Fra Bov (Padborg) til
Selbu (Trondheim) i Norge 2010

Låtefossen
Tekst & Billeder: Eva & Kaj (1031)
Mandag, den 28. juni
Jeg sidder her på det skønneste sted i Norge. Vi er lige kørt op ad et hårnålesving og vores gamle bil
klarede det. Den er 12 år gammel. Har ikke en ret stor motor, men turbo, så den klarede det fint. Nu
holder vi her på en meget skæv plads, hvor der også er en iskiosk. Måske har den lukket, eller også
er det bare fordi klokken snart er tolv midnat. Vi har kørt længe for at finde en soveplads og så lige
pludselig, efter mange hårnålesving og store stigninger, ja så dukker der et pragtfuld vandfald op og
her sover vi i nat.
Vi kørte hjemmefra i lørdags for at være i god tid til færgen Hirtshals – Stavanger, søndag kl. 12.30.
Da vi hen på aftenen kom til Hirtshals, så vi, at der holdt rigtig mange campere på en plads ved stranden, så her holdt vi også ind og fremover husker vi den fine holdeplads i Hirtshals.
Jeg lavede varmt mad, mens vi holdt og ventede på færgen samt smurte madpakker, så kunne vi klare
os hele dagen til vi lagde til i Stavanger kl. 00.15.
Vi havde en dejlig overfart. Vandet var blikstille og vi talte med flere danskere. Dejlige mennesker. Det
ene par var medlem af vores forening. De var fra Næstved og kaldte sig Rosinen (1530) eller også var
det bilen.
I øvrigt var der VM i fodbold mellem England og Tyskland. Man skulle tro, man var på en tysk færge,
så mange tyskere var der med færgen. De råbte og skreg og øldåserne blev kastet rundt. Jeg vil ikke
sige, at der var mange, der kunne køre fra færgen uden promille.
Vel ankommen til Stavanger kørte vi hen på den første P-plads og her sov vi godt til næste morgen.
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Den søde toldpige spurgte godt nok Kaj, om han havde noget, der skulle fortoldes, men det havde han
selvfølgelig ikke.
Nå, jeg havde selvfølgelig glemt at få vekslet til norske kroner, så jeg måtte ind i en bankautomat i
Sandnes og veksle. Det er ærgerligt, at min forglemmelse koster mig 30 kroner i vekselgebyr. Ellers
sagde gpséren at vi skulle køre ad Vej13, selv om jeg havde udskrevet over Haugesund. Måske er den
vej længere fordi, den snor sig ud og ind og op og ned. Men hvor er den smuk. Meget er nationalrute
lige som vores Margueritrute hjemme. Vi har også været så utrolig heldige med vejret i dag. Sol og
stille vejr. Sne på bjergtoppene og blanke søer og fjorde, der spejler omgivelserne. Flere steder var
børn ude at bade i søerne, selv om vandet sikkert er koldt, selv for mig. Men jeg skal nu prøve det.
Vi har kørt 359 km i dag. Og det tog lang tid. Vi fik faktisk først varm mad kl. 21.30. Det bestod af medisterpølse og nye kartofler varmet fra i går og så dejlig salat dertil. Sig ikke, at jeg ikke er en mesterkok.
Vi har kørt gennem 52 tunneller og set mange vandfald. Det flotteste var Låtefoss kort før Odda på
Vej13. Nu er der vist sengetid kl. er 24.
Tirsdag, den 29. juni
Atter en dejlig dag her i de norske fjelde.
Efter en god nats søvn kørte vi mod Sognefjeldet. Jeg var lidt nervøs for, om vores camper kunne klare

