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Trine og Kåre Christiansen



Fredag den 19. marts
Vækkeuret ringede klokken alt for tidligt, men vi kom da op og fik pakket de
sidste ting. Vi skulle være i Frederikshavn klokken 9.

Lidt i 9 var vi i Frederikshavn og da vi kom ombord fandt vi hurtigt vores
kahyt, og den var heldigvis allerede klar. Det var simpelthen guld værd at have et
sted at slappe af, specielt når vi havde været så tidligt oppe. Vi fik da i hvert fald
sovet nogle timer.

Vi havde selv taget en madpakke med, da udvalget typisk er enten junk-food
eller dyr buffet. Vi opdagede dog, at man kunne få en dagens ret til 80 nkr, som så
nogenlunde fornuftig ud.

Efter et forfriskende bad gik vi en tur på skibet, som var som den slags skibe
er flest: Spilleautomater og butikker med slik, spiritus og parfume. Men vi købte
da også noget slik. Udsigten var vand.

Klokken 17, 2 timer før ankomst, skulle vi forlade kahytten. Nu var Oslofjor-
den også kommet til syne, så vi nød udsigten lidt før vi fandt et bord og satte os
til at spille kort. Vi så dog sidste del af den flotte indsejling fra dækket.

Til vores store overraskelse fandt vi nemt ud af Oslo og ind på E6 mod Lille-
hammer. Men vi blev hurtigt skuffede. På vores kort står der, at der er motorvej til
Lillehammer, men det er der slet ikke.

Efter lidt leden fandt vi også vejen fra Lillehammer til Nordseter. Og vores
lille bil med helårsdæk klarede turen uden problemer. Vi fandt Fjellstuen og fik
vores nøgle og efter et lille intermezzo med en isblok lykkedes det os også at finde
et sted at parkere.

Det var en rigtig hyggelig lejlighed, helt i træ med sauna, opvaskemaskine og
pejs. Det er gjort endnu hyggeligere med bøger på hylderne, en gammel kaffe-
kværn og en kobberkedel.

Lørdag den 20. marts
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Sengen var af glimrende kvalitet og vi vågnede til snevejr. Inden morgenma-
den skulle vil lige have komfuret til at virke. Det virkede nemlig kun, hvis timeren
var sat til. Efter en hurtig morgenmad gik vi op for at få udleveret vores ski. Der
var gået lidt galt i kommunikationen, så de vidste ikke at vi kom, men vi fik da
vores ski og fik dem smurt.

Vi var blevet enige om at løbe mod Sjusjøen for at se Birkebeinerrennet, og
vi valgte fjeldvejen. Det gik ikke ret godt. Skiene lavede ikke andet end at glide
bagud og vi legede dominobrikker. Vi var i tvivl om om der overhovedet var præ-
pareret. Til sidst vendte vi om og gik ned og bestilte en skitime. Den rare mand i
skiudlejningen gav os et ruteforslag.

Vi satte os i cafeen og fik en kop glimrende kakao til vores frokost.
Ret hurtigt efter frokosten fandt vi ud af, at vi slet ikke havde fulgt en løjpe,

men en sti. Det er nu noget nemmere med en præpareret løjpe! Ved hvert kryds
af løjper var der kort så det var til at orientere sig. Desværre var de løjpekort man
kunne købe ikke af en ret god kvalitet, så de var næsten umulige at løbe efter.

På denne tur lykkedes det os at gå galt op til flere gange, og nu begyndte Kåres
ski at drille voldsomt. Hvor mine var løbet fra mig, satte der sig store kager af sne
fast under hans.

Da vi på et tidspunkt var stoppet for at rense Kåres ski, snakkede vi om at
der var så stille. Der var kun en gammel gran der knirkede. Da vi så kiggede
nærmere på træet var det i virkeligheden en spætte, der sad og hakkede lidt. Vi
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snakkede, tog ting op af tasken, fjernede sne fra skiene og den var bare ligeglad.
Den reagerede slet ikke.

På vejen hjem var vi lige inde i Nevra Handel og handle lidt og da vi kom
hjem faldt vi mere eller mindre om i sofaen. Vi havde tændt saunaen og det var
bare dejligt. Sådan en blanding af kolde brusebade og en varm sauna er nu anbe-
falelsesværdigt.

