnǿysund legt het schip 

langer aan, en zijn er verschillende 
excursies. Niet voor ons, wij vinden 

uitwaaien op de kade voldoende. 

Na vertrek wordt aangegeven dat 
de tijden van het afscheidsdiner 
zijn gewijzigd en dat we langs de 
berg met het gat gaan.  
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Het handelt zich 
over een mythisch 
verhaal van een 
trollenkoning die 
met zijn hoed 
pijlen afweerde. 

daarbij ging er een 
door zijn hoed die 
prompt in een berg 
met gat 
veranderde. 

Voor de derde keer 
vandaag is een 
activiteit in conflict 
met de 
etenstijden. Nu 

kies ik voor de foto, dan maar vijf minuten te laat. Zover komt het echter niet. Een file voor 
de eetzaal, waar iedereen iets te drinken krijgt aangeboden is voldoende om me ruim op tijd 
achter de tafel te krijgen. 

Daarbij is er nog een klein 
leedvermaak. Vanaf de eerste 

dag pakt de man, met 
haakneus en bloedchagrijnig 
uiterlijk, de spullen van de 
tafel naast ons en gaat iets 
verderop zitten, daarbij de 

vaste tafelindeling negerend. 
Tot mijn grote genoegen gaat 

er iemand op die plek zitten. 
Als hij het ziet stampt hij naar 
het personeel en zegt dat er 
iemand op zijn plek zit. Die 
reageren laconiek. Klopt, je 

zult elders moeten zitten. Hij 
zit letterlijk en figuurlijk klem. 

Wij laten ons het diner goed 
smaken!  

Hierna komt Rǿrvik, om 21:00. Maar misschien zijn we dan net aan onze luie dag begonnen. 

HURTIGRUTEN CRUISE – TRONDHEIM - ÅLESUND, 26 APRIL 

Tijdens het wakker worden meren we net aan in Trondheim. De excursie is dan al weg, maar 
dat is niet erg, zelf rondkijken is goedkoper en overal waar men langsgaat zijn wij al geweest. 

Bovendien is het ook wel erg leuk om samen te wandelen op een plek waar je al geweest 
bent. Via het station gaan we de stad in en komen uit bij het paleis. 
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Daar wordt de kong net met een hogedrukspuit gereinigd, waardoor Nelleke direct haar 
weathershot heeft. Vandaar is het een simpele bocht terug naar de boot. 

Via Munksholmen varen we de 
Trondheimfjord in. Als eerste komen we het 
zusterschip Kong Harald tegen dat nu weer 
op weg naar het noorden is. 

De tocht door de fjord was het laatste punt 
van “wat te doen in Tronheim” en 
toegegeven, het is prachtig al hebben we 

voor het eerst deze vakantie een heel klein 
beetje sneeuw. 

Ondertussen kom je allerlei nationaliteiten 
tegen. Zoals de Vlamingen die nog zijn 
omgeslagen met de sledenhond, de 

breiende Denen en de norse Noren. De 
laatste zijn absoluut aardig, maar groet ze 

nooit, want ze zien je absoluut niet. Het 
meest luidruchtig zijn de Italianen. Ook als 

ze naast elkaar in een stoel zitten 
schreeuwen ze alsof ze aan weerzijde van 
een druk plein in Rome staan. 

Vandaag is ook de voorlichting over het van 
boord gaan. Volgens mij is het niet meer dan je koffer pakken en wegwezen, maar Nelleke 

gaat naar de speciale bijeenkomst over het “hoe op te 
zouten”. 

Verder is er een korte voorlichting (POI of Point of Interest) 
over klipfisk in de middag, waarmee direct de trol van 
vandaag is bepaald. 

Ook zou ik nog het schip vast leggen vandaag. 
Daarvoor een extra pagina, maar bij het nadenken 
over hoe dat aangepakt gaat worden schiet me te 
binnen dat ik nog niet in de jacuzzi heb gezeten. 
Want jawel, de Nordlys heeft een jacuzzi. En als je 

toch iets wilt doen 
wat anderen op 
hun bucketlist 
zetten dan is het in de bubbels in een jacuzzi 
in een stevige sneeuwbui op een schip bij een 

graad of 2. 