Sognefjellet
strabadserne, for vi skulle op i 1.400 meters højde.
Voss er en rigtig stor by og der var meget vejarbejde. De gør vejene bredere. Igen har vi haft en dejlig
dag. Efter rigtig mange hårnålesving kom vi op til den evige sne. Jeg troede næsten vi var i Island. Vi
talte med nogle danskere og fik dem kun næsten overtalt til at købe en camper.
I går kørte vi langs Hardingerfjorden og i dag har vi kørt langs Sognefjorden. Det har undret os meget,
at der er så mange frugttræer på bjergene. Langs begge fjorde. Kirsebærtræerne er dækket med plastik. Det er nok for at beskytte dem mod fugle.
Nedstigningen mod Sognefjorden er utrolig flot. Der ser ud til, at der er mange skisports hytter og hoteller. Vi så dog ingen lifte. Efter en kort sejltur fra Vandnes til Hella kørte vi langs Sognefjorden. Det er
Norges længste fjord og det er utroligt smukt, at køre langs det stille blå vand. Hyggelige byer afløser
hinanden og man undrer sig over huse, der er bygget langt oppe på fjeldet. Hvordan kommer de dog
helt derop. Også bilernes parkeringspladser ved husene kræver en god chauffør. Vi skulle have hak-
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kede karbonader i aften og så havde jeg glemt at tage rasp med. Jeg var i flere forretninger for at købe
rasp, men det kender man ikke i Norge og jeg kunne ikke forklare dem, hvad det er. Så gik Kaj ind i
en bagerforretning for at spørge og han kom grinende ud. Her hedder det grillmel og er en blanding af
rugmel, hvedemel og bygmel. Kaj fik sine hakkede karbonader med kartofler og stuvede ærter og gulerødder.
For enden af den lange sognefjord gik det så op på sognefjeldsvejen. Det ene hårnålesving afløste det
andet og pludselig var vi over trægrænsen og sneen lå i klatter og der var is på søerne. I det fjerne
kunne vi se de høje bjergtinder. Galdhøpiggen er 2.469 meter høj og Glittertind er 2.465 meter. Hvem
der var hvem, ved jeg nu ikke.
Vores dag er endt her i Lom. Efter at have spist gik vi en lille tur i byen. Vi så på den gamle stavkirke
fra 1200 års tallet. En meget smuk kirke og kirkegård. Det er en af Guldbrandsdalens 4 stavkirker.
Også en tur i stenmuseets have blev det til.
Vi havde en dejlig snak med et japansk ægtepar. De kørte rundt her i Norge i en lejet bil. Vi talte vist
så meget om Danmark, at konen sagde, at de nok hellere måtte tage til Danmark på deres næste
Europa rejse. Manden tog også et billede af konen og mig for at mindes en dejlig samtale. Så nu kommer jeg til Japan. Om ikke andet så som billede.
Nu er kl. snart 23.30 så nu er det sengetid.
Vi holder lige ved Otta elven og den larmer gevaldigt, så må vi se, om vi kan sove i nat.
I dag blev der til 10 tunneller, 1 færge og vi har kørt 262 km.
Averøa mandag, den 5. juli 2010
Der er nu gået nogle dage siden jeg skrev sidst. Vi har været til NMC træf i Selbu og holder nu på øen
Averøa. Det er her Atlanterhavsvejen starter.
Træffet blev holdt på øen Årsøya i Selbu søen. Ca. 70 km sydøst for Trondheim.
Her findes et stort fritidsområde, og det var her, træffet blev holdt. Vejret viste sig igen fra den smukkeste side. Der var så varmt, at man var nød til at blive i skyggen. Vandet var til gengæld koldt. Birte
(13) og jeg tog en dukkert, men det var nu ikke nogen nydelse. Men man er vel et badedyr. Området
var ellers ret fugtigt og jeg tænker med gru på, hvad der kunne være sket, hvis det havde regnet og
mere en 300 biler skulle trækkes fri.
Nu blev det jo det dejligste vejr og alle sad ude og spiste og nød det. Der var arrangeret sejlture på
søen og bustur til Trondheim og et nybygger museum. Alle så ud til, at have det dejligt. Selve flaghejsningen var også smuk. Mens der blev spillet smuk musik, kom 4 deltagere gående med det nordiske
flag. Alle klædt i nationaldragter.
Efter hejsningen blev vi budt på kaffe og en kage, som jeg tror, de kaldte Selbu lefle. Jeg er ikke sikker.
Vi var nogle, der tænkte. Sådan et stykke stift pandekage, da vi så det. Men vi måtte tænke om igen.
Stykket var fyldt med smør og sukker og smagte dejligt; men det sætter sig sikkert på sidebenene.
Der var musik i pavillonen om aftenen, men vi foretrak, at sidde og hygge os ved vognene. Der var
også gratis busforbindelse ind til Selbu hele tiden. Der var stort marked i Selbu, så der var mange, der
tog derind.
Konkurrencelegene mellem landene bestod af hesteskokastning, kludekast, et stort søm, der skulle
bankes i en træstamme. Vi blev nr. 3. Den ene af deltagerne var et barnebarn til et af vore medlemmer. Han klarede sig fint og jeg tror, han morede sig.
Festmiddagen blev lidt af en træls affære. Ja, undskyld jeg siger det. Da vi blev så mange biler til træffet, kunne de ikke rumme os i pavillonen, så man
flyttede middagen ind til Selbu hallen.
Det gjorde så, at vi alle skulle køres derind i bus.
11 afgange. Der gik over en time før alle var
ankommet til hallen. Så gik der en tid med taler
og derefter skulle alle op for at hente en tallerken
med mad. Vi stod i 3 lange køer og igen gik der
en time fra den første til den sidste havde fået
noget. Det samme gentog sig, da vi skulle have
dessert.
Efter endnu flere taler ville vi faktisk gerne hjem,

Kø-kultur
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men så kom 3 sangere og sang Taube melodier, det var virkelig en fornøjelse. De sang så godt.

