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Orust en Tjörn 
 

(7.500 inw.) ligt in een bosrijke omgeving aan de noordoostzijde van het Orsasjö. 

 
 

 

Orust en Tjörn  
  

Voor de kust, ter hoogte van Uddevalla, liggen de twee grootste eilanden van het 

scherengebied, Orust en Tjörn. Moderne, hoge bruggen verbinden ze met elkaar en met het 

vasteland. De kusten zijn rotsachtig, maar het binnenland, doorkruist door landwegen, is een 

golvend landbouwgebied met kleine gehuchten. Aan de grillige kusten liggen oude vissers-

plaatsjes, die voor een rustig verblijf in aanmerking komen. Tot de bekendste behoren 

Mollösund (op Orust(, Skärhamn en Rönnäng (op Tjörn) en Gullholmen op een eilandje voor de 

kust van Orust. U kunt er zonnebaden (op de gladde rotsen) en vistochten en trips door het 

scherengebied maken. Vanaf de boven reeds genoemde bruggen heeft u fraaie uitzichten. 

Orust en Tjörn zijn rijk aan prehistorische herinneringen, waaronder hunebedden, 

rotstekeningen, grafvelden, een verdedigingswerk en een runensteen. Hieronder volgt een 

opsomming van de interessantste plaatsjes. 

Gullholmen (op het eilandje vlak voor de kust) is één van de oudste vissersdorpen van de 

westkust. Hier staat Zwedens oudste conservenfabriek, gesticht in 1865. 

Hälleviksstrand (op Orust) is een vissersdorp met een conservenfabriek. Henån (op Orust) 

centrum van de kleine scheepsbouw op Orust. Tussen Henån en Nötesund bevinden zich 

kampeerterreinen. 

Morlanda (op Orust) heeft een middeleeuwse kerk met het oudste orgel van Zweden (1575). 

Mollösund is het voornaamste vissersdorp op Orust. Aan de hoofdstraat staan schilderachtige 

18e-eeuwse huisjes. Tezamen met Skärhamn op Tjörn is Mollösund de voornaamste 

leverancier van stokvis. Tevens is het de thuishaven van de kreeftvissers aan de kust. Bij 

Nösund, even ten noorden van Mollösund, zijn belangrijke archeologische vondsten gedaan. 

In Torebo is het Bildtska hembygdmuseet, gevestigd in het voormalige woonhuis van de 

wetenschapper en kunstenaar Wilhelm von Wright. Het biedt tal van interessante collecties op 

velerlei gebied uit het verleden. Regelmatig worden er ook speciale tentoonstellingen 

gehouden. 

Ilädesholmen is een vissersdorp op een Idem eilandje vlak tegenover de kust met een 

houten kerk uit 1797; het eiland is per brug te bereiken. 

Rönnäng (op Tjörn) is een vissersdorp met logiesgelegenheid. 

Skärhamn is een vissersplaats op Tjörn en één van de belangrijkste leveranciers van stokvis, 

die u overal te drogen ziet hangen. Het dorp beschikt over enkele hotels. 
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Uddevalla 

Deze stad ligt aan de rivier de Bäveä, op de plek waar deze uitmondt in de Byf ord. Uddevalla is door zijn vele industrie de 
belangrijkste stad van Bohuslän (47.000 inw.). 

 

Uddevalla 

  

Sinds de sluiting van de scheepswerf is Volvo de belangrijkste werkgever in Uddevalla, dat 

verder een belangrijke bestuurlijke functie in de regio heeft. 

Na de voor Zweedse steden bijna traditionele grote stadsbrand (in 1806) werd Uddevalla met 

vereende krachten herbouwd. De stad is thans een mengeling van 19e- en 20e-eeuwse 

architectuur. Centrum is het Kungstorg met het standbeeld van Karel X Gustav en diens 

bouwmeester Erik Dahlbergh, gemaakt door Theodor Lundberg (1915). Aan dit plein staat het 

stadhuis uit 1817. Uit diezelfde tijd stamt de neoklassieke kerk, die een fraai altaarstuk bezit 

van Frederik Westen (1842). Dé bezienswaardigheid van de stad is echter het Bohusläns 

Museum, met enerzijds een collectie schilderijen van bekende Zweedse schilders als Ernst 

Josephson en Marcus Larsson, en anderzijds een cultuurhistorische afdeling betreffende de 

visserij, de landbouw en het handwerk.  

Omgeving.  

Wereldberoemd zijn de schaalgruisbanken bij Bracke en Kuröd, even ten oosten van de stad. 

Dit zijn 10.000 jaar oude, versteende banken van slakken en andere zeedieren (dit gebied lag 

in die tijd aan zee), die een hoogte van 10-15 m bereiken. Ondanks het feit dat men vroeger 

gedeelten ervan heeft afgegraven zijn ze nog altijd zeer interessant. Ze zijn te bereiken vanaf 

het oosten van Uddevalla. Het bergachtige natuurgebied Herrestadfjället ligt noordelijk van 

de stad. Hier is ook een spoorwegmuseum, waar u met een treintje naar de fjord kunt reizen. 

De meertjes, de stroompjes, de bossen en de kale woeste rotsen trekken natuurliefhebbers, 

vissers en wandelaars. Voor de wandelaars zijn paden uitgezet en vissers kunnen bij het 

turistbyrå van Uddevalla vergunningen aanvragen. 

Aan de E6 ten zuiden van Uddevalla ligt beschut aan de kust het badplaatsje Ljungskile met 

een zandstrandje. Midden in het fjord ligt Ulevesundsön, een eilandje dat eveneens beschut 

gelegen is. Bekender dan Ljungskile is echter het 2 km zuidelijker gelegen badplaatsje 

Lyckorna, gesticht in 1876. Bij de nieuwe kerk staat de mooie ruïne van de middeleeuwse 

kerk van Ljung. Ongeveer 6 km ten noordwesten van Ljungskile vindt u de gedeeltelijk van de 

12e eeuw daterende kerk van Resteröd, die in 1919 is gerestaureerd. 

Munkedal, aan de E6, trekt vooral de aandacht door het vanaf de weg zichtbare 

spoorwegmuseum met de wat wijdlopige naam Modell och Järnvägsmuseum Chateau Småröd. 

Hier worden niet alleen echte treinen, maar ook modeltreinen tentoongesteld. Een 

stoomtreintje rijdt 's zomers tussen Munkedal Hamn en Åtorp. 

Uddevalla de badplaatsen.  

De bekendste badgelegenheden liggen ten zuidwesten van Uddevalla. U verlaat de stad via de 

Göteborgvägen. 

Skeppsviken bereikt u na circa 1,5 km. Het is een mooi plekje voor kampeerders en baders. 

Er is een zonneweide, een cafetaria en een restaurant. 

Bodele ligt op circa 2,5 km afstand. Het is de populairste badplaats bij de stad aan het 

worden. Er is een groot openluchtbad en een zandstrandje met kinderbad. Houten vlonders 

leiden naar dieper zeewater. 

Gustafsberg bereikt u na 4 km. Dit idyllische plekje is Zwedens oudste badplaats. Het was al 

in trek in de 18e eeuw en is nog steeds geliefd bij velen, die er nu kunnen beschikken over 

restaurants, amusementsgelegenheden, een strandbad, een groot openluchtbad en 

tennisbanen. Maar u kunt er ook nog als vanouds een zeewierbad nemen in één van de 

tweehonderd jaar oude badkuipen. Grenzend aan Gustafsberg ligt Lindesnäs, waar boten te 

huur zijn. 

Undabaden ligt 6 km ten westen van de stad op de noordoever van de Byfjorden. Het is een 

nieuw aangelegd strandbad met een kampeerterrein. Het is in trek bij natuurliefhebbers. Er is 

een café en een kiosk en er zijn boten te huur. 
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Strömstad 

Deze havenplaats (11.000 inw.) ligt tussen de rotsen van Zwedens westkust, 20 km van de Noorse grens. 

 
Strömstad en omgeving  
  

De stad kreeg tegen het midden van de 19e eeuw, na talloze oorlogen meegemaakt te 

hebben, eindelijk de kans zich te ontwikkelen tot wat zij nu is: een graag en drukbezochte 

zomerverblijfplaats, badplaats en vissersplaats van allure. In het seizoen is het er gezellig en 

het biedt dan talrijke mogelijkheden tot ontspanning. Centrum van gezelligheid en 

bedrijvigheid is de noordelijke haven, waarboven het karakteristieke stadhuis uitrijst. 

Als vissersplaats staat Strömstad in het teken van de garnaal. Tegen zonsondergang vaart de 

grote garnalenvloot weer binnen en daarna begint aan de zuidelijke haven Torskholmen de 

garnalenveiling, dinsdag tot vrijdag vanaf 19.00 uur. Toeristen worden ook in de gelegenheid 

gesteld de garnalenvangst mee te maken, waarbij zij zelf een lijntje kunnen uitgooien in de 

hoop enkele vissen (kabeljauw, wijting of makreel) te verschalken. Informatie hierover is in te 

winnen bij het toeristenbureau van de stad. 

De ontwikkeling tot (kuur)badplaats begon in de 19e eeuw. Toen kwam men voornamelijk voor 

de warme baden, de modderbaden en de geneeskrachtige bronnen. Door het hoge aantal uren 

zonneschijn, de aanwezigheid van talrijke strandjes en een prachtig scherengebied is 

Strömstad thans één van de geliefdste zomerverblijfplaatsen. Het zeewater rond de honderden 

eilandjes heeft een hoog zoutgehalte en is kristalhelder. Bezienswaardig in Strömstad is het al 

eerdergenoemde raadhuis, waarin het plaatselijk museum is ondergebracht: vanaf het 

dakterras heeft u een mooi uitzicht. Aan de zuidelijke oever van het Strömsvattnet, het meer 

dat beide stadsdelen scheidt, ligt een hembygdsgård. Voor liefhebbers van trektochten is 

Strömstad een begin- en eindpunt van een 360 kin lang pad, de zogenaamde 'Bohusleden'. 