Vi havde taget nogle spil med, som vi hyggede os med om aftenen, men man
går nu tidligt i seng, sådan en hel dag på ski i den friske luft er altså trættende.

Søndag den 21. marts
Sjovt nok var det armene vi var mest ømme i, ikke benene.

Vi havde en skitime klokken 10 og vi benyttede ventetiden til en kop kakao
mens skiene blev smurte.

Første del af undervisningen var løbeteknik. Instruktøren var dansker og han
lærte os mange gode ting, som ville spare på vores kræfter. Derefter skulle vi lære
at bremse. Her var instruktøren rigtig god til at differentiere undervisningen det
der var nødvendigt. Specielt da Kåre ikke var i stand til at bremse, selv hvis der
næsten ikke var nogen bakke.

Trine havde desværre fået nogle voldsomme vabler på hælene, så efter under-
visningen blev det kun til en kort tur før vi tog hjem for at spise frokost.

Vi kørte til Sjusjøen og håbede vi kunne få nogle vabelplastre. Turen var lidt
af en oplevelse hvor vi fik afprøvet vores snekæder. Men vi kom da over.

Supermarkedet var velassorteret og slet ikke så dyrt som vi havde frygtet. De
havde også både vabelplastre og en god fed creme. Vi købte også tørrede fløde-
kartofler, mest for at kunne grine af det, men det vidste sig, at det faktisk var ret
godt. Og så til 7 kroner!

Selvom vi var kommet over fjeldet, valgte vi at køre nedenom tilbage til Nord-
seter, og denne gang fik vi parkeret uden problemer.
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Vi gik en tur for at se Nordseter Fjellkirke. Lidt for moderne indvendig, men
ret flot udvendigt. Der var en flot udsigt, så Trine gik hen for at tage et billede.
Desværre tænkte hun ikke på at sneen ikke var trampet udenfor stien, så pludselig
stod hun i sne til livet. Det så ret sjovt ud og det var ikke så nemt at komme op
med maven knækket sammen af grin.

En tur i saunaen, aftensmad, et par spil, en god bog og så i seng.

Mandag den 22. marts
Trines vabler var vokset i løbet af natten, men det lykkedes da at få sko på. Vi ville
løbe en tur rundt om en sø, men vi nåede ikke ret langt før vi måtte vende om for
at få smurt skiene. Så gik det også straks bedre.
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Da vi nåede første kryds, opdagede vi at vores løjpekort lå hjemme i hytten,
men sjovt nok lykkedes det os alligevel at finde vejen. Vejret var fantastisk godt,
masser af sol og ingen vind. Det gik op og op og op, men der var mange post-
kortudsigter på vejen. Bl.a. lige ved udløbet af søen, hvor der var en anelse åbent
vand.

Det første lange stykke hjemad gik dejligt jævnt nedad, men så begyndte det
ellers at gå hurtigt. Det var meget stejlt og meget glat. Det allersidste stykke valgte
vi faktisk at tage skiene af og gå, det var simpelthen for farligt.

Det var rart at sidde med en kop kakao og en rosinbolle efter den tur.
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Resten af dagen brugte vi igen på at spille, men det var også tid til den obliga-
toriske kortskrivning.

Tirsdag den 23. marts
Vi havde set på vejrudsigten mandag, at det ville blive overskyet og trist, og Tri-
nes vabler var efterhånden blevet til åbne sår, så vi besluttede at tage på bytur til
Lillehammer.

Det er en ret flot køretur til Lillehammer, og vi startede vores tur med et ind-
købscenter. Vi var i et stort supermarked og blev overraskede over at tingene fak-
tisk var billigere i Sjusjøen og den lille købmand på Nordseter. Til gengæld var
der naturligvis et større udvalg.

I centeret besøgte vi også en boghandel, hvor Trine købte Knut Hamsuns sam-
lede værker og Fiskerjenten af Bjørnstjerne Bjørnson.

Vi var også i en dyrehandel, og det var godt nok nogle andre priser end i
Danmark. En nymfeparakit kostede 750 kroner! Det var heller ikke fordi deres
fisk havde den helt store plads. Flere af fiskene stod i almindelige vandglas.