Selbu-hallen
Hjemme på øen igen var der gang i dansen, men vi var ikke tilbage før kl. 23.30, så det var bare på
hovedet i seng.
Søndag morgen startede igen med dejlig solskinsvejr og efter at flaget var blevet taget ned kl. 13.00,
satte vi kursen mod Kristiansund. Igen skulle vi gennem nogle tunneller og betalingssteder, så vi betale 100 kr. før vi var ude af Trondheim. Senere kom vi igennem en 5 km lang tunnel og en af Norges
længste hængebroer. Her måtte vi slippe 97 kr., en lille sejltur kostede 90 kr.
Vi kørte ca. 200 km og betalte omkring 11.40 kr. pr. liter og det er endda billigt i Norge. Vi havde dog
dejligt vejr og det var en meget smuk tur gennem dale og fjelde og forbi mange fjorde og elve. Vel
ankommen til Kristiansund skulle vi finde en P-plads ved havnen, som havde 24 timers parkering. Det
lykkedes nu ikke, men til gengæld fandt vi et dejligt roligt og lige sted, tæt ved en genbrugsplads og
en lille lystbådehavn og her sov vi rigtig dejlig.
Her til morgen skulle vi så over Atlanterhavsvejen og igen måtte vi igennem en tunnel nemlig Atlanterhavstunnellen 120 kr. værså god.

Atlanterhavsvejen
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Turen over Atlanterhavsvejen er kun på ca. 8 km, så selv om Kaj kørte langsomt, ja så gik det hurtigt.
Vinden var begyndt at røre på sig, så vi fik rigtig set Atlanterhavet i oprør. Et af de norske medlemmer,
som er dansk født, sagde, at vi skulle køre til Bud for at se på et fæstningsanlæg fra 2. verdenskrig.
Tyskerne havde fæstninger mod englænderne hele vejen fra Spanien og langt op i Norge. Nu var der
rigtigt kommet gang i blæsten og vi fortrød ikke, at vi tog den afstikker ud til Bud.
Vejen til Molde er også så smuk, og vi har undret os over, hvad alle de mennesker, der bor her så afsides i grunden laver. Men jo nærmere vi kom til Molde, desmer kunne vi se, at der er megen industri i
dette område.
Molde er en smuk by. Nu holder vi her på en P-plads lige ud til vandet. Solen er igen kommet frem og
vi kan se over på de høje snedækkede tinder på den anden side af Romdalsfjorden. Man kalder dem
Moldepanoramaet og der er over 300 tinder. Hele vejen hen langs fjorden er der en promenade og her
ligger det ene flotte hotel efter det andet. Ca. 40 cruiseskibe lægger til ved kajen i løbet af sommeren.
Vi var også så heldige, at se et af de helt store. Byen prøver, at leve op til et ry som roserne og jazzens
by. Her er også pænt. Kaj og jeg har gået en dejlig tur langs promenaden i aften. Men nu er det sengetid. Vi kan kun holde her til kl. 8.00 i morgen tidlig.
Tirsdag, den 6. juli
I dag har vi rigtigt kørt i fjelde. Vi har kørt over Trollstigen. Ned over Ørnevejen til Geiranger og nu er
vi kørt op i et fjeld som jeg tror, hedder Strynefjellet.
Kaj havde jo fundet sådan et dejligt sted, hvor vi sov i nat. Problemet var bare at 5-6 biler med unge
mennesker, der kørte race hele natten, så da klokken var 4.00, havde jeg ikke sovet endnu. Jeg må
være blundet hen, for jeg vågnede igen kl. 7.00 og så var det jo bare med at komme ud af dynerne,
for vi skulle være væk fra pladsen kl. 8.00.
Vi kørte hen til en Rema 1000 og købte rundstykker. Jeg skriver lige om det, for vi siger altid. At Norge
er så dyr, men her kostede rundstykkerne kun 4 n. kr. og hjemme koster de 5 d. kroner stykket.
Molde er en smuk by. Kommer vi på disse kanter igen, vil jeg gerne besøge byen.
Fra Molde til Åndalsnes kørte vi igennem en undersøisk tunnel og sejlede over en udløber af Moldefjorden, der hedder Langefjorden. En meget dejlig køre- og sejltur i det skønneste solskin og det
spejlblanke vand. I dag er det ikke frugttræer, vi har set mest af, men derimod jordbærmarker og jeg
mener virkelig marker. En del er i blomst endnu.
Vi skulle nu op over Trollstigen med de mange hårnålesving. En flot tur, hvor man hele tiden siger ih og
åh, men ikke så svær, som Kaj måske havde været bange for. Vores lille bil klarede det godt. Eller også