Vanuit Strömstad gaan boten naar de mooiste eilandjes die over strandjes beschikken. Vlak 

voor het stadje ligt Furuholmen, verder westwaarts Oddö en meer naar het zuiden Styrsö. De 

Kosteröarna (eilanden) liggen nog verder westwaarts en hebben een regelmatige verbinding 

met Strömstad. De twee grootste, Nord-Koster en Sör-Koster, die over zandstrandjes 

beschikken, worden door de boot aangedaan. Sör-Koster wordt het meest bezocht, daar het 

zich onderscheidt van het kale Nord-Koster door zijn fraaie begroeiing. 

Bij Blomsholm zijn talrijke archeologische vondsten gedaan. Er liggen onder andere een groot 

vikinggraf (rechtopstaande stenen in de vorm van een schip, met zijn lengte van 42 m en 

breedte van 9,5 m het op één na grootste van Zweden, zie foto blz. 123), een oude 

gerechtsplaats en een grote grafheuvel. 

Skee is een gehucht op circa 10 km ten oosten van Strömstad. Bij het station van Skee gaat 

een zijweg van de E6 naar het oude, helaas ovengerestaureerde, 12e-eeuwse kerkje met een 

mooie klokkentoren. Het interieur is wel goed bewaard. 

Strömstad organiseert in het seizoen twee dagexcursies per boot naar Noorwegen: naar 

Halden en Frederikstad. De boottocht naar Halden voert onder de machtige Svinesundbrug 

door. De brug, die de grens vormt met Noorwegen, is 60 m hoog. Vanaf de brug heeft u een 

fraai uitzicht over de Idefjord. In Halden kunt u de vesting Fredriksten bezichtigen, waar Karel 

XII in 1718 sneuvelde. Vanaf de E6 voert weg 110 'Oldtidsveien' langs tal van (pre)historische 

vondsten naar de vestingstad Fredrikstad. 
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Fredrikstad 

De historische binnenstad (gamlebyen), waarvan de geschiedenis teruggaat tot het jaar 1567 toen de stad werd gesticht 
tijdens de regering van Frederik II nadat het iets oostelijker gelegen Sarpsborg door de Zweedse troepen was verwoest, geeft 

de bezoekers de indruk van een groot museum en biedt een indrukwekkend beeld van de 17e eeuwse architectuur.  

 
Fredrikstad 

  

50.000 inwoners 

  

Het Kongsten-vesting dateert uit 1680 , stond vroeger bekend als "Svenskeskremme", wat 

Zwedenverschrikker betekent.  

  
Opvallend zijn de twee ondergrondse kamers links van de ingang, waarvan er één zelfs plaats 

biedt aan een kanon. Het Provianthus uit 1684, rechts van de ingang, werd beschouwd als een 

kogelvrije opslagplaats. Het bestaat uit twee kamers met een 2 meter dikke muur ertussen. In 

de kelder was plaats voor 8 ton kruit. Het Brönnhus uit 1692 met de bron voorzag het hele 

garnizoen van water. Verder staan er nog het Stjerneverk (vier kleine bastions in de vorm van 

een ster) en de Portkurtine met boven de poort het uit 1685 daterende embleem van Christian 

V. Het fort stond in verbinding met de vesting via de zgn. "dekkedevei", een geplaveide weg 

waarvan de contouren nog zichtbaar zijn. 

Het Storedalanlegget tussen Skjeberg en Fredrikstad-"Oltidsveien" is een park dat speciaal is 

aangelegd voor blinden. 

De Domkirke is een kathedraal van Drederikstad die zich kan voorstaan op het bezit van het 

mooiste en grootste mechanisch bediende orgel van Noorwegen. Het interieur is trouwens 

helemaal de moeite waard, met o.a. een altaar van Axel Revold en gebrandschilderde ramen 

van Emanuel Vigeland. 

Aan de overkant van de rivier ligt op het eiland Isegran het Isegran-fort dat in 1657-1660 

werd gebouwd als tijdelijk onderkomen van de soldaten annex munitiemagazijn. Later kwam 

daar een watermolen bij om het garnizoen van meel te kunnen voorzien. In 1663 werd het fort 

definitief betrokken bij de verdedigingsplannen van Frederikstad. 

In Glemmen, een buitenwijk langs de rijksweg 109, staat een 12e eeuwse romaanse kerk.  

In de omgeving van Fredrikstad zijn talrijke grafheuvels en plaatsen waar rotstekeningen zijn 

gevonden 
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Sarpsborg 

is in feite een der oudste steden van Noorwegen (de stad werd vermoedelijk al in 1016 door koning Olav de Heilige gesticht en 
is daarmee de op één na oudste stad van Noorwegen), 

 
Sarpsborg 

 
Maar na de verwoesting door de Zweden in 1567 vroegen de inwoners Frederik II toestemming 

om de stad iets dichter bij de monding van de Glomma (de langste rivier van Noorwegen te 

mogen herbouwen. Zo ontstond het ongeveer 15 kilometer verder stroomafwaarts gelegen 

Frederikstad, dat weldra de vooraanstaande plaats van Sarpsborg overnam. Later werd 

nietemin besloten het oude Sarpsborg toch weer op te bouwen, al duurde het tot de 19e eeuw 

eer de stad weer tot bloei kwam. Sarsborg heeft tegenwoordig ongeveer 12.000 inwoners, die 

voor het merendeel hun bestaan vinden in de industrie en de scheepvaart. De stad neemt de 

zesde plaats in op de ranglijst van de grootste havens van Noorwegen. 

  
De waterval Sarpsfoss is door Hafslund Kraftverk en Borregaards Kraftverk tot een dubbele 

waterkrachtcentrale omgebouwd, met een totaal vermogen van 77.000 hKh. 
Borgarsyssel museum: In de tuin van dit museum bevindt zich de ruine van de Nikolaskirke uit 

+ 1100, maar ook 21 oude huizen waaronder een herberg uit 1850, een veerhuisje (1825) en 

een compleet bewaard gebleven middeleeuwse boerderij. Het museumgebouw zelf herbergt 

een collectie cultuurhistorische voorwerpen uit Østfold. 
De Hafslund hovedgård, op de zuidelijke oever van de Glomma, is een zeer mooie villa van 

omstreeks 1750. ‟s Zomers is deze villa opengesteld voor het publiek (zondag). Rondom is een 

mooie tuin aangelegd. 
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Hardangervidda 

is het grootste bergplateau van Europa, 7500 km² groot. Bijna de helft van deze hoogvlakte is ondergebracht in een nationaal 
park en een ander deel behoort tot de beschermde landschappen. De hoogvlakte ligt gemiddeld op zo'n 1000 tot 1250 meter.  

 
Hardangervidda 

  

De bergtoppen op de Hardangervidda reiken boven de 1400 meter. Sommige zijn bedekt met 

gletsjers, zoals de Hardangerjøkul (aan de rechterkant - 1876 m. - het hoogste punt op de 

hoogvlakte).  
Op de Hardangervidda leeft de grootste populatie wilde rendieren van Europa. Rendieren 

behoren tot de familie van de herte., maar ze onderscheiden zich van andere hertsoorten 

doordat zowel het mannetje als het vrouwtje een gewei dragen. He mannetje verliest zijn 

gewei spoedig na de bronstijd (aug-nov), het vrouwtje verliest in het voorjaar haar gewei. 

Voor dit bijzondere verschijnsel onthuld de natuur de volgende verklaring. In de winter zijn de 

mannetjes geweiloos, waardoor de vrouwtjes de baas zijn. Met hun gewei beschermen ze hun 

kalveren. Het kalf eet op de voerplaats van de moeder, die met haar gewei de plak sneeuwvrij 

maakt.  
Verder verdedigt zij de voerplaats tegen mannelijke en andersoortige indringers. 
De begroeiing op deze hoogvlakte is ideaal voor deze dieren: dwergwilgen, berkjes, bessen, 

kruiden, heide, mossen en korstmossen. Deze planten zijn bestand tegen de zeer lage 

temperaturen, hebben een heel kort groeiseizoen en verdragen het een lange tijd met sneeuw 

bedekt te zijn. Toch vormt de sneeuwlaag in de winter ook een bescherming voor de planten. 

Onder een sneeuwlaag van 40 centimeter bevriest de bodem niet. Iedereen zal het rendiermos 

wel kennen uit kerstbakjes. Dit rendiermos is niet alleen zo genoemd omdat de rendieren 

ervan eten, maar ook omdat het plantje wel wat wegheeft van een rendiergewei. Dit mos komt 

veelvuldig op deze hoogvlakte voor. Rendiermos is een korstmos, en korstmossen zijn eigenlijk 

geen gewone planten. Het zijn twee organismen die in symbiose met elkaar leven: een 

schimmel en een wier. Ze kunnen niet zonder elkaar leven. De schimmel zorgt voor de 

stevigheid en transport van voedingsstoffen. De wier produceert voedingsstoffen door een 

fotosyntheseproces en geeft deze voedingsstoffen door aan de schimmel. Korstmossen groeien 

slechts langzaam, maar ze zijn zo taai dat ze eeuwelang is leven kunnen blijven. Ze behoren 

dan oo tot de oudste organismen ter aarde. Het vreemde aan korstmossen is dat ze niet 

aangepast zijn aan extreme omstandigheden. Wanneer de bodem waarop ze groeien uitdroogt, 

droogt de korstmos ook uit en wordt hard en breekbaar. De ademhaling en de groei houdt op. 

Toch gaat de plant niet dood, want maak je hem weer nat dan begint hij weer te leven. 