Vi kørte ind til Lillehammer og parkeringen er godt nok dyr. En ret kedelig
sandwich hos en bager kostede 42 nkr, men vi fik da noget at spise.

Bagefter tog vi gågaden i øjesyn. Det mest spændende var Norsk Husflid. Der
kunne vi godt have brugt mange penge, hvis vi bare havde haft dem. De havde et
kæmpe udvalg i tinvarer og uldting, men også meget smedejern og træarbejde.

Da vi kom hjem til lejligheden var Trine nødt til at gå i bad og bløde hælene op
inden hun overhovedet kunne få strømperne af. Og hælene var ikke særlig pæne
da det lykkedes.

Sidst på eftermiddagen tilbragte vi en times tid i saunaen i selvskab med en
gryde med sne.

Aftenen blev igen tilbragt med spil og bøger med ild i pejsen og kakao.

Onsdag den 24. marts
Vi ville løbe en tur på de olympiske løjper nede ved Lillehammer, så efter mor-
genmaden kørte vi derned. Vi fandt også løjpen, men der var en masse skiløbere
med numre på, så vi havde ikke rigtig lyst til at løbe der.

På vejen for at finde en anden parkeringsplads måtte vi have overset en vej eller
noget, så i stedet endte det med at vi nød udsigten fra de olympiske skihopbakker.
Om vi fatter, hvordan nogen tør kaste sig den vej ud.

Vi så en rå på vej ind til skihopbakkerne. Hun løb lige så stille på vejen inden
hun satte i et enormt spring over snebunkerne i vejsiden.

Men enden blev, at vi kørte tilbage til lejlighederne og løb af skovvejen mod
Sjusjøen. Skiene var ikke blevet smurt siden mandag, og det betød at de var lidt
trælse, men det gik dog alligevel.
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Til gengæld var det en rigtig flot vej. Det virkede som om det gik ligeud, men
da vi skulle tilbage garanterer vi, at det gik nedad. Det var sjovt. Trine endte på et
tidspunkt liggende på maven med hovedet i modsatte retning, det så virkelig sjovt
ud.

Vi løb forbi fjellkirken og hjem hvor vi spiste kanelsnegle og drak kakao. I det
hele taget har jeg aldrig drukket så meget kakao som den uge i Norge.

Efter maden spillede vi igen og gik igen tidligt i seng.

Torsdag den 25. marts
Ingen af os havde meget energi, det var sådan en rigtig midtvejsferiedag. Så vi
startede dagen med at spille og læse og kom først ud over middag.

Trine prøvede at bytte sine støvler og det hjalp også lidt. Vi fik en masse gode
råd om vabler og skismøring. Det var et rigtig godt skicenter og meget hyggeligt.

Skiene blev smurte og vi løb en rigtig flot tur gennem skovterræn. Vejret var
rigtig godt, solen skinnede, løjpen var nypræpareret og gik nogenlunde jævnt. Det
var faktisk en af de bedste ture vi havde.

På vejen hjem lærte vi at is og bakker ikke er den allerbedste kombination,
hverken på ski eller ben. Man kan hurtigt komme til at føle sig som Bambi.
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Aftenen endte med en særdeles flot solnedgang, hvor Trine ved et uheld kom
til at slette alle billederne på digitalkameraet, så desværre har vi ikke rigtig nogle
billeder af alt det der skete før på turen, så de billeder der er i dagbogen er i
virkeligheden alle sammen taget efter denne aften.

Fredag den 26. marts
Sidste dag på fjeldet. Vi valgte at tage en tur, hvor vi kom forbi der hvor vi så
spætten. På denne tur kunne vi faktisk begge mærke, at vi nu var ved at have styr
på noget af teknikken, så det gav lige lidt ekstra selvtillid.

Desværre var spætten ikke hjemme da vi var på besøg, men vi så dens mærker
i træerne og en hule fra et andet dyr.

Efter den sidste kop kakao gik turen for sidste gang ned mod lejlighederne. Det
var en skøn tur på ski fra skicenteret, desværre opdagede vi den først midt på ugen.
Vores skiferie endte med at vi begge to væltede godt og grundigt højtgrinende i
sneen.
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Efter et spil eller to kæmpede vi os op på skicenteret for at aflevere vores ski
igen. Det er nu en træls tur at gå.