Trollstigen
er det bare fordi Kaj, er en god chauffør. Vel oppe var der mange turistbutikker og et cafeteria og der
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var bygget flere udsigts pladser. Det var virkelig en oplevelse. Vi kom derop i dejlig solskin, men pludselig skiftede vejret og tågen samt regnen kom. Det var rart, at vi oplevede det i godt vejr.
Nedturen var ikke så voldsom og efter en tid kom vi forbi et vandfald, der her Gudbrandtsjuvet. Det er
ikke selve vandfaldet, men måden hvorpå, det har arbejdet sig ned i klipperne, der er oplevelsen. Længere nede kom igen et vandfald, der var reguleret og som man brugte til at finde ud af, hvordan man
kunne udnytte energien i vandkraft og hvordan med laksetrapper.

Gudbrandsjuvet
Efter Trollstigen kom vi igen på en lille sejltur og så gik det over Ørnevejen til Geirangerfjorden. Igen

Geiringer Fjord
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en dejlig tur med den flotteste udsigt over fjorden med cruiseskibene og Geiranger by. Vel nede ved
fjorden talte vi med nogle danskere. De fortalte, at Geiranger by ikke var andet end turisthoteller,
turist forretninger og campingpladser. Vi valgte at køre op på fjeldet. Vi blev enige om, at det var mere
storslået end alt andet vi har prøvet. Jeg tror, det hedder Strynefjellet. Her, helt oppe i 1.038 meters
højde, sov vi i nat. Solen skinnede helt til kl. 22.00 og der er isflager i søen. Der ligger masser af sne