Zo gezegd zo gedaan, dus het kan worden 
afgestreept. Maar zonder veel overtuiging, 
want eerst stoppen de bubbels en even later 
laten we ook de sneeuwbui achter ons.   
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Nelleke is inmiddels naar 
de voorlichting geweest 
en heeft allerlei details 
die best handig zijn over 
het verlaten van de hut, 
het slijten van de bagage 

en hoe van boord te gaan. 
En men geeft aan dat het 
chaos zal zijn. Daarna 
mogen de Nederlanders 
achterblijven en wordt 
uitgelegd dat die chaos in 
niet geringe mate wordt veroorzaakt door een zeker Nederlands reisbureau dat 
in die verhaal al met grote regelmaat is langsgekomen 13. Want wat blijkt: de 
kade in Bergen heeft geen taxistandplaats (dat wisten we al) en er zijn 
uitstekende shuttles naar vliegveld, station en de belangrijkste hotels. Eén 
reisbureau weigert hier in mee te gaan en bestelt voor iedereen een taxi. Dus 
loopt alles vast en wordt het veel duurder voor iedereen.  We gaan het zien!  

Verder leveren we onze kronen 
in als gedeelde afbetaling van de 
kosten die we hebben gemaakt. 
Dat begint met de vraag “weet u 
hoeveel u heeft uitgegeven?”. We 
antwoorden eerlijk dat we dat 
niet weten, en dat het ons ook 
niet interesseert. Als we 

vertellen dat de rest toch wordt 
afgeboekt op de creditcard en 
dat we daar verder geen invloed 
op hebben is er een collega die 
het snapt. De reception iste die 

ons helpt doet haar werk, maar blijft verbijsterd achter.  

Het vastleggen van het schip, van de thermische kleding voor baby’s tot de 

wandelclub die in hoog tempo rond ons dek loopt, kost tijd. Niet alleen omdat 6 
dekken best veel 

oppervlakte is, maar ook 
omdat je steeds ook even 
buiten moet bewonderen. 

Met een tukkie en lunch 
gaat het hard met de dag, 

en voor je het weet sta je 
weer op dek 7 voor het POI. 
Dit keer gaar het over 

Kristiansund en Klipvis. 

 
13 Mocht Norske met een evaluatieformulier komen, dan zetten we het op de lijst. 
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Van oudsher levert Noorwegen stokvis en klipvis. De eerste is al uitgebreid 
langsgekomen, maar wat is nu klipvis? 

Het blijkt dat je vis prima kan drogen als je ze op kale rots legt. En Kristiansund 
grossiert in kale rots. 

 

Het POI verhaal wordt ondersteund door allerlei leuke weetjes over de st ad. En 

inderdaad, het ziet er fantastisch uit. Maar als we dicht bij komen zien we van 
alles, maar geen vis. Het Expeditie Team bevestigt dat dit klopt. Het moet 

namelijk vijf dagen droog zijn, anders gaat de vis toch een weinig rieken. En dus 
gebeurt het nu binnenhuis op droogroosters.  

Het blijkt niet het enige moment vandaag waarop de werkelijkheid anders is dan 
wat je verwacht. Aan de kade gaat een groep van boord om zich met de bus naar 
de volgende haven in Molde te laten rijden. Hiervoor is een duideli jke reden. 

Tussen de twee plaatsen ligt een groot aantal eilanden. Deze zijn verbonden 
door spectaculaire bruggen en die neem je dan allemaal.  Hier het voorbeeld uit 
Kristiansund. 

  

Bij de keuze van de excursies onderweg had Nelleke wel interesse en heeft  het 
reisbureau gevraagd of je ook iets van de route kan zien vanaf de boot. Norske 
was heel duidelijk: je ziet alles vanaf de boot want die vaart dezelfde route 
langs de kust. Tip van ons voor een volgende klant: sluit dat af met “op 3 
kilometer afstand”.  
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Alles bij elkaar zien we nog steeds genoeg, al is er een zorg, de golven beginnen 
dezelfde witte toppen te krijgen als de bergen. Wie weet gaan we een tweede 
nacht deinen in! Dat is dan wel de laatste . 

HURTIGRUTEN CRUISE -  BERGEN, 27 APRIL  

Uiteindelijk kwam de deining vannacht niet van het schip maar van de politie uit Valburg die 

constateerde dat mijn auto verkeerd geparkeerd was en het idee had dat er daarom bij Slijk-

Ewijk naar me gedregd moest worden. De mededeling van Nelleke dat we niet alleen in 

Noorwegen zitten, maar vooral dat ik in het bed naast haar lag haalde de spanning er weer 

af. En nee, de bon voor de foutparkeerder gaan we niet betalen. 

