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Tussen Bergen

Het zuidelijke fjordengebied – 160 kilometer tussen bergen en 
stavanger – is misscHien wel Het mooiste stuk van noorwegen. 
terwijl muziek van edvard grieg klinkt, spartelen we tussen 
zalmen en sloffen we over gletsjers. en dat kunt u ook.

Tekst: Bas van Oort | Fotografie: Désiré Weststrate

en sTavanger



42 | 42 | 

tussen Bergen en stavanger 

Morgenstimmung
Zoals de Morgenstimmung in de Peer  
Gynt Suite klinkt, zo oogt, nee, zo voelt de  
entree naar het Edvard Grieg Museum in 
Troldhaugen, net buiten Bergen. Eerst 

volgen we een rustig pad. Aan de ene 
kant een rotswand, aan de andere kant  

dichte begroeiing waar de zon doorheen  
probeert te komen. Alsof er elk moment elfjes uit 

het struikgewas kunnen verschijnen, huppelend met bloemen
kransen en panfluiten. Dan, als de strijkers inzetten, verschijnt 
het huis waarin de componist jarenlang woonde. In een tuin vol  
bloemen, gelegen aan het water. Was dit Griegs inspiratiebron, 
waaraan hij zijn bekendste werk schreef?
Zijn museum is aan de kleine kant. In het huis staat de piano 
van de maestro en aan de muren hangen foto’s en schilderijen. 
En een stukje verderop is er dan nog een klein cafeetje en een 
giftshop, maar dat is het wel. Toch neurie ik de rest van de dag 
het zo bekende wijsje, terugdenkend aan dit huis aan het water.

Weg uit Jondal
Op weg naar ons hotel voor vanavond in Tyssedal weten we  
al snel: we gaan deze week vaak te laat komen. Doorrijden in 
Noorwegen gaat niet, en bovendien moet je dat helemaal niet 
willen. In de auto bel ik alvast met het hotel, en spreek ik 
 Marit, de receptioniste.
Dat we het eten waarschijnlijk niet gaan redden.
Vriendelijkheid aan de andere kant van de lijn.  
‘Geen probleem meneer, de kok wacht wel even!’ 
‘Nou, we vertrekken nu pas uit Jondal. Volgens de kaart is dat 
nog zo’n 90 kilometer. Hoe lang is dat rijden?’
Voorbereid op een uitbrander, of tenminste een diepe zucht, 
wacht ik het antwoord af. Maar Marit blijft vrolijk. Ze is zelfs 
nieuwsgierig.
‘Jondal? Zijn jullie de gletsjer op geweest?’
Opgelucht door haar reactie vertel ik dat we inderdaad een 
gletsjerhike hebben gemaakt (zie filmpje op www.reizen.nl), 
maar dat we daar ook al te laat kwamen. Dat kwam door de 
route ernaartoe. Eerst kilometers langs het Hardangerfjord, 
richting Tørvikbygd. Onderweg passeerden we watervallen, 
fruitbomen vol bloesem en van die typische Noorse huisjes.  
In Tørvikbygd de veerpont op naar Jondal, aan de andere kant 
van het fjord. Daar ging het gewoon verder. Klaterende beek
jes, naaldbos. Hoger, naar de gletsjer, werd het landschap 
steeds ruiger. Met steeds minder begroeiing. Uiteindelijk alleen 
nog maar rots, met hier en daar een kraakhelder bergmeer.  
‘U begrijpt, niet te doen met een fotograaf naast me.’
Marit moet lachen. ‘Maar hoe was de gletsjerhike?’
 
Blauw ijs, helder water
Bij het Folgefonna Sommerski Center staat Åsmund Bakke ons 
op te wachten. Hij is berggids en eigenaar van Folgefonni 
Breførarlag. Om hem heen een groep avonturiers, klaar om 
over het ijs te lopen. Snel schieten we de juiste kleding aan, 
doen een helm op en ijzeren spikes onder. Als houten 
 kinderschaatsen bind ik de spikes onder mijn bergschoenen.
‘Walk like a cowboy’, zegt Åsmund. ‘Dat ziet er misschien wat 
gek uit, maar dan struikel je niet over je spikes.’  