Strynefjellet
rundt på tinderne. Her er fredeligt. Ingen unge mennesker, der kører bil race. Dog må jeg lige fortælle.
To unge knægte holder lige ved siden af os. De er her ikke for at køre bilrace, men for at klatre i fjeldet. Det er da ikke jeres mening, sagde jeg. Det ser meget højt og stejlt ud. Men jo. Det var deres
mening. Mens jeg har skrevet, har Kaj siddet og fulgt dem i kikkerten. Man tror det er løgn, men efter
2 timer nåede de toppen. På et tidspunkt klatrede de gennem det bare sne. Nu håber vi bare, de kommer godt ned. Det bliver jo ikke mørkt heroppe i Norge, men der er dog skumring nu kl. er 23.00. Nej
nej.. hvad sker der. Bedst som de unge mennesker er kommet godt ned, hopper den ene ud på en
isflage. Smider alt tøjet og hopper i vandet. Så har man set det med. De ved nok ikke, at vi har siddet
og fulgt dem med kikkerten og selvfølgelig også kan se, hvad de laver på land.
Onsdag, den 7. juli
Her til aften har Kaj været heldig med at finde en soveplads. Vi holder ved E39 tæt op ad Sognefjorden. Ikke ret langt fra en lille by der hedder Lavik. Ikke Larvik. Når han er heldig, er det fordi, at der
absolut ikke er nogen mulighed for mig til at udforske området uden at følge vejen i den ene eller anden retning. Jeg prøvede at gå hen mod fjorden, men det er for langt ned. Til den modsatte side er der
bare skov og det går opad.
Men bortset fra det, har vi igen haft en dejlig dag. Efter en god nats søvn oppe på det kolde smukke
Strynefjell gik det nedad. Stryn by ligger rigtig smukt ved Nordfjorden. Vejret slog lidt om og det småregnede. Det gjorde så, at vi opdagede, at vores ene vinduesvisker (i Kajs side) ikke virkede. Vi var på
vej væk fra Stryn, men mente, at det var bedst, at vi fik den lavet. Så tilbage igen. Vi fandt en mekaniker, der kunne lave det. En skrue var faldet ud. Han satte en ny skrue i og den virkede. 150 n. kroner. Men det var jo alligevel billigt sluppet. Hvad små skader angår, har vi ikke været sparet på denne
tur. Først begyndte skruerne i bordpladen at skrue sig løs. Vi forstod ikke rigtig, hvor de skruer kom
fra, men da bordpladen begyndte at bevæge sig, fandt vi løsningen. Skruerne er dog for små til at vi
kan bruge dem igen eller også er hullerne blevet for store. Så nu gælder det om at flytte understellet
på bordet, når vi skal skubbe det. Så faldt min holder til viskestykket ned og det værste vi har været
ude for er, at vores seng ikke ville komme ned, så vi måtte redde op for neden. Det går også fint, når
vi kan sidde og spise ude, men ellers er det et værre bøvl, at redde op hver dag. Nu har Kaj så fiflet
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lidt med relæet, så nu kan vi næsten få sengen op og ned og vi kan stadig sidde og spise ved bordet.
Vi kan dog ikke læne os helt tilbage, det tager jo noget af hyggen.
Efter at vi havde fået lavet vores vinduesvisker, kørte vi så glade mod syd… troede vi. Jeg havde sat
gps til at finde Skei, men der findes åbenbart flere byer af det navn. Det passede fint med afstanden,
så jeg så nok ikke rigtig efter. Dog mente jeg, at Nordfjorden lå på den forkerte side, af det vi kørte,
men Kaj sagde, at vi fulgte jo gpsèren. Efter 20 km, sagde jeg til Kaj, at nu måtte han altså standse,
for det var helt galt. Vi kører mod nord. Så måtte vi vende om og endelig kom vi på rette vej. Først tog
vi os nu en dejlig middagssøvn. Her i Norge bliver der jo ikke mørkt, så vi kan jo bare køre så længe,
vi har lyst.
Ellers må jeg sige. Vi har kørt gennem det ene smukke landskab efter det andet. Vi har kørt som gennem et maleri af idyl, søer og fjorde, huse bygget langt oppe på fjeldene, så man ikke forstår, hvordan
folk kommer derop. Sol på fjeld og vand i det fjerne, mens man selv kører i regnvejr. Vi kom gennem
en rigtig stor by ved navn Førde. Der er også en Førde fjord. Vi har aldrig hørt om byen.
Nu er klokken efterhånden blevet 22.00. Hvor mange km. vi har kørt i dag, har vi ikke tal på, men det
er blevet til 10 tunneller og nogle mere en 4 km lange.
Torsdag den 9. juni
Valle ved Vej9 Kristansand/Røldal

Overnatningssted ved Vej 9
Efter en god nats søvn tog vi med færgen fra Lavik til Oppedal over Sognefjorden, (for ikke at køre for
meget på den samme vej), som på turen op, valgte vi at køre mod Bergen og så tage en vej, der gik
over noget halvø eller skærgård eller hvad ved jeg. Vi har ikke lige et kort liggende over dette område,
så vi måtte sætte gpsèren til efter små korte vejstrækninger. Alligevel lykkedes det os at køre forkert
og endda over en hængebro, der skulle betales. Så det kostede os lige 125 kr. Ærgerligt.
Men turen til den næste færge var meget smuk. Solen skinnede og vi følte os igen i eventyrland. Fjelde
og fjorde og smalle veje. Jeg fik Kaj til at holde, så jeg kunne gå et lille stykke. Det blev nu kun til et
meget lille stykke, for der var masser af skovjordbær i vejkanten og dem kan jeg jo ikke stå for, så jeg
”guffede” rigtigt.
Færgen fra Gjermundhamn til Løfallstrand og så ad Vej48, havde vi ikke kørt ad smal vej før, så prøvede vi det nu, men hvor var det smukt. Vi kørte langs Hardangerfjord og her er bare så smukt.
Fjordene i Norge er meget rolige og fjelde og huse spejler sig i vandet. Farven på vandet er også helt
speciel. Lidt over i det skiferblå. Klokken var efterhånden blevet mange, så vi prøvede at finde et sted
at holde, men det lykkedes ikke. Til gengæld kom vi forbi et flot vandfald Furebergfossen og senere
kom vi gennem en tunnel, der er 11 km lang og den fører under Folgefona gletcheren. Det er Norges
3. største.
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Furebergfossen