Rendieren eten korstmossen slechts wanneer er niets anders meer te vinden. Korstmossen zijn 

namelijk niet erg voedzaam en nogal slecht te verteren. Andere dieren die op de 

Hardangervidda voorkomen zijn beren, wolven, veelvraten, lynxen en zelfs poolvossen. 

UIteraard broeden er ook veel vogels in dit gebied, zoals steenarenden, kraanvogels, 

sneeuwhoenen en velduilen. De steenarend is een grote roofvogel. Zijn vleugels hebben een 

spanwijdte van meer dan 2 meter. De vogel broedt op rotsrichels boven de boomgrens. Zijn 

voedsel bestaat uit hazen, kleine knaagdieren en vogels die ze van grote hoogte neerduikend 

grijpen. Het aantal steenarenden is de laatste tijd sterk verminderd vanwege overbejaging. De 

vogel vormde een bedreiging voor de schapenteelt. 
Zoals al gezegd, is het klimaat op de Hardangervidda hard. Scott bereidde hier bijvoorbeeld 

zijn Zuidpoolexpedities voor. 
De Hardangervidda is het oudste trekkersparadijs in Noorwegen. Ongeveer 100 jaar geleden 

opende de DNT (Den Norske Turistforening) hier de eerste berghut, de Krækkjahytta. 

Inmiddels wemelt het op de vidda van de berghutten en in alle richtingen lopen gemarkeerde 

voetpaden. Alleen het zuidelijk gedeelte van de hoogvlakte is ongerept gelaten.  
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Sogn og Fjordane 

Deze provincie strekt zich uit van de zee tot aan de toppen van Jotunheimen, het hoogste gebergte van Noorwegen. Sogndal. 

 
Sogn og Fjordane 

  
Er stromen drie grote fjorden door deze provincie: de Nordfjord, de Sunnfjord en de 

Sognefjord. De Sognefjord is de langste fjord van Noorwegen, meer dan 200 km lang (1300 m 

diep). Vooral de middelste en binnenste fjordarmen worden ingesloten door steile bergwanden 

die meer dan 1000 meter hoog zijn.  
En het zijn niet alleen het hoogste gebergte en de langste fjord die deze provincie bijzonder 

maken. De Jostedalbre is de grootste gletsjer van Europa. 
Dorpen vindt men alleen langs de kust en langs de fjordoevers. Tot voor kort waren veel van 

deze dorpen slechts via het water, dus per boot bereikbaar. Pas de laatste jaren zijn veel van 

deze dorpen ook over de weg bereikbaar. Daarvoor zijn vaak lange tunnels aangelegd.  
Tijdens de afdaling naar Vik hebben we vooral op het hoogste deel een schitterend uitzicht op 

de plaats Vik, de Sognefjord en het gebergte aan de overkant van de fjord met de 

Jostedalsbreen. 
Sogndal 
4500 inw. Op de bodem van de fjord op 700 meter diepte zouden zo'n twintig vikingschepen 

liggen, die vergaan zijn in de strijd tussen de koningen Sverre en Magnus. Magnus vond hier 

de dood. 
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Bergenbane / Myrdal 

  
De Bergenbane is de spoorlijn tussen Oslo en Bergen, een traject van 470 kilometer waarvan het hoogste punt 1301 meter 

boven de zeespiegel ligt. 

 
Bergenbane 

 
De treinreis duurt ongeveer 7 uur.De trein passeert daarbij ongeveer 200 tunnels, waarvan de 

langste, de Troolkona, zo'n 8 kilometer is. Het meest spectaculaire deel van de treinreis is het 

traject van ongeveer 100 kilometer lengte over de Hardangervidda (tussen Ustaoset en 

Myrdal). Vooral 's winters kunnen hier grote problemen ontstaan. De sneeuw ligt soms tot 15 

meter hoog en daarom zijn er talrijke sneeuwschuttingen geplaatst, veel tunnels aangelegd en 

werken er dag en nacht sneeuwploegen. Maar ondanks deze voorzorgsmaatregelen blijven de 

treinen hier vaak urenlang, en soms zelfs dagenlang, steken. Zelfs met alle technische 

hulpmiddelen die vandaag de dag voorhanden zijn kunnen dergelijke problemen niet worden 

voorkomen.  

  
De Bergenbane werd officieel in gebruik genomen in januari 1908; maar de eerste trein bleef 

al direct in de sneeuw steken en de passagiers konden ternauwernood worden gered. De 

tweede treinreis vond dan ook pas met pinksteren plaats. Destijds duurde de reis 21 uur en 

werd de reis onderbroken door een boottrip over het meer Krøderen. 

  
Vanaf de Bergenbane zijn zijn 2 zijlijnen aangelegd naar de Sogne- en de Hardangerfjord. In 

1935 werd het tracé van Voss naar Granvin geopend. Een paar jaar geleden is deze lijn 

stilgelegd. In 1940 werd de Flåmsbane in bedrijf genomen. Deze voert van het bergstation 

Myrdal naar het 20 kilometer verder gelegen Flåm aan de Aurlandsfjord. Daarbij wordt een 

hoogteverschil van 865 meter overbrugd.  
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Bergen 

Deze rondreis begint en eindigt in de stad Bergen en brengt u onder meer naar het grootste en meest imponerende 
berggebied van Noorwegen, Jotunheimen. Maar er is meer: fjorden met glooiende oevers en loodrechte rotswanden, 
uitgestrekte hoogvlakten, ijskoude gletsjers en middeleeuwse staafkerken. fjorden en gletsjers - Edward Grieg. 

 
Bergen 

  

fjorden en gletsjers 
Bergen is een van de oudste steden van het land en een belangrijk knooppunt in het 

fjordengebied. Vanuit Bergen volgt u Rv 7 langs de mooie Hardangerfjord tot Granvin, en 

verder via Rv 13 naar Voss, een populair toeristenplaatsje. Dan gaat de tocht in noordelijke 

richting naar Vangsnes, waar u de Sognefjord oversteekt naar Dragsvik en vervolgens verder 

rijdt naar Balestrand, een van de grootste toeristische trekpleisters aan de Sognefjord. Vanuit 

Balestrand volgt u Rv 13 naar Sunnfjord langs het mooie Jølster-meer. Dan verder naar het 

noorden, naar de Nordfjord en de dorpjes Olden en Loen met hun beroemde gletsjertongen. U 

steekt Strynefjell over naar Grotli en rijdt via Rv 63 naar Geiranger.  
De Geirangerfjord tussen Hellesylt en Geiranger is een van de hoogtepunten van deze 

rondreis. De top van de Dalsnibba ligt op een hoogte van 1495 meter. Vanaf de top heeft u 

een fantastisch uitzicht. Een ander hoogtepunt langs Rv 63 is de beroemde haardspeldweg 

Trollstigen. Via Åndalsnes naar Ålesund, een mooie havenstad in Jugendstil en vervolgens naar 

de jazzstad Molde en Kristiansund. U rijdt via de Atlanterhavsvei, een fantastisch bouwwerk 

van bruggen en wegen langs de eilandjes voor de kust. Na Kristiansund weer terug naar het 

zuiden, naar Åndalsnes en via de E136 door het Romsdal. Het Romsdal is een van de mooiste 

dalen van Noorwegen met majestueuze bergen en de rivier Rauma die zich over de bodem van 

het dal slingert. De E136 komt uit op de E6 die u in zuidelijke richting volgt naar Otta, waar u 

weer westwaarts rijdt naar Vågåmo. 
Vanuit Balestrand kunt u ook een andere route kiezen. Vlakbij Sogndal ligt aan de oever van 

de fjord het dorpje Solvorn, dat beslist een bezoek waard is met zijn bijzondere, oude 

bebouwing. Vanuit Solvorn vaart een veerboot naar Urnes. De staafkerk van Urnes staat op de 

werelderfgoedlijst van UNESCO. Vanuit Hafslo, aan Rv 55, kunt u mooie wandel- en 

fietstochten maken of een excursie naar Veitastrond bij de gletsjertong Austerdalsbre: „the 

finest icescenery in Europe.‟ Over de gletsjer Jostedalsbre kunt u overigens ook een vlucht per 

helikopter maken. Vanuit Gaupne kunt u een uitstapje maken naar het Jostedal, voor bezoek 

aan het gletsjermuseum of een gletsjertocht maken met gids. 
In Skjolden verlaat u de oever van de fjord en even later begint de beklimming van Sognefjell. 