Foto’s: 1- Op weg naar Tyssedal. 2 - Hardangerfjord 
in Herand. 3 - Het zuidelijke fjordengebied barst    
van de fruitbomen. 4 - Twee beroemde Noorse  
componisten: Edvard Grieg en zijn mentor Ole Bull.            
5 - Het huis van Grieg en de vleugel waarop hij de 
Peer Gynt Suite componeerde.
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tussen Bergen en stavanger

Als Clint Eastwood lopen we omhoog.  Åsmund voorop,  
daarachter de groep. Een man of acht, een voor een, allemaal 
vast aan hetzelfde touw en ook nog een  ijshamer in de hand. 
De hike duurt in totaal iets meer dan vijf uur, maar daar 
 merken we niks van. Onderweg neemt Åsmund regelmatig de 
tijd om even te stoppen en iets te vertellen over het ontstaan 
van de gletsjer, of over de omgeving. 
‘Kijk, daar in het westen, helemaal in de verte, kun je de 
Noordzee zien.’
Acht man turen naar een klein streepje blauw, tientallen 
 kilometers verderop. Mijn blik blijft veel dichterbij hangen.  
De witte gletsjer, met blauw ijs. De rotsen en het bergland
schap. Het is een wonderlijk kleurenpallet, met als hoogtepunt 
het bergmeer. Het meest heldere water dat ik ooit zag.
Als we ’s avonds laat aankomen in Tyssedal, zit Marit nog 
steeds achter de receptie. 
‘Jullie hebben het gered!’, zegt ze vrolijk. ‘Kom, ik zal jullie 
snel het hotel laten zien. De kok heb ik trouwens toch maar 
naar huis gestuurd.’
We krijgen een rondleiding door het hotel, dat een indruk
wekkende kunstverzameling heeft. Als we in het restaurant 
zijn, zie ik nog één gedekte tafel staan.  
Onze ontbijtplek.

Daar bij de waterval
Sand, vrijdagavond. We staan bij een zalmstudio aan de 
 Sandsfossenwaterval, aan het eind van de rivier Suldalslågen. 
Vanmiddag waren we hier ook, met Bjørn Moe. Bjørn is  
eigenaar van Mo Laksegard, dat ongeveer een kilometer ver
derop ligt en waar we vanavond slapen. Én hij is zalmkenner. 
‘Als jullie zalm willen zien springen, moet je vanavond terug
komen bij de waterval’, zei hij.
Dus staan we nu weer hier.
Het geluid van het stortende water voor ons werkt rustgevend. 
Bijna hetzelfde als stilte, dan hoor je ook niks anders om je 
heen. Gebiologeerd kijken de fotograaf en ik naar de waterval.
Er gebeurt niks.
Ik ga op een bankje zitten en kijk naar de zalmladders aan de 
zijkant van de waterval. Een hulpmiddel voor de vissen, zodat 
ze makkelijker tegen de stroming in kunnen zwemmen. Want 
dat doet zalm. Helemaal vanuit Groenland komen ze terug naar 
een klein riviertje in Noorwegen. Om eitjes te leggen,  precies 
op de plek waar ze zelf zijn geboren. Blindelings  vinden ze de 
route terug. De Sandsfossenwaterval is een  belangrijk punt op 
die route. Vlak na die waterval (of voor, als je op de terugweg 
bent) begint het Sandfjord. Die loopt over in de Boknafjorden en 
daarachter strekt de Noordzee zich uit.
‘Kijk nou!’, roept fotograaf Désiré.
Ik spring op en spurt richting de waterval.
‘Als je heel lang naar het water staart, vooral naar dat witte, 
kolkende deel, en meteen daarna naar die bomen kijkt, is het 
net of de bomen bewegen!’ 
‘Fijn. Al zalm gezien Dees?’
‘Nee, geen zalm gezien.’

Op safari in droogpak
Terug bij Bjørn in Mo Laksegard vertellen we over onze 
 mislukte poging. ‘Ik weet het goed gemaakt’, zegt hij. ‘Jullie 
krijgen morgen een herkansing. Kennen jullie de zalmsafari?’
We schudden van nee.
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Foto’s: 1 - Dit kunt u ook: te voet op de Folgefonna 
Gletsjer. 2 en 3 - In de zomer is de gletsjer ten 
strengste gesloten voor skiërs, maar klimmen kan 
dan wel. 4 - Met duikbril en droogpak op zalmsafari.              
5 - Vissen in de Suldalslågen.
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16rubriek

