Norge Efterår (sidste uge i september) 2005 Ta-fjellet

Vi havde hørt, at Norge skulle vise sig fra sin aller smukkeste side om efteråret. Dette fik vi afprøvet i sidste uge af
september 2005. Og vi blev fuldt bekræftet i, at der er meget om snakken. Vi besøgte Ta-fjellet med nogle af Norges
højere bjerge inden for rækkevidde. Vi nåede bl.a. også at komme på toppen af bjerget til højre.

Men inden vi gik op i fjellet, skulle den sidste mail lige besvares og det næste læserbrev sendes til aviserne. Valgkampen
kan ikke gå i stå pga. lidt ferie. Vi kørte ad en lille grusvej op i ca. 700 meters højde. Her var det på med rygsækken og
så opad de næste timer, op til den hytte, vi skulle bo i.

Vi nåede op til hytten hen på eftermiddagen. Hytten består af fire huse. Den rigtige hytte til venstre og sikringshytten den
mørke. De ligger i sikker brandafstand af hinanden. Toiletbygningen den lille i midten og stenhytten i forgrunden er til
mand og hund, da der ikke må komme dyr ind i hytten. Når det bliver aften bliver det sort nat. Jeg var nær "faret vild" fra
toilettet, da lygten gik i stykker. Jeg ramlede heldigvis ind i hytten og kunne føle mig tilbage til indgangen.

Hver dag tog vi rygsækken på nakken med det, vi skulle bruge i løbet af dagen, og gik ud i den utrolig flotte natur med
en eksplosion af farver. Vi gik ca. 6 timer om dagen, og vi kom bl.a. forbi en dal (billedet med den lange sø), hvor vi for
år tilbage havde boet i en hytte. Den ligger helt inde i bunden af dalen. Når det havde været frost om natten blev farverne
endnu mere intense næste dag.

En dag gik vi op på toppen af Pytteggaenden, fjellet til venstre. Det var flot vejr, men deroppe er der frost, så det sneede
i nogle kraftige byger ind i mellem. Men frostsne bliver man ikke våd af. Det er en klar fordel i modsætning til regn, hvor
man er nødt til at tage regntøj på, og når man så samtidig skal gå kraftigt opad, bliver man våd alligevel, nemlig indefra.
Vi fandt læ på toppen og "skosede" os med kaffe, chokolade og en flot udsigt over hele området.

Planterne i denne højde, ca. 1200 meter over havet, er meget små. De er sjældent ret meget højere end 10 cm., og kan
de finde lidt læ bag en sten, er fremtiden sikret. Planterne på billederne er rypebær (meget kraftig rød), fjellbirk med små
takkede blade og blåbær med meget røde blade. Der var faktisk blåbær på planterne stadigvæk. Bærrene var meget
søde og noget tørre.

Den sidste nat, vi var på fjellet, havde det sneet. Vinteren kommer tidligt heroppe, så når vi skulle passere en elv, måtte
vi vade over, da broerne var taget ind for vinteren. Temperaturen var -2˚ C, og der var ca. 5 timer ned til bilen. Det havde
været nogle fantastiske dage i fjellet, og det er helt sikkert, at det er ikke sidste gang, vi går i fjellet om efteråret.

Sneen holdt sig til langt op ad formiddagen, hvor solen rigtig fik magt og smeltede de få cm sne væk igen.

Disse billeder er taget med ca. en times mellemrum og ca. 500 meters højdeforskel.

Da vi igen kom under trægrænsen var farverne også her blevet meget kraftige efterårs-agtige. Med digitalt kamera er
det ingen sag at skyde over 400 billeder.

Gamle bådhuse i Geiranger

På vej op ad Trollstigvegen
Det var meget svært at slippe Norge i den meget smukke efterårsdragt, men arbejdet kaldte, og der var stadig langt hjem.
Kameraet måtte pakkes væk og kursen sættes hjemefter.