Deze oude handelsroute is de hoogste doorgaande bergpas van Noord-Europa. Onderweg heeft 

u een fantastisch uitzicht op de bergtoppen van Jotunheimen. In dit machtige en woeste 

berggebied ligt ook de hoogste berg van Noorwegen, de Galdhøpiggen, 2469 meter hoog. De 

afdaling gaat door het Bøverdal naar Lom en daarna verder naar Fagernes in Valdres. Dan 

naar Gol, een tussen hoge bergtoppen gelegen dorpje en vervolgens via Rv 7 naar Geilo en de 

Hardangervidda, de grootste hoogvlakte van Europa, waar u voortdurend uitzicht heeft op 

sneeuwvlaktes en gletsjers. Een bezoek aan het Måbødal en de beroemde waterval 

Vøringfossen is zeker de moeite waard. Het mooiste uitzicht heeft u bij Hotel Fossli. Langs het 

Hardangervidda Natursenter Eidfjord rijdt u weer naar de Hardangerfjord met mooie plaatsjes 

als Lofthus, Utne en Ulvik. De rondreis eindigt in de havenstad Bergen. 
Enkele bezienswaardigheden: 
Aquarium en Fløibane in Bergen, de weg over de Sognefjell, staafkerk van Urnes, Jostedalsbre 

en het Bremuseum in Fjærland, Bremuseum in Jostedal, Briksdaldsbre in Olden, veerboot over 

de Geirangerfjord, Trollstigen, Dalsnibba, The Golden Route, Aquarium in Ålesund, Bøverdal, 

Jotunheimen Nasjonalpark, Badeland Tropicana in Gol, staafkerk van Torpo, paardrijden op 

Hallingskarvet in Geilo, kabelbaan in Geilo, Hardangervidda Natursenter Eidfjord, Vøringfossen 

en de gletsjer Hardangerjøkul. 
Afstanden: 

Bergen- Lærdal 254 km, 3 uur 20 minuten 

Lærdal- Geiranger 266 km, 4 uur 

Geiranger- Åndalsnes 56 km, 1 uur 30 minuten 

Ålesund- Kristiansund 249 km, 3 uur 40 minuten 

Gol- Otta 158 km, 2 uur 20 minuten 
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Sogndal- Lom 139 km, 3 uur 

Bergen- Geilo 249 km, 3 uur 40 minuten 

Dombås- Åndalsnes 104 km, 2 uur 

  

Edward Grieg: 1843-1907 
Edward Grieg werd geboren op 15 juni 1843 in Bergen. Dit jaar is dat dus precies 150 geleden.  
In 1858 speelde de toen 15-jarige Edward Grieg voor Ole Bull, een beroemde Noorse violist die 

uit Bergen afkomstig was. Bull was behalve met zijn klassieke muziek in Europa ook beroemd 

met zijn vertolkingen van Noorse volksmuziek. 
Ole Bull zorgde ervoor dat Grieg naar het conservatorium in Leipzig kon gaan. Daar heeft hij 4 

jaar gestudeerd, waarna hij nog een tijd in Kopenhagen bleef. In 1866 keerde hij definitief 

naar Noorwegen terug. 
De stijl van Grieg is onder te brengen bij de romantische muziektraditie, gecombineerd met 

typisch Noorse volksmuziek. Deze volksmuziek vormde het uitgangspunt voor al zijn 

composities. 

Op zijn 25e componeerde Grieg zijn eerste grote muziekstuk: pianoconcert i a-moll. 

Maar Grieg kon niet leven van zijn composities alleen. Hij moest in zijn levensonderhoud 

voorzien door te werken als dirigent en als muziekdocent. 

Vanaf de jaren 1870 ging Grieg onder andere samenwerken met beroemde Noorse schrijvers 

als Bjørnsterne Bjørnson en Henrik Ibsen. Hij schreef muziek bij toneelstukken van hun hand. 

Het meest bekend werd hij wel met de muziek die hij schreef bij een toneelstuk van Ibsen: 

Peer Gynt, een muziekstuk dat nog steeds erg populair is. Pas in 1978 werd dit muziekstuk 

voor het eerst in zijn geheel op een grammofoonplaat opgenomen.  

In 1867 trouwde Edward Grieg met zijn nicht Nina Hagerup, en 18 jaar later (in 1885) gingen 

zij vlakbij Bergen wonen in de villa "Troldhaugen" (De Trollenheuvel). Zeven jaar later liet 

Grieg in de tuin van deze villa een paviljoen bouwen. Dit paviljoen gebruikte hij als 

werkruimte, hier heeft hij de meeste van zijn muziekstukken gecomponeerd.  
Maar het koude en natte klimaat van het Vestlandet was niet goed voor Griegs gezondheid. 

Toch wilde hij Troldhaugen niet verlaten. Hij heeft zelfs besloten dat na zijn dood zijn as in de 

tuin van de villa bijgezet moest worden. Grieg stierf in 1907. Nina stierf in 1935 - de urn met 

haar as werd ook in de rotsen bijgezet. 
Troldhaugen is in 1923 aan de gemeente Fana (bij Bergen) aangeboden, op voorwaarde dat 

het huis zou dienen als herinnering aan Edward Grieg. Er is een museum in ingericht en in 

1928 werd het huis voor het publiek opengesteld. Tegenwoordig worden er ook concerten op 

Troldhaugen gegeven.  

   
Troldhaugen 
De eerste kamer waar je binnenkomt in Troldhaugen is de zgn "minnerommet". In 1953 liet 

Sigmund Torsteinson hier een tentoonstelling inrichten met verschillende grote en kleine 

Grieg-kleinodiën: 
- reiskoffer 
- verschillende trofeeën 
- originele manuscripten 
- originele brieven 
- Griegs eigen dirigent-partitude voor het piano-concert. 
Een muur is volgehangen met portretten van Grieg, gemaakt door Erik Werenskiold. 

De overige twee kamers zijn de eetkamer en de woonkamer. Deze kamers zijn nog precies zo 

ingericht als ze waren tijdens het laatste levensjaar van de componist (stel je voor!). 
Hier staan bovendien een aantal geschenken die het echtpaar gekregen heeft: 
- De Steinway-vleugel kregen ze van de "Muziekvrienden uit Bergen" voor hun zilveren bruiloft 

in 1892. 
- Het schilderij "Spelende kinderen" van Werenskiold kregen ze bij dezelfde gelegenheid. 
- Het grote Deense landschapsschilderij (boven de vleugel) kreeg Grieg voor zijn 60e 

verjaardag in 1903, evenals de kroonluchter in de woonkamer en het zilver dat op de tafel in 

de eetkamer staat. 
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Telemark / Rauland 

is een provincie midden in Zuid-Noorwegen. 

 

Telemark 

De provincie strekt zich uit vanaf de scherenkust aan het Skagerak tot aan de Hardangervidda, 

de grootste hoogvlakte van Europa. In Telemark vindt men de meest uiteenlopende 

landschapsvormen: de scherenkust met al haar rotseilanden, vruchtbare landbouwgronden 

waar groente, fruit en graan worden verbouwd (2% van de oppervlakte), eindeloze bossen, 

vaak ondoordringbare dalen, steile bergwanden, rivieren, bergmeertjes en hoogvlaktes. Maar 

de bergen in Telemark rijken bijna nergens tot boven de boomgrens. Telemark is dan ook 

voornamelijk groen. Voor bergwandelen is dit een ideaal gebied want bijna nergens zijn 
wandelpaden moeilijk begaanbaar. 

Maar er is ook veel moois in Telemark verloren gegaan. Het is de provincie die de meeste 

energie levert uit de talrijke watervallen waarvan er veel zijn "ingekapseld" in enorme 

buisleidingen. Maar de industrieeën hebben zich niet in het centrum van de provincie genesteld 

(behalve dan in Rjukan), maar aan de monding of in het benedendal van de rivieren. 

De hoofdstad van Telemark is Skien, de geboortestad van de beroemde toneelschrijver Henrik 

Ibsen (1828). Veel bezienswaardigheden in de stad getuigen van deze belangrijke schrijver, oa 

het provinciale museum van Telemark. Hier kan men de schrijfkamer van de dichter 

bezichtigen. Op de iets buiten Skien gelegen boerderij Venstøp groeide Ibsen op. Deze 
boerderij is voor het publiek toegankelijk. 

In Telemark heeft de wieg van de skisport gestaan. Skischansspringen en telemarkskiën werd 

hier "uitgevonden". In Morgendal, in de gemeente Kviteseid werden in de vorige eeuw de 

eerste skiwedstrijden georganisseerd. Hier vond Sondre Nordheim de hielbevestiging uit en 

een nieuwe soort skistokken. Uit Telemark kwamen ook de eerste grote skiërs. onder wie Olav 

Bjaaland, die niet alleen aan wedstrijden, maar ook aan de Zuidpoolexpeditie van Amundsen 
deelnam. 

In het Olav Bjaarland museum getuigen veel documenten en voorwerpen uit de pioniertijd van 
de skisport. 

Ook de typisch Noorse volkskunst viert in Telemarken hoogtij, veel van het traditionele Noorse 

landleven is hier bewaard gebleven. Volksdans, volksmuziek, klederdrachten en oude 

handwerken zijn een geintegreerd deel van het dagelijks bestaan. In talrijke dorpjes in West-

Telemark worden in de zomer kunst- en handwerkexposities georganiseerd (o.a. in Seljord, 

Vinje en Rauland). En overal vindt men talrijke musea. De culturele traditie komt o.a. ook tot 

uiting in de vele, goed onderhouden houten huizen, de muzikale manifestaties en in de 

verschillende werkplaatsen. Gedurende de zomermaanden vinden vele festivals, concerten, 
sportmanifestaties en volksfeesten plaats.  
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Borgund 

Stavkirke, die volgens het runenopschrift, dat onder glas in het portaal wordt bewaard, dateert uit 1150 en is één van de best 
bewaard gebleven stavkirker. Het meest opvallend is het uiterlijk met zijn hoogst merkwaardige pagode-achtige 

dakconstruktie en de drakekoppen. Deze stavkirke behoort samen met de kerken uit Urnes en Heddal tot Noorwegens grootste 

bezienswaardigheid. 

 

De kerk van Borgund in Aalesund 

Geschiedenis 

In de Vikingtijd was Borgund een religieus en cultureel centrum, 

waarshijnlijk door zijn centrale plaats in Noord Sunnmøre. Men is er 

zeker van dat hier al kerken bestonden vanaf de eerste christelijke 

periode, zo rond het jaar 1000. Tegen het eind van de 12e eeuw waren 

er 4 kerken. (Om te vergelijken: in dezelfde eeuw, waren er ook maar 4 

kerken in Oslo). 

Hieruit blijkt dat men gepro-beerd heeft van Borgund een kerkelijk 

centrum, tussen Bergen en Trondheim te maken. Hoe meer de 

bisschoppelijke zetel van Selje aan invloed verloor des te belangrijker werd Borgund. 

De vier kerken: 

1. De kerk van Petrus: De muren van deze kerk bestaan nog steeds als de muren in de 

kruis-armen van de huidige kerk. 