Saunaen blev også brugt den sidste dag, og det var stadigvæk skønt.
Mens vi ryddede op og pakkede måtte Trine vaske strømper, for de var alle

sammen helt stive af sårvæske og blod. Vi nåede ikke at blive helt færdige med at
pakke, men vi oplevede da et særdeles irriterende og meget stoppet toilet! Heldig-
vis var det da ikke midt på ugen.

Efter at have pakket det hele, så kan man altså tydeligt se, at sådan en lejlig-
hed er hyggeligere når den er beboet. Men den lejlighed er nu noget af det mest
hjemlige og hyggelige vi har oplevet i ind- og udland. Der var små vævede bord-
løbere, kludetæpper, billeder, brændeovn og en masse andre hyggeting. Specielt
uldtæppet ville Trine gerne have haft med hjem.

Lørdag den 27. marts
Feriens sidste dag. Vi kom op, fik pakket bilen og fik gjort lejligheden rent. Toilet-
tet kunne vi af gode grunde ikke gøre så meget ved.

Så 20 minutter i 11 tog vi hinanden i hånden og gik op til fjellstuen for at
aflevere nøglen og sige tak for et godt ophold.

I Oslo koster betalingsparkering 19 nkr pr. time, det er nu pænt dyrt. Men i en
tilfældig sidegade fandt vi pludselig en gratis parkeringsplads, oven i købet lige
ved siden af slottet.

Så vi gik gennem slotsparken og ned til slottet. Der var mindst tre skildvagter
på vagt. Der var rigtig mange mennesker i parken, og krokusserne var så småt
begyndt at blomstre.

På vej ned af Karl Johan gjorde vi stop ved teatret, hvor der var et mylder af
mennesker, optræden med sang og musik og et flot springvand. På teatrets pro-
gram var Festen og Jeppe på bjerget, så dansk teaterkunst var godt repræsenteret.

Vi fortsatte ned af Karl Johan, der er en flot gade med udsigt lige op til slottet.
Vi gik lidt rundt i de små gågader og en af de sjovere butikker var en boghandel,
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der udelukkende havde computerbøger.
På vej tilbage mod bilen kom vi forbi en husflidsforretning, der heldigvis (for

økonomien) var lukket og universitetet.
Vi kørte efter Vigelandsparken og det var en sjov tur. Efter at have været drejet

en gang for tidligt var vi pludselig på vej ind i Oslo igen og så skulle vi jo betale
bompenge igen. Lidt et proglem eftersom vi kun havde en 500 nkr-seddel. Men vi
fik betalt og fik forklaret vejen til Vigelandsparken.

Ham Vigeland har lavet mange statuer af nøgne mennesker og nogle af dem
var også rimelig pæne. De var allesammen meget naturtro. Lige før den store mo-
nolit af sammensmeltede menneskekroppe var der et mosaikgulv, som vi er over-
beviste om var en gigantisk labyrint. Parken var flot og der var mange blomster på
vej.

Nu var det så tid til at finde færgen. Det var også ganske sjovt. En masse ensret-
tede og blinde gader og bomme for veje der tilsyneladende kun var for sporvogne,
selvom der ikke var skiltet noget. Efter lidt frustrationer fandt vi det til sidst, lige
præcis til tiden.

Der var masser af biler der skulle med færgen, og åbenbart også den anden
vej, for vi blev først kørt ombord 10 minutter før afgang.

Ombord fandt vi vores kahyt og så cafeteriet, for vi var efterhånden godt
sultne. Heldigvis var vi nogle af de første, så vi slap for en laaang kø. Efter en
tur på dækket for at se den flotte udsejling og en tur i TaxFree spillede vi lidt mere
og lagde os til at sove.
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Søndag den 28. marts
Vi var i land til tiden, selvom vi var gået over til sommertid. De sejler bare lidt
hurtigere. Allerede klokken 6 bliver man vækket, selvom der er 1 1/2 time til
man er i land. Mulighederne for morgenmad var enten en buffet eller resterne i
cafeteriet. Et stykke ost kostede 6 nkr!

Vi så indsejlingen i Frederikshavn, skyndte os ned i bilen og kørte til Århus.
Det er rart at være på ferie, men det er nu også skønt at komme hjem igen. Og

endnu mere når der er forår og haven blomstrer!
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