Vi kom helt til Odda før vi fandt et overnatningssted og det viste sig, at de unge mennesker, lige som
i Molde, kørte race om aftenen, så vi fandt et andet sted, hvor der også holdt mange andre campere.
Lige ned til Sørfjorden, der er en arm af Hardangerfjorden. Her sov vi dejligt. Næste morgen gik jeg
en tur i byen. Der var godt nok udsalg, men jeg mangler jo ikke noget, så nu står jeg her til aften med
200 norske kroner, som jeg skal have brugt.
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I dag er vi kørt fra Odda og er nu i Valle på vej mod Kristiansand. Vi er igen kørt forbi Låtefossen og
igen bliver man overvældet af synet. Ellers har vi kørt over Haukeligfjellet og vi har igen kørt i over
1.000 meters højde med sne på fjeldene. Vi kørte også gennem Hovden og mener, det var der, vi var
med familien for 16 år siden ellers har vi ikke kørt så langt i dag. Lige nu holder vi ved en elv, hvor der
er borde til turisterne. Her er toiletter og i en lille sø, hvor fra vi kan bade. Jeg er nu bange for, at det
er for koldt. Folk fisker og her er virkelig rart.
Vi holder sammen med en del tyskere, en enkelt nordmand nogle cyklister og 4 finske piger i personvogn. Her kan man rigtig se, hvordan mennesker kan indrette sig. Nogle af tyskerne kører i 4 biler. Den
ene en lille autocamper. Der er børn og legetøj og spil og telte og liv og glade dage. De finske piger
sover også i telt og al anden aktivitet foregår ude på åben græs. Selv om der står skiltet, at åben ild er
forbudt, er der flere, der laver mad over åben ild på grill eller gasapparat.
Et ungt tysk par har en firehjulstrækker, hvor de kan hæve taget og sove. To ældre nordmænd har et
folkevognsrugbrød, hvor der er bygget et bord ind i kassen og derpå har de lagt nogle madrasser. Opfindsomheden er stor og vi føler os som ”luksusdyr” i vores lille camper. Kaj var også heldig, at se en
ombygget bus. Det var en familie fra Lemvig, som også er medlem af DACF. Aldrig har vi set så flot og
gennemført en bil med 14 siddepladser. Stort køkken, 3 rum med 2 køjesenge i hver, et med 4 køjer og
flot badeværelse med særskilt toilet. Rigelig stuveplads og 600 liter vandtank samt 600 liter spildvand.
Det værste var dog, at den kostede 70.000 kr. i afgift om året. Han sagde, at han lejede den ud som
skolevogn og det kunne betale afgiften.
I morgen kører vi til Kristiansand og så er denne tur snart slut.
Fredag, den 10. juli
Turen fra Valle til Kristiansand går gennem Setesdalen. Her er også mange oplevelser, når man har
tid og lyst, men vi skulle jo nå færgen. Vi gav os dog god tid til at gå rundt på området ved Setesdals
mineralpark. Her er meget dejligt og meget at se på. Det var igen det dejligste varme solskinsvejr. En

Setesdals mineralpark

dag hvor man prøver at finde noget skygge. Så så jeg en strand, sådan en med rigtig sandstrand, dem,
der kender mig, ved, at så må jeg altså ud at bade. Det var koldt, men hvor var det dejligt. Således
opfrisket var det ingen sag at forsætte til Kristiansand.
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Kristiansand
Lørdag den 11. juli
Vi kom jo alt for tidlig og kunne ikke tjekke ind. Det var så ok; men der var en larm af børn og voksne
samt en masse køren af biler frem og tilbage. Det der var sket, var at færgen, der skulle sejle fra
Stavanger til Hirtshals var gået i stykker, så alle passagererne måtte køre til Kristiansand. Der var
mange små børn med, og de fleste kørte jo i personbiler, så det var ikke sjovt for dem. Gudskelov var
vejret godt, så børnene kunne løbe rundt og lege til de kunne komme med færgen kl. 2.00 nat. Men
det gjorde jo, at det var svært for os at sove.
Her til morgen regnede det i Kristiansand, så det var ikke så svært at sige farvel til Norge. Et virvar i
lastrummet med biler, ligesom når vi sejler til Island ellers en god overfart på lige godt 2 timer. Nu går
det hjemad. Regnen er holdt op, og vejrudsigten lover opklaring.
Vi har haft en dejlig tur. Næsten kun godt vejr.
153 tunneler hvoraf 3 var betalingstunneller, 8 færger, flere toldveje, mange fjorde.
Vi har kørt ca. 2.500 km.
Eva & Kaj Klintø
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