2. De kerk van Margaretha: bevindt zich op de landtong bij Klokkersundet, onderaan bij het 

museum van de Middeleeuwen. Het terrein is gedeeltelijk opgegraven. De muren van deze 

kerk zijn in 1632 gebruikt om het koorgedeelte van de huidige kerk te bouwen. 

3. De kerk van Christus: het zijn waarschijnlijk de muren van deze kerk die men gevonden 

heeft tussen de korenschuur en de boerderij bij de oprit naar de pastorie.  

4. Men heeft de 4e kerk nog niet gevonden. Maar het is bekend dat men een kerk van 

Matheus in Borgund had. 

In de engelse documenten over de Middeleeuwen, vindt men de naam “Bisschop Tore van 

Borgund” als een van de bisschoppen van Noorwegen.  

Tegen het eind van de Middeleeuwen, toen Borgund zijn invloed als handelscentrum verloor, 

vervielen de kerken tot ruines. Alleen de kerk van Petrus is er nog. Haar muren - samen met 

de muren van de kerk van Margaretha - vormen nu het fundament van de huidige kerk. Het 

zuidelijk deel is in 1868 toegevoegd.  

 

Kerkebrand en wederopbouw 

Op 13 april 1904 is de kerk - met haar kunst in 16e eeuwse Barokstijl - afgebrand. Dat was 

een kulturele en historische tragedie. Maar de bevolking besloot om de kerk op dezelfde muren 

weer op te bouwen. Op 7 augustus 1907 werd zij ingewijd. De beste houtbewerkers uit het 

land hadden een prachtig werk verricht. De kerk - zoals men haar nu kan zien - is in 

Romaanse en Gotische stijl gebouwd. De architekten waren Christian en Hans Fürst uit Oslo, 

zij tekende de kerk en leidde het werk bij de bouw. De houten sculpturen werden in Barokstijl 

gemaakt. Het altaar werd uitgesneden door de architekt Nicolai Meijdell (geb. 1877), en werd 

betaald door priester Dietrichson. De preekstoel, uitgesneden door Hans Johan Johannessen 

(geb. 1851), werd betaald door de Rønneberg-familie en de figuren op de balustrade zijn 

uitgesneden door John Johnsen. Vele anderen hebben meegewerkt, o.a. Lars Kinsarvik en 

Johannes Rykken. 

 

Het interieur 

De ingang: Let goed op het handvat van de hoofdingang. Slangen die onder elkaar bezwijken, 

goed vastgebonden door een sluiting, gesymboliseerd door het sacrament van de doop, de duif 

en het water. De houten beelden die zich onder de orgelgalerij bevinden, tonen dat iedereen, 

ongeacht zijn status, vrij in de kerk kan komen. Er is totaal geen onderscheid. Let ook op de 

moeder van de familie met de sleutels. 

De westelijke gallerij. Het oude testament: Abraham, Mozes en David. De profeten tot aan 

de oudste Joodse periode. De zuilen van de tempel in Jerusalem staan in het midden. 

De oostelijke gallerij. De kerstening van Noorwegen. De koningen, van links af: Håkon de 

goede, Olav Tryggvason, Olav de heilige en Olav Kyrre. De vrouwfiguur links staat voor de 

verkondiging. Merk dat er voor de verkondiging en uitnodiging tot het hemelrijk een vrouw 
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werd gebruikt!! Verder zien we lofzang, geloof en hulde. 

Het altaar uit de middeleeuwen naar het oosten heeft een kleine relikwie-ruimte. In de 

oostelijke gang bevindt zich een Middeleeuwse grafsteen. 

De Kansel. Johannes de Doper draagt de kansel - met de gehele geschiedenis van Jezus, van 

zijn geboorte in de kribbe tot aan zijn gebed in Gethsemane - op zijn rug. “Hij zal goot zijn en 

ik zal klein zijn”. 

Let op de weduwe die alles wat ze bezit in de offerkist gooit. Het feit dat het „t kind is die 

offergave geeft, benadrukt de grootsheid van haar gift; hoewel zij voor een kind moet zorgen, 

geeft ze toch. 

De gehele verkondiging van het evangelie moet leiden tot dienstbaar zijn voor anderen en 

zorgdragen voor anderen. De martelaren dragen - en maken - het linnen doek onder de 

hemeltroon. 

De koepel over de preekstoel stelt de zeven diakenen voor, met Stefanus, die gestenigd 

werd en Jezus aan de rechterhand van de vader zag, in het midden. Alle verkondiging zal in 

liefde eindigen. Het zijn de martelaars die bidden en de koepel van de preekstoel vormen. 

Het altaarschilderij. De dood van Jezus en zijn overwinning op de dood en de zonde. (Adam 

en Eva in het Paradijs en de verbanning uit het Paradijs). De wederopstanding (gemarkeert 

met licht eiken) en bovenaan, Jezus, stijgende naar de hemel, die ons uitnodigt al zijn werk te 

ontvangen. 

Linksbovenaan, de aartsengel Michael, het hoofd van het hemelse leger, met zijn lans. Uriel, 

het licht van God. Rechtsboven, Raphael, Gods schildwacht en Gabriel, de boodschapper van 

God met het kind. 

Let ook op de personen bij het kruis. 

De doopvonten. De koepel boven het doopvont is optrekbaar met een met sterren bedekte 

hemeltrap. De communicatie tussen de hemel en de aarde is open. Op de top Maria met de 

kleine Jezus, door wie wij de genade Gods kunnen ontvangen. 

Het glas-in-lood raam in het koor gemaakt door G. A. Larsen uit Oslo, verkondigt het 

evangelie eenvoudig en helder. Het glas-in lood raam op de orgelgallerij is gemaakt in 

Engeland.  

Het Orgel is gebouwd in 1981 door Marcussen uit Denemarken. Het heeft mechanische 

tractuur, 3 manualen, 35 stemmen en 2240 pijpen. De ornamenten in het orgelfront zijn 

uitgesneden in eikehout door Oddvin Parr  

Het orgelpositief, dat in het koor staat is gefabriceerd door Paul Ott uit Duitsland.  

 

Iedere zondag bent u welkom om 11 uur om samen met de gemeente de eredienst te vieren. 

In de kerk worden regelmatig concerten gegeven. 

 

In de periode Juni - Augustus, is de kerk iedere dag (behalve maandag) van 10.00 tot 14.00 

geopend. Men kan ook een afspraak maken. 
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Kongsberg 

is gelegen op het kruispunt van de E76 (Oslo-Haugesund) en rijksweg 8. De stad dankt zijn bestaan voor een belangrijk deel 
aan de zilvermijnen. 

 
Kongsberg 

  

15.000 inw. In 1623 werd hier voor het eerst zilver gevonden door twee kinderen. Koning 

Christian IV liet de omgeving door Duitse mijnbouwexperts onderzoeken. Hun bevindingen 

leidden ertoe dat een jaar later de mijnen al in bedrijf al in bedrijf genomen werden en deze 

werden tot 1957 geëxploiteerd. Ze leverden een zeer zuivere soort zilver op. In de ruim 300 

jaar dat deze mijnen geëxploiteerd werden, werd er ruim 1350 ton zilvererts gedolven. Waren 

er 1700 nog maar 700 mijnwerkers werkzaam, zeventig jaar later was dit aantal al 

toegenomen tot 4200. In de tweede helft van de 18e eeuw was Kongsberg dan ook de 

grootste stad van Noorwegen op Bergen na (de opbloei van Trondheim en Stavanger moest 

nog beginnen) met een inwonertal van bijna 10.000. Ieder brok zilver, dat de mijnwerkers 

onder moeilijke omstandigheden naar boven wisten te brengen, moest aan de koning, die in 

Kopenhagen resideerde, afgedragen worden. Wanneer men bedenkt hoe karig de lonen van de 

mijnwerkers waren, is het niet verwonderlijk dat velen probeerden in ieder geval een klein 

klompje of schilfertje in hun eigen broekzak uit de mijn te smokkelen, om het daarna te 

verkopen. Een kilo zilver was evenveel waard als een heel jaarloon van een arbeider. Hoewel 

op zulke diefstal de doodstraf stond (die echter nooit is uitgesproken) moet veel zilver op deze 

illegale manier zijn weg gevonden hebben naar het Setesdal en Telemark. Daar vertellen nog 

vandaag de dag plaatselijke bewoners de legendes over het "tjuvsølv", het gestolen zilver. 
Toen de mijnen definitief gesloten werden, was Kongsberg al zodanig geindustrialiseerd 

(wapens, munten) dat de stad geen economische teruggang doormaakte. De mijnen bevinden 

zich ten westen van de stad (Saggrenda), in het gebied van de 902 m hoge Jonsknut 

(herkenbaar aan de grote t.v.-straalzender). Het is mogelijk een excursie te maken "in het 

voetspoor van de mijnwerker" ("i bergmannens fotspor"). Deze excursie gaat de 1070 m diepe 

schacht in, die voor bijna de helft onder het zeeniveau ligt. Een gedeelte van de tocht gaat per 

miniatuurtrein. 
Aan een bocht van de rivier staat de oude smeltoven, die nu als mijnbouwmuseum 

(Bergverksmuseum) is ingericht (op zondagmorgen niet geopend). 
In dit mijnbouwmuseum is ook een afdeling gewijd aan de geschiedenis van de skisport, met 

onder andere documenten en prijzen van bekende skispringers uit de streek.   