Verder is het een kwestie van 

inpakken, brunchen en klaar staan om 
van boord te gaan. De laatste Poi is 

een samenvatting van ons geologie 
college over gletsjers en gesteente 
dat onder compressie ontstaat. Als 
we heel snel kijken kunnen we een 
blik werpen op het langste en diepste 

fjord van Noorwegen met een diepte 
van meer dan 1 km. Bovendien 

bestaat de mogelijkheid dat we veel 
zeezoogdieren zien, al heb ik ze niet 

in beeld gekregen. Maar ik heb de 

visarend op de foto die op het punt van 
het fjord op de uitkijk zit, die heeft 

iedereen volgens mij gemist. Verder is het 
vooral een kwestie van afscheidsfoto’s 
maken en wachten tot we aanmeren.  

Vanaf dat moment is het totale chaos. De 
bedoeling is dat we met een brug vanaf 

dek 5 aan land gaan, te beginnen met dek 
6. 

Niemand heeft daar een boodschap aan 
en iedereen stort zich op de uitgang. 
Zinloos, want de bagage is nog niet 
gelost. Dus wij doen het kalm aan. 

Eenmaal buiten blijkt het gelijk van het 

Hurtigruten team. Drommen 
medereizigers worden met shuttle 
bussen afgevoerd. Voor ons 
Nederlanders geldt dat we langzaam 
worden opgepikt door taxi’s.  

De reispapieren waren helder: 15.10 Taxi 
naar Thon Rosenkrantz, en het weer is 
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fantastisch, maar we staan bijna drie kwartier te 
wachten na het aanmeren . 

Het weerzien met Bergen is een feest. Niet alleen 
leveren ze een geweldige graffiti trol, maar het is 
nu volop lente en alles staat in bloei. 

Na het inchecken in het hotel storten we ons dan 
ook onmiddellijk weer op het vakantievieren. We 
doorkruisen Bryggen en gaan naar het 
shoppingcentrum van de stad. Twee longsleeves 

en vier bollen wol later zijn we echter alsnog 
versleten. 

Is Thon gewoon goed, of staat er een kruisje 
achter onze naam? We zullen het nooit weten, 
maar in ieder geval krijgen we direkt bonnen voor 

een gratis avondmaal. Dat is veel bescheidener 
dan het voedsel op de boot, en dat is zo langzamerhand maar goed ook. Verder houdt 

Nelleke nog steeds alle weerberichten bij. Zo wordt het morgen minder, en dat is heel 
jammer. Maar noordelijker is de MS Trollfjord een fjord ingedoken omdat de zee niet langer 

deint, maar klotst. 
Het noordelijk deel 
van de route vervalt 

en veel havens 
worden 

overgeslagen. Met 
sneeuwstorm en een 
gevoelstemperatuur 

van -11 oC is er niets 
meer te beleven. 

Wij waren deze trip 
duidelijk deel van de 

generatie “grijze 
wolven”, en met twee 
nachten stuiteren 

kunnen we zeggen 
dat we echt op zee zijn geweest. Maar verder kunnen we alleen maar blij zijn dat we zoveel 

schoonheid hebben gezien. Na al ons reizen valt er nog steeds wat toe te voegen, blijkt. 

BERGEN – SCHIPHOL - TIEL, 28 APRIL  

Nog, nog één dagje rondkijken. 

De belangrijke toeristentrap “rondvaart in de Fjord” hebben we gisteren al als mooi 
afscheidscadeau van de Hurtigruten gehad. Dus wat nu? We besluiten opnieuw het 
trammetje naar Fløyen te nemen. Groter dan op de eerste dag kan het verschil bijna niet 
worden. Sneeuw en ijzel zijn totaal verdwenen en het voorjaar spuit uit de bomen en uit de 
grond. Nelleke scoort al dagen op sociale media met haar Noorwegen fotoserie, nu met 

twee foto’s die op dezelfde plaats zijn genomen. 
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En laten we wel zijn: groter is het verschil 
bijna niet te krijgen. 

We lopen wel via een andere route naar 
beneden om zo veel mogelijk te zien. En 
zo komen we rond het middaguur weer in 
het centrum, waar een volgende herhaling 

het meest voor de hand liggend lijkt: eten 
in “dat” visrestaurant aan de haven.   

