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Første hytte var svær at finde på grund af tåge, og så var den helt ny, så den var ikke angivet på kortet, men det 
lykkedes til sidst. Vi spiste ved midnatstid. Al proviant findes i hytterne, undtaget chokolade. Der er altid to hytter på  
stedet, hvis den ene skulle brænde. Området vi går i ligger nordøst for Bergen og lige syd for Sognefjord. 



 

 
En dagsmarch mellem to hytter varer normalt mellem 7 og 9 timer, men kan godt komme op på 13 timer. Flere  
gange er det nødvendigt at tage støvlerne af og måske de lange bukser for at passere en elv. Der går lidt tid inden, 
man vænner sig til det kolde vand. På fjerde billede ses Norddalshyttens toiletbygning (Do'et). 



 

 
Selv om sommeren kan det sne i højflellet, men som regel er det noget tøsne, som hurtigt er væk. Ellers er det meget fint 
at gå på sne, specielt om formiddagen, hvor den stadig er ret hård. Temperaturen er typisk 2-7 grader. Der er ret store 
højdeforskelle i dette område. Ved tredie billede går det næsten 700 meter nedad. Sidste del af turen regnede det, så vi 
var meget våde. Så er det godt at få tændt op i pejsen. Her på 6. dagen mødte vi de første mennesker. 



 

 
Vi befinder os bedst over trægrænsen. Det er lettere at komme frem. Der er en mere behagelig temperatur og endelig, 
over trægrænsen er der ingen insekter. Nogle enkelte steder er vi heldige, at der er en bro over elven. Det kan være 
et meget koldt gys, når man skal have vasket hår. Det er absolut lettest i selve elven, men ikke det behageligste. 
Vi går efter et stisystem, hvis ikke der ligger sne. Ved vejdele står der træskilte, som angiver retning og sted. 



 

 
Når det regner pakker vi rygsækkene ind i sorte skraldesække, Det er vigtigt at drikke ofte. Vi har den regel, at vi  
drikker, hver gang vi kommer til et vandløb. I nærheden af trægrænsen er fåret en meget hyppig gæst. De bliver sat 
på sæteren om foråret, og de bliver så samlet igen sidst på sommeren. Moderfårene har bjælder på. 



 
I god vejr skulle vi kunne se en meget stor del af Sydnorge, men skyerne hang lidt tunge lige over hovederne på os. 



 
Så er det afgang fra sidste hytte, Volahytten. 12 dage i højfjellet er slut. Vi har gået 9 dagsmarcher, besøgt 8 hytter, kun 
mødt mennesker i de to af hytterne. Vi har gået i ca. 70 timer og tilbagelagt godt 300 km. Vi startede de første dage i tåge, 
så vi var ved at opgive at komme hele vejen rundt, men fra Solrenningen (den fjerde hytte) har vejret været fint. 



 
Øresundsbroen var blevet indviet, mens vi gik os en tur i fjellet. Så vi tog turen oven den nye bro på hjemvejen. Her 
ses den gennem en ret beskidt forrude. 