Niet ver van het dalstation van de stoeltjeslift op de helling van de Jonsknut staan in de 

bergwand de monogrammen die alle koningen van Noorwegen sinds Christian IV tijdens een 

bezoek aan Kongsberg lieten aanbrengen.  
Verdere bezienswaardigheden in Kongsberg zijn het Lågdalsmuseum bij de camping. Dit is een 

openlucht streekmuseum voor het Numedal. Hier vindt men naast oude plafondschilderingen 

en interieurs uit de regio ook een tentoonstelling van optische instrumenten. 
Ook staat in Kongsberg één van de mooiste barokke kerken uit de 18e eeuw, de Kongsberg 

kirke. Dit grote bouwwerk werd voltooid in 1761 en voorzien van een rijk barok/rococo-

interieur, waaronder een zeer mooi altaar, een dito preekstoel en een groot orgel 

(donderdagmiddag en zondagmorgen gesloten). De kerk heeft 2400 zitplaatsen. 
Koninklijke Munt - hier bevindt zich een uitgebreide collectie van de Koninklijke Noorse Munt. 
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Drammen 

Aan de monding van de Drammenselv lagen 180 jaar geleden twee steden: Bragernes op de noordelijke oever en Strömsö-
Tangen op de zuidelijke. In 1811 besloot men echter beide steden samen te voegen en kort daarna bouwde men de eerste 

brug over de Drammenselv. De nieuwe stad kreeg de naam Drammen. 

 
Drammen 

  

58.000 inwoners. 

De industrie heeft een belangrijke plaats ingenomen al behoort de haven nog steeds tot de 

drukstbezochte havens van Noorwegen. 

Het stadsmuseum is over drie gebouwen verspreid en geeft inzicht in de geschiedenis van de 

scheepsvaart, van de landbouw, kerkelijke kunst en van de plaats. 

Drammens Kunstforering is een galerie met zowel een permanente als een wisselende 

collectie. 

Drammen heeft een neo-gotische kerk (Bragernes Kirke) uit 1871 met daarin een altaar 

vervaardigd door Adolph Tidemand en vier marmeren beelden van de evangelisten. 

De spiraltopp in de berg Bragernesåsen is een 9 meter brede tunnelweg met 6 spiralen over 

een lengte van 1650 meter, die leidt door het inwendige van de berg naar de top waar je een 

prachtig uitzicht hebt over Drammen en omgeving. Deze tunnelweg is ontworpen door 

stadsingenieur Eivind Olsen toen men grond nodig had voor wegenbouw in de omgeving van 

Drammen en men toch het landschap geen geweld aan wilde doen. 

LET OP!! Maximale doorrijhoogte is: 3,65 m. 

De 1400 meter lange stoeltjeslift (Drammen Turheis) brengt je naar de top van de Aronslökka 

op Åssiden, vanwaar je eveneens een prachtig uitzicht hebt. 

Het raadhuis is voorbeeldig gerestaureerd en heeft daarvoor de Europa-Nostra-prijs gekregen. 

De houtindustrie van Drammen verwerkt jaarlijks 10.000.000 boomstammen. 

Even ten zuiden van Drammen vinden we vanaf de Skogerveien 6.000 jaar oude 

rotstekeningen. 
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Frederikshavn 

Frederikshavn (36.000 inw.) is uiteraard genoemd naar een koning Frederik, in dit geval de zesde. Hij verleende in 1818 het 
dorp Fladstrand stadsrechten verleende en daarmee waren de vroede vaderen zo verguld dat ze hun stad tot Frederikshavn 

herdoopten. 

 
Frederikshavn 

  

Fladstrand was al in de 14e eeuw een drukbezette handelspartner van de Zuid-Noorse steden. 

In 1627 werd het havenplaatsje een belangrijke vesting die in 1675 en 1688 door Anthon 

Goucheron nog verder werd versterkt met de bouw van schansen en een kruittoren. Twee 

eeuwen later werden de fortificaties (op de toren en het commandantshuis na) grotendeels 

afgebroken. In de tussenliggende periode was onder anderen Tordenskjold hier 

regimentscommandant. De versterking heeft de stad kennelijk goed gedaan; er werden geen 

plunderingen aangericht door Zweedse bezetters zoals elders her geval was. De verzanding 

van de haven bracht Fladstrand meer schade en dus werd al in 1805 de vaargeul uitgediept. 

Frederikshavn is daardoor een belangrijke haven gebleven voor de visserij (u kunt er dagelifts 

vanaf 7.30 uur zien hoe de vangst, voornamelijk platvis en oesters, aan wal gebracht en 

verkocht wordt), maar meer nog voor het verkeer. Frederikshavn is een van de grootste 

veerhavens van het land en daarnaast een marinebasis en industriestad. Er worden treilers, 

kustvaarders, visgerei, houtproducten en motoren vervaardigd. Voor de toerist zijn de boten 

naar Zweden en Noorwegen belangrijker dan de net iets te moderne stad waar net iets te 

weinig te zien is om er meer dan een paar uur te blijven. 

Van het dorp Fladstrand is nog wel iets over: de kleine vissershuisjes in het wijkje 

Fiskerklyngen langs de spoorlijn. Sommige dateren van voor 1800, de meeste zijn echter 19e-

eeuws. Ze zijn drastisch gerestaureerd en zeer in trek bij welgestelden die met wat minder 

ruimte genoegen nemen. Aan het Kattegat, over de spoorlijn, is nog een schans (Nordre 

Skansen) te zien die deel uitmaakte van de vesting. De witte kruittoren bij de haven (gebouwd 

tussen 1686 en 1690) is nu een museum voor militaire zaken (Krudttårnntuseet, 

Havnepladsen 20; 1)431110 dag. 10-17 u.). Er zijn bijvoorbeeld wapens en uniformen te zien 

uit de periode 16001900. De aanleg van de Duitse stellingen in de Tweede Wereldoorlog ten 

noorden van de stad wordt belicht in het Bunkermuseum (Nordre Strandvej 19; 1)6-159 dag. 

10.30-17 u.). In het Frederikshavn Kunstmuseum in het centrum (Parallelvej 14; di: za. 10-16 

u.) ziet u behalve wisselende exposities van beeldende kunst een leuke verzameling ex-

librissen en klem grafisch werk. 

Aantreldcelijker dan de stad is de recreatiezone aan de zuidwestrand. Midden in het groen van 

Pikkerbakken en het Bangsbo Skov staat het fraaie landhuis Bangsbo (Dronning Margrethes 

vej 1; bus 3 vanaf het raadhuis; dag. 10.30-17 u., buiten het seizoen niet op ma.). Het 

hoofdgebouw en de meeste bijgebouwen zijn 18e-eeuws, al gaat de geschiedenis van het 

landgoed terug tot 1364. De herregård is door de gerneente aangekocht en ingericht als 

museum met als voornaamste afdelingen verzetsgeschiedenis (1940-1945), cultuurhistorie 

van de streek, textielwaren en handwerk. In een van oorsprong 17e-eeuwse, maar na een 

brand herbouwde schuur ziet u rijtuigen, scheepsmodellen en het restant van een vikingschip 

(Ellingåskibet) uit de 12e eeuw. In het park is een collectie stenen voorwerpen (doopvonten, 

molenstenen, mijlpalen) bijeen gebracht. In de wijde omgeving vindt u enkele hunebedden, 

grafheuvels en andere prehistorische momenten, een hertenkamp en een botanische ruin. Het 

nabijgelegen landgoed Flade Bakker was het eigendom van de zakenman Cloos, die een fonds 

naliet waaruit de bouw van een uitkijktoren moest worden bekostigd. De toren kwam er pas in 

1962 (Cloostårnet, Brønderslevvej; 1/5-14/6 ma. en wo: vr. 13-17 u., za. zo. 10-17 u.; 15/6-

14/8 dag. 10-17 u.; 15/8-31/8 dag. beh. di. 13-17 u.). Hij is 60 m hoog, staat bijna 160 m 

boven zeeniveau en heeft behalve een trap met 319 treden ook een lift. Alleen her draaiende 

restaurant bovenin is er nog steeds niet. 
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Nordjylland / Aalborg 

Streek beschrijving. 

 
 

Nordjylland streekbeschrijving 

  

Zo op het eerste gezicht valt het niet op. Maar bij een nadere bestudering van de kaart van 

Jylland ziet u dat het bovenste deel (met al die badplaatsen) van de rest van het schiereiland 

wordt gescheiden. Het brede vaarwater met de naam Lim f ord staat zowel in het oosten als in 

het westen met de zee in verbinding. Dit is pas sinds een eeuw. Daarvoor was de Lim f ord 

eeuwenlang gewoon een f ord, een diep in het land snijdende inham. Er was een stormvloed 

voor nodig om het water van de Noordzee over een landtong heen te stuwen en zo de 

doorbraak te forceren. Heel lang geleden bestond er al een verbinding tussen Noordzee en 

Kattegat, op exact dezelfde plek. Uit oude geschriften en verhalen weten we dat de Vikingen 

door de Limf ord naar de Noordzee voeren. Wellicht zijn ze zo aan hun grote 

veroveringstochten naar Engeland begonnen. Pas in de Late Middeleeuwen moet de doorgang 

naar het westen zijn dichtgeslibd. Nu hebben plezierjachten en vissersbootjes bezit genomen 

van de f ord. Hier komen de Limfjordoesters, de mosselen en de Deense kaviaar vandaan 

(geen 'echte' kaviaar van de steur, maar een goedkopere soort). Lemvig, Struer, Skive, 

Løgstør en Nibe zijn bekende namen in de wereld van de zeilers. Ook als u geen belezen 

geoloog bent, komt de naam Limford u misschien bekend voor. Hier zijn (op het eilandje Fur, 

op Mors en aan de zuidoostzijde) unieke aardlagen metvulkanische as aan de oppervlakte 

gekomen, een interessant verschijnsel in het geologisch gezien tamelijk onbeduidende 

Denemarken. Het vasteland van Nordjylland omvat ruwweg de streken Salling (met wellicht de 

oudste stad van Denemarken, het van zijn historische kern beroofde Viborg) en Himmerland, 

een minder bekend fiets- en wandelgebied waarvan het hart wordt gevormd door het grootste 

bos van Denemarken, het Rold Skov. 