Het is maar net voor welk record je gaat, maar 

Nelleke is er door deze maaltijd in geslaagd iedere 
dag van de vakantie zalm te eten. 

Daarna kijken we bij Oleana naar een gebreid vest 
voor Nelleke. Samenvattend is dat een dure winkel 
in gebreide kleding. Ze trekt een vest uit de kast 
dat niet alleen erg mooi en erg duur is, maar waar 
ook 50% korting op blijkt te zitten. En met de 
teruggave van de belasting op het vliegveld zien 
ineens het vest en de prijs er charmant uit.  

De vraag is dan of ik 

ook een beetje 
fatsoenlijk aan te 
kleden ben. Het 
antwoord is in ieder geval niet in Bryggen. Vesten voor 
mannen? Daar doen ze niet aan, en de 
gebreide truien? Ik heb een betere 
leverancier. 

Het levert me wel de “trol van de 
dag”. Met mondkapje lijkt hij helemaal 

voorbereid op vliegen met de KLM. 

Het laatste uurtje voor vertrek 
besteden we in de lobby van het Thon, 

die ons direct koffie aanbieden. 

Daarna is het met de taxi naar het vliegveld. Het is de chauffeur 
waar ik gisteren kift mee had omdat hij weigerde een als taal 
herkenbare taal te spreken. Zijn maat herkende mijn onmiskenbare 

Nederlands, en met hem had ik een leuk gesprek, waardoor 
chauffeur zich nog meer opgelaten voelde. Nu vliegt hij laag naar 
het vliegveld zonder een woord te zeggen. 
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Bij KLM is het op het vliegveld een zooitje. Er staan automaten waar je je bagage af kan 
geven. Die leveren een keurige bon voor je koffer en dan… loopt het zooitje vast en eindigt 
het met de mededeling dat we een agent 
moeten zoeken. We tackelen iemand met 
voldoende uniform en naamkaartje. Die 
stuurt ons naar een meute voor een gesloten 

KLM loket. Niets rij of lint om de zaak te 
geleiden, gewoon een meute van 188 
personen die in een Boeing 737-900 gefrot 
moeten worden. 

Ten de tijd dat de loketten open gaan heeft 
een oudere vrouw met de grootste reeks 
problemen zich vooraan weten te zetten. Het 
is niet helemaal toevallig dat wij als eerste 
zien dat de priority-lane bijspringt een wij als 
een van de eersten door kunnen. We wensen 
de anderen toe dat ze ook nog even naar het toilet zijn geweest. 

Daarna gaat het soepel. Mijn handbagage wordt er uit gepikt omdat er een verdacht roze 
varken in zit, maar met het predicaat “mostly harmless” mag ik door. Ondertussen overtuigt 

Nelleke een ambtenaar er van dat wij met 
heel veel genoegen aan Noorwegen 

terugdenken als ze ons belasting terug 
geven. 

Daarna mogen we lang naar vliegtuigen en 

helicopters14 kijken, want de mededeling 
“Vlucht om 17:40, aankomst 19:25” wordt 
met een uur vertraagd. Deze keer zonder dat 

het wat bekritiseerde reisbureau er iets mee 
te maken heeft. 

Na een van de meest chaotisch boardingen 
die we ooit hebben meegemaakt eindigen we 
probleemloos op Schiphol, waar Wart ons 

staat op te wachten. 

  

 
14 Bergen is ook een helikoptervliegveld voor de boortorens. 
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BIJLAGEN: VOGELS, KAARTEN, HOTELS, ZUIVERE WETENSCHAP, VAARSCHEMA EN 

REISVOORSTEL 

VOGELS DUS
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TREINREIZEN 
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 WANDELINGEN IN STEDEN 
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HOTELS 
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DE ZUIVERE WETENSCHAP 

  

In “de zuivere wetenschap” 

wordt de ervaring van een hotel 

vastgelegd aan de hand van een 

aantal volstrekt subjectieve 

criteria. Hierin wordt de prijs 

meegenomen. 

Ten opzichte van vorige jaren: 

is alles teruggerekend naar 1 

persoon, is de kwaliteit van het 

bed toegevoegd en er is niet 

gekeken naar parkeer opties. 

Desondanks komt er nog steeds 

uit wat we vinden       
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VAARSCHEMA  
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 REISVOORSTEL  

 