‘Wacht maar af, maar kom nu eerst mijn zelfgebrouwde bier 
proeven.’
Bij het ontbijt de volgende ochtend komt Bjørn aanlopen met 
twee astronautenpakken waarvan alleen de helm ontbreekt.  
Hij vertelt: ‘Dit zijn drysuits. Daarin blijf je helemaal droog en 
door de lucht in het pak blijf je drijven. Met een snorkel en 
duikbril drijven jullie straks de rivier af, terwijl je naar de  
bodem kijkt. Dan zie je de zalm onder je zwemmen. En dit  
keer echt. Ik peddel mee in een kano, dan kan ik aanwijzingen 
geven. Kleed je maar om, dan kunnen we beginnen.’ 
Dat laten we ons geen twee keer zeggen. We trekken de 
 droogpakken aan, bekijken een instructiefilmpje en nemen  
een proefduik in het zwembad. 
Inderdaad, je blijft drijven in zo’n pak.
De rivier blijkt een stuk kouder dan het zwembad, maar  
eenmaal gewend (alleen een deel van je gezicht wordt nat) 
speuren we als roofvogels de bodem af. Die is soms zo dichtbij 
dat we de stenen die erop liggen kunnen vastpakken.  
Zo zweven we een paar kilometer stroomafwaarts. 
Onze vangst: negen zalmen gespot. Tegen de stroming in.

een zondagochtendwandeling
Wat doe je op een zondagochtend in de buurt van Stavanger? 
Juist, dan ga je naar misschien wel de bekendste attractie van 
Noorwegen: de Preikestolen (Preekstoel). Voor wie ‘m nog niet 
kent: dit is een klif boven het Lysefjord, ruim 600 meter hoog. 
En daar bovenop staat geen enkel hek en ook een bord met 
‘Pas op, afgrond 600 meter diep!’ ontbreekt. Toch lopen daar 
overal mensen, heb ik of foto’s gezien. Waaghalzen schijnen 
zelfs over de rand naar beneden te gluren. Maar dat is voor  
later, eerst moeten we er nog zien te komen. 
Vanaf de parkeerplaats is het een wandeling van bijna twee 
uur voor wie standaard is uitgerust met Noorse klimkuiten. 
Sommige stukken zijn redelijk vlak en prima te doen, maar  
af en toe moet er serieus geklauterd worden. En dat doen de  
Noren vaker, merken we al snel. Links en rechts worden we  
ingehaald door complete families. Jong en oud holt de berg op. 
Vlak voor de top kunnen we kiezen: de steile hill trail of de  
cliff trail buitenom. We kiezen de laatste en hebben daardoor al 
vlug in de gaten: het waait hard vandaag. Echt hard! Tussen de 
windvlagen door leg ik het laatste stuk af, met steeds frisser 
wordende tegenzin.
Ik ga dus mooi die rots niet op met windkracht tien.
Désiré denkt hier anders over. Als ik om de laatste rots loop, 
staat hij al midden op het plateau: druk foto’s makend. Totaal 
niet bezig met 600 meter niks gevolgd door een doffe plof, als 
hij een stap verkeerd zet.
‘Kom hierheen, het is echt prachtig!’
Voorzichtig schuifel ik naar hem toe. Dichter dan drie meter 
van de rand kom ik niet.
‘Ja, mooi’, mompel ik. ‘Mag ik nu weer terug?’
Lachend schudt hij zijn hoofd. ‘Schijterd. Ik ga nog even verder 
hier. Ik zie je zo wel.’ En weg is hij. Achter een vrolijk lachende 
Australische aan, die windvaantje speelt met haar leven.
Stap voor stap zoek ik een grote steen op waarachter ik voor de 
wind kan schuilen. 
Zachtjes neurie ik de Morgenstimmung.  •
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Vragen/opmerkingen? bvanoort@anwb.nl 
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‘Ik zie je zo wel.’ 
En weg is hij. Achter  
een vrolijk lachende  
Australische aan, die 

windvaantje speelt  
met haar leven.

Foto’s: 1 - Bijna ‘Gone with the wind’ op de        
Preikestolen. 2 - Pas op, 600 meter diepe afgrond!   
3 - De wandeling naar de top: soms vlak, vaak    
klauteren. 4 en 5 - Natuurschoon na elke bocht, in 
Noorwegen is dat doodgewoon.