  

Streekindeling  

De beschrijving van Nordjylland begint met het laatste (noordelijke) stukje Midtjylland, en het 

aangrenzende Salling, een regio die nogal wat volksschrijvers heeft voortgebracht. Dan volgt 

het westelijke deel van de streek rond de Limfjord: Mors, Thy en Hanherred. Wie oostelijk 

Jylland trouw blijft, doorkruist Himmerland; de beschreven plaatsen liggen overigens alle ver 

verwijderd van de hoofdroute Randers - Aalborg (E45). Het Deense wegennet eindigt op 

Vendsyssel en zo ook de beschrijving van Nordjylland. Ook hier is het raadzamer die E45 maar 

te laten voor wat hij is. De dorpen rond Hjørring zijn veel interessanter. 

  

Hoogtepunten 

Musea 

Viborg Stiftsmuseum, Viborg (streekmuseum); Fur Museum, Nederby (fossielen); Danmarks 

Cykelmuseum, Aalestrup (fietsen); Nordjyllands Kunstmuseum (moderne kunst), Danmarks 

Tekniske Museum (telecommunicatie) en Aalborg Marinemuseum, alle in Aalborg; Bangsbo 

Museum bij Frederikshavn (landhuis met historische collecties); Grenen Kunstmuseum, Skagen 

(moderne kunst). 

  

Prehistorie 

Grafheuvels Lindholm Høje (Nørresundby, met museum), Hvolris (Vester Bjerregrav) en Ydby 

Hede (Hurup); vikingkamp Fyrkat bij Hobro. 

  

Oude (bouw)kunst 

Stadskernen van Aalborg, Nibe en Skagen; Søndre Sogns kirke, Viborg; burcht Spøttrup in 

Salling; jens Bangs stenhus en Sct. Budolfi kirke, Aalborg; Børglum kloster, Løkken; fresco's in 

de kerken van Sæby en Vinderslev; kastelen Dronninglund en Voergård (Flauenskjold). 

Moderne (bouw)kunst 
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Søndermarks kirke, Viborg; Nordjyllands Kunstmuseum en Aalborghallen, Aalborg; 

parochiekerken in de voorsteden van Aalborg. 

  

Attracties 

jesperhus Feriecenter op Mors (waterpretpark en bloementuin); Nordsømuseum, Hirtshals 

(oceanarium); Aalborg Zoo (dierentuin) en Tivoliland (pretpark) in Aalborg; Nordsø Akvariet, 

Nørre Vorupør (zeeaquarium); Han Herred Naturcenter (natuurexpositie); Lillemølle Fuglepark, 

Hvornum (vogelpark); Ørnens Verden, Tuen (roofvogelreservaat); Fårup Aquapark & 

Sommerland, Saltum (pretpark). 

  

Natuurmonumenten en parken 

Hald Søen Dollerup Bakker bij Viborg; Alhede en Kongenshus Mindepark bij Karup; Rold Skov 

bij Skørping (met daarin het nationaal park Rebild Bakker en het arboreturo); duinenlandschap 

bij Skagen (met natuurmuseum); tuinen van het jesperhus Feriecenter (Mors); Jydsk 

Rosenpark (Aalestrup). 

  

Inlichtingen 

Schriftelijk of mondeling bij het Turistbureau in: 

7700 Thisted (Postbox 210; mondeling: Store Torv 6), 7730 Hanstholm (Bytorvet 2), 7760 

Hurup (Jernbanegade 2), 7800 Skive (Postbox 152; mondeling: Østerbro), 7900 Nykøbing 

Mors (Havnen 4), 8800 Viborg (Nytorv 9), 9100 Aalborg (Postbox 1862; mondeling: 

Østerågade 8), 9300 Sæby (Krystaltorvet), 9370 Hals (Torvet 7), 9460 Brovst (Fredensdal 8), 

9480 Løkken (Møstingsvej 3), 9492 Blokhus (Støvesvej 2), 9500 Hobro (Søndre Kajgade 16), 

9520 Skørping (Kulturstationen), 9560 Hadsund (Kystvejen 34, Øster Hurup), 9670 Løgstør 

(Fischersgade 1), 9690 Fjerritslev (Østergade 1), 9700 Brønderslev (Vestergade 20), 9800 

Hjørring (Markedsgade 9 en Strandvejen 90, Lønstrup), 9850 Hirtshals (Nørregade 40), 9870 

Sindal (Jernbanegade 8), 9881 Bindslev (Østervej 10, Tversted), 9900 Frederikshavn (Postbox 

200; mondeling: Brotorvet 1), 9982 Aalbæk (Centralvej 2) en 9990 Skagen (Sct. Laurentüvej 

22). 

Vanaf Arhus H gaan twee (doodlopende) intercitylijnen naar Nordjylland. De westelijke tak 

voert via Viborg, Skive, Holstebro en Struer naar Thisted, de oostelijke via Hobro, Aalborg en 

Hjørring naar Frederikshavn. Tussen beide eindstations is geen spoorverbinding. Vanuit 

Hjørring loopt een particuliere lijn naar Hirtshals, vanuit Frederikshavn een particuliere lijn 

naar Skagen. De voornaamste busstations vindt u in Aalborg, Viborg en Frederikshavn. Vanuit 

Thisted en Brønderslev gaan bussen naar alle badplaatsen op Thy en Vendsyssel. Van de 

eilanden is Mors bereikbaar via bruggen (bussen vanuit Thisted en Skive) en Fur via een korte 

oversteek vanuit Branden; voor Læsø maakt u gebruik van de veerdienst uit Frederikshavn. 
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Limfjord / Skive 

De Limfjord is een vreemd gevormd binnenwater: soms breed, dan weer smal en overal zijn er ver het land binnendringende 
zijtakken, inhammen en nauwe waterwegen die de eilanden in de fjord omspoelen. 

 

Skive 

  

In dit hoofdstuk speelt de Limfjord, die sinds de vorige eeuw weer met de Noordzee in 

verbinding staat, een belangrijke rol. Dit is immers een van de drukst bevaren wateren van 

Scandinavie. Dat geldt niet zozeer voor de koopvaardijschepen (die komen niet verder dan 

Aalborg) en ook de scheepjes van de garnalenvloot zijn in de minderheid. De Limfjord is 

voornamelijk in trek bij de pleziervaart. Aan al die baaien en inhammen (Nissum Bredning, 

Venø Bugt, Sallingsund, Lovns Bredning en ga zo maar door) liggen grote en kleine 

jachthavens. Een van de belangrijkste is de haven van Skive, de hoofdplaats van het 

schiereiland Salling. Skive (27.000 inw.) is een toeristenoord van de eerste orde. Daarbij 

moeten we wel opmerken dat de meeste recreatiegebieden buiten het stadje liggen, aan de 

Venø Bugt in het westen, aan de mond van de Skive Fjord, langs de Karup Åverder zuidwaarts, 

op de uitgestrekte Hjerl Hede en aan het natuurreservaat Hjarbæk Fjord verder naar het 

oosten. Skive zelf is een vrij rustig stadje; de drukke jachthaven ligt betrekkelijk ver buiten 

het eigenlijke centrum. Wat direct opvalt, is de ligging van Skive: niet in een dal of op een 

eindeloos lijkende vlakte, maar tegen lage heuvels aan. De kern van het stadje ligt op de 

linkeroever van de Karup Å. Pas in een vrij recent verleden is begonnen met de bebouwing van 

de rechteroever, waar kleine voorstadjes verrezen. Skive is ontstaan op een plek waar de 

rivier, die'via de Skive Fjord in de Limfjord uitmondt, doorwaadbaar was. Zo kon men 

profiteren van het drukke handelsverkeer tussen Mors en Jylland, wat resulteerde in het 

verwerven van stadsrechten in 1326. Van de twee middeleeuwse kerken is er een 

overgebleven. Deze Vor Frue kirke (Kirkebakken) stamt uit de 12e eeuw en is later flink 

vergroot. In 1522 zijn op de gewelven mooie fresco's aangebracht met als hoofdthema's de 

zegevierende Kerk en haar heiligen. In het koor ziet u in de opeenvolgende traveeen: de 

Drievuldigheid, twaalf engelen, Maria, Maria Magdalena, de apostelen en de wapenschilden van 

het geslacht Høg. In het schip zijn martelaren, heiligen, kerkvaders en ordestichters afgebeeld. 

In het stadsparkje aan de rivier staat het kleine Skive Museum (Havnevej 14; za: zo. 14-17 u., 

1/6-30/9 ook ma.- vr. 11-17 u.). Er zijn oudheden te zien en moderne kunst en er is een 

collectie op het gebied van de Groenlandse volkskunst. Een merkwaardig curiosum is het 

collier met 13.000 (officieel 13.001, maar wie telt ze na?) barnstenen kralen. In het bos achter 

de jachthaven staat het internaat Krabbesholm (Krabbesholm Alle; ma. t/m vr. 9-15 u.), van 

oorsprong een herregård in renaissancestijl en omgeven door een slotgracht. Het grote 

hoofdgebouw dateert van circa 1560, de bijgebouwen zijn 18e-eeuwse vakwerkhuizen. In 

Krabbesholm is alleen de ridderzaal voor het publiek opengesteld. U kunt vrij wandelen in het 

bos en over het aangrenzende landgoed Resenlund. 

Het Ørslev kloster (aan weg 579 naar Hobro) werd al voor 1275 gesticht door benedictinessen 

nonnen (andere bronnen noemen het jaar 1200). De kerk is het oudste bouwwerk op het 

terrein. De drie kloostervleugels werden in de 15e eeuw volledig herbouwd en dit gebeurde 

nog eens omstreeks 1700, toen generaal Rantzau er zijn herregård van maakte. Sinds enige 

tijd is het voormalige klooster in het bezit van een stichting die er culturele conferenties en 

andere bijeenkomsten houdt, zodat het niet voor toeristisch bezoek in aanmerking komt. 
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Limfjord / Mors 

grootste bewoonde eiland in het Limfjord; is 362 vierkante km. groot en heeft 24.000 bewoners waarvan ongeveer de helft in 
Nykobing woont. Mors is vroeger ontstaan door de mosselen- en kaviaarvisserij. Deze kaviaar is echter niet van de steur maar 
van de kabeljauw of de snotolf. Desondanks niet minder lekker. De eerste bloeiperiode heeft het eiland gekend in de 15e eeuw 

vanwege de visserij. Door overbevissing werd dit steeds minder, ook verzandde het Limfjord. De tweede periode was in de 
17e eeuw door o.a. de ijzergieterij die op het eiland nog steeds actief is. Sallingsundbro - Jesperhusblomsterpark - Mors  

Thy en Hanherred eiland - Mors ø  eiland en omgeving - Nykøbing Mors - Lødderup - Outrup - Solbjerg - Sejerslev 

 
Mors 

  

Sallingsundbro  
De brug is 1730m lang en rust op 18 pijlers. Is in 1978 gereed gekomen. Toen de brug klaar 

was zeiden de bewoners van Mors dat Denemarken nu bij hen hoorde. 
  

Jesperhusblomsterpark  
Is aangelegd door de vader van Jesper (nu nog eigenaar). Jesper was namelijk nogal ziekelijk 

(astma), en kon door die ziekte weinig meer dan kijken en langzaam het een en ander 

onderhouden, deze tuin was echter zo mooi dat Jesper besloot om de tuin voor het publiek 

open te stellen. Momenteel is het uitgebreid met een terrarium, aquarium, vlinderkas, etc. etc. 

  

Mors  Thy en Hanherred eiland  

Uit de inleiding tot dit hoofdstuk bleek al dat het Limfjordland van grote historische waarde is 

geweest. Er zijn sporen aangetroffen van een flinke militaire nederzetting, een soort 

winterkamp voor Vikingen. We weten dat er aan de noordzijde belangrijke kloosters uit de 

begintijd van het christendom stonden en dat koningen er verblijf hielden in een 'kongsgård'. 

Die - overigens schamele - sporen van middeleeuwse activiteiten treft u aan op het Nordjyske 

Ø, het eiland aan de noordzijde van de Limlord, waarvan hier het smalste deel beschreven 

woord. De naam Nordjyske Ø wordt maar zelden gebruikt. Het westelijke deel heet van 

oudsher Thy, het moerassige centrale deel staat bekend als Hanherred en het breedste, 

verderop beschreven stuk heet Vendsyssel. Mors is een apart eiland, dat midden in de fjord 

ligt en evenals het veel kleinere Fur  vooral in geologisch opzicht van belang is. 

  

Mors ø  eiland en omgeving  

Van de bewoonde eilanden in de Limt jord (Engholm, Livø, Fur, Mors, Agerø, Jegindø, Thyholm 

en Venø) is Mors met zijn 362 lang veruit her grootste. Fur en Mors (of Morsø) vallen 

onmiddelijk op doordat ze aan de noordzijde vrij steil trit het water oprijzen. Dit kon u al lezen 

bij de beschrijving van Fur (hierboven) en daaruit bleek dat dit te danken was aan de 

opgestuwde lagen 'moler', vulkanische as die met leeor vermengd is. Van de 25.000 

eilandbewoners houdt ongeveer de helft domicilie in het stadje Nykøbing Mors aan de 

Sallingsund die het eiland.scheidt van het Jydse vasteland. Tot de voltooiing van de hoog op 

zijn betonven poten staande brug vormde de veerdienst Glyngøre - Nykøbing de varbinding 

met Salling. Nu loopt weg 26 om het stadje heen en is Nykøbing verlost van de overlast van 

het doorgaand verkeer. Twee bloeiperioden heeft Nykøbing gekend. De eerste viel in de 15e 

eeuw, toen de stad (in 1229 voor het eerst genoemd) het recht verwierf visserij te bedrijven in 

de hele Limfjord en de strook in het Kattegat tot aan het eiland Læsø. Kort daarop volgde het 

monopolie op de handel op Mors. De overbevissing van de wateren en het gelijktijdig 

verminderen van het aantal scholen haring in de Limfjord, die snel verzandde, brachten in de 

17e eeuw de 

ommekeer. Toen vele branden de stad teisterden en Zweedse troepen op rooftocht gingen, liep 

Nykøbing bijna leeg. 

De tweede hausse werd ingeleid door de korost van de eerste grote ind ustrieen, met narre de 

ijzergieterij Morsø jernstøberi. Deze fabriek is nog steeds actief en u kunt er het 

Støberimuseum bekijken (Holgersgade 1, begin juli-half aug. ma.- vr.10-17 u.). Een grote rol 

speelde en speelt nog de oester- en mosselteelt. Was dit vroeger het volksvoedsel bij uitstek in 

het Limfjordland, nu vinden deze schaaldieren en de Limfjordkaviaar (niet van de steur maar 

van de kabeljauw en de snotolf) gretig aftrek in binnen- en buitenland. 

Nykøbing is door die rampzalige ontwikkelingen in de 17e eeuw geen aantrekkelijk oud stadje. 

Wat overbleef van de gebouwen van toen is beperkt gebleven tot enkele panden, waaronder 

een gedeelte van het Dueholm kloster. Een deel van de middeleeuwse welvaart was te danken 



Hendrik De Cock /  bron: www.touringcarchauffeur.nl 22 

aan de grote invloed van het monnikengilde van dit johannieterklooster dat in 1370 werd 

gesticht. Na de secularisatie van de kloostergoederen werd Dueholm voor allerlei doeleinden 

gebruikt. Nu zijn in de gebouwen, die van veel later datum zijn dan de afgebroken gedeelten, 

de collecties te zien van Morslands Historiske Museum (Dueholmgade 7; ma.- vr. 10-16 u., za. 

zo. tot 17 u.). U treft er onder meer een verzameling faiences aan uit een langgeleden 

gesloten fabriek (eind 18e eeuw), een kerkinterieur met meubilair uit afgebroken dorpskerken 

en allerlei heemkundige zaken. Langs de Sallingsund liggen mooie stukjes natuurschoon. 

Speciale vermelding verdient het bos- en heidelandschap Legind Bjerge, dicht bij de brug. Hier 

ligt ook het uitgestrekte Jesperhus Feriecenter met een groot rosarium, tropische kassen, 

waterpretpark, aquarium en terrarium, speelterreinen, vlindertuin en vogelhuis (eind april-half 

juni en eind aug.-begin okt. dag. 10-17 u., half juni-eind aug. 10-18 of zelfs 9-20 u.). 

Hoofdweg 26 steekt het eiland diagonaal over en via de 400 m lange Vilsundbro (1939) bereikt 

het verkeer het eiland Thy. Als u wat meer tijd hebt en er nier tegen opziet om te moeten 

wachten op een veerpont, kunt u tussen Thy en Mors gebruikmaken van twee minder drukke 

ver bindingen. Weg 545 splitst zich bij Nykøbing afvan de hoofdweg en doorkruist het stille 

zuiden van het eiland. U passeert eerst Lødderup, waar ti (dag. beh. zo. 10-17 u.) een 

collectie flessen, draagtassen en balpennen kunt bekijken (Harrehøjvej 53). Voor ti - 

westwaarts rijdend - met het pontje de smalle Nees Sund oversteekt, kunt u een kijkje gaan 

nerven in het Morsø Frilandsmuseum op het landgoed Glomstrup, dat u bereikt via een 

doodlopend weggetje. De herregård dateert van 1797 en is van eind juni tot begin augustus 

geopend (dag. 13-17 u.). U ziet er landbouwgereedschappen, werkplaatsen en rijtuigen en er 

is een openluchtgedeelte met vijfboerenwoningen. Meer landbouwwerktuigen staan uitgestald 

in het Morsø Traktormuseum in her gehucht Outrup (Ovtrup) ten noorden van weg 545 

(Kjelgårdsvej 49; 1516-1519 dag. 10-17 u.) en in Baks Landbrugsmaskinmuseum in Solbjerg 

aan hoofdweg 26 (dag. 9-18 u.). 

De tweede alternatieve route voert over de Feggesund. Mors moet het eiland van Hamlet 

geweest zijn. Er is althans sprake van een prins Amled in de geschriften van Saxo 

Grammaticus. Hij is daarin geen filosofische figuur, maar een ruave bolster waaraan de blanke 

pit ontbreekt. Kondom deze Amled is een legende ontstaan die veel gelijkenis vertoont met het 

drama van Shakespeare, maar het is de vraag of de legende het toneelstuk inspireerde of 

andersom. In ieder geval heeft de turistforening bij de Feggeklit, de 24 ni hoge `moler'-

formatie aan het uiterste noordpuntje van Mors, een grafsteen geplaatst voor koning Fegge, de 

boosaardige stiefvader op wie Amled wraak nam. 

De weg Nykøbing - Feggesund (581) loopt langs de oostkust. U moet dus om de geologisch 

interessante plekjes te kunnen zien de doodlopende weggetjes naar het noorden volgen. Een 

geologisch museum vindt u bij het dorpje Sejerslev (Molermuseet, Skarrehagevej 8; 115-

15110 dag. 11-16 of 17 u.). Ook hier aandacht voor de landbouw in Landbrugsmuseet 

Skarregaard (Feggesundsvej 53; zelfde openingstijden). In Flade vindt u het Morsø Radio- og 

Geologisk Museum met onder meer 800 radio's en grammofoons (Torvegade 14; eind juni-
begin aug. dag. 11-16.30 u.). 

 
 


