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Egypten Deluxe
Hvis sommerdrømmene bristede, så tag revanche med
en solrig efterårsferie, for eksempel til Egypten med
Apollo Rejser, på en kombination af busrejse og krydstogt. Man kører gennem Nildeltaets fascinerende landskab og egypternes hverdag og sejler ned af Nilen fra
Awan. Langs Nilen besøges Egyptens mest storslåede seværdigheder som Kongernes Dal, Karnak- og Luxortemplet. Rejs den 4. oktober i 10 dage for 14.998 kr.
Apollo Rejser, tlf. 35 20 10 00, www.apollorejser.dk

Biltog med rabat
Der er gode tilbud på biltog fra det nordlige Tyskland i
retning mod sydeuropa. Hvis man bestiller i sidste
øjeblik, det vil sige højest seks dage før afrejsen, kan man
gøre brug af et sidste øjebliks-tilbud med en reduktion
på 25 pct. på billetprisen. DB Personenverkehr GmbH,
tlf. 33 36 06 66, www.db-danmark.dk

Madonna i Manchester
En af årets store koncertbegivenheder er Madonnas verdensturné,
The Re-Invention Tour.
Rejsefeber tilbyder en
samlet pakkerejse med
fly t/r direkte fra København, to nætter på godt
hotel i Manchester samt
naturligvis en koncertbillet til Madonna live i
The MEN Arena fra
3.895. For eksempel udrejse fredag 13/8 og hjem søndag 15/8. www.rejsefeber.dk

Skånske madoplevelser
27 udvalgte kroer og restauranter i Skåne inviterer danskerne på gastronomisk miniferie. Foruden smukke
bøgeskove, rene sandstrande, golfbaner, slotshaver,
kunsthåndværk og spændende shopping muligheder er
der nemlig også rigtig gode madoplevelser at finde. 27
udvalgte kroer og restauranter er gået
sammen om at invitere danskerne på
det bedste, Skåne
formår. Resultatet er
nok værd at fordybe
sig i. For eksempel
ved at begynde turen
med et besøg på
hjemmesiden
www.skanskemadoplevelser.com. Her
vil man se, at det virkelig er lykkedes svenskerne at tilføre
begrebet »skånekost« en helt ny betydning takket være
den skånske madkultur og områdets rigdom af årstidens
friske råvarer. For eksempel æbler, rodfrugter, asparges,
fjerkræ, ål og lam og med særlig vægt på typiske skånske
smagsvarianter som sød/surt og letsaltede eller krydrede
som peberrod og kommen. www.skanskemadoplevelser.com

Midnatssolen skinner stadig højt oppe
i Norge. Den lille fiskerby Andenes
på den allernordligste spids af
øen Andøya kan foruden nætter
med solskin byde på betagende hvalsafari
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redagens sene SASmaskine KøbenhavnOslo-Bodø lander 10
minutter over midnat
med solen drønende ind ad de
små flyvinduer.
»Velkommen til Bodø Lufthavn. Vi håber, De har haft en
behagelig tur – og nu ønsker vi
Dem godnat!«
Lidt svært at tænke på dyner, når solen er en flammende
rød fakkel på himlen. Det var
den smukkest tænkelige ankomst til Nordnorge med Lofoten som rejsemål.
Lofoten ligger ikke tæt på
Bodø. For at kommer dertil tager man enten færgeturen på
tre timer til Moskenes i den
sydlige ende af Lofoten. Eller
også vælger man køreturen i
bil nordpå for at opleve den
mindre kendte øgruppe Vesterålen. På landkortet synes Lofoten og Vesterålen at høre
sammen. Men øgruppen nyder
ikke den samme internationale berømmelse. Lofoten har i
århundreder været kendt for fiskeriet. Allerede i 1100-tallet så
Kong Øystein de store fiskemuligheder på øgruppen, som

især efter 1860 havde sin blomstringstid med sildefiskeriet.
Min rejsefælle og jeg fik fortræffelig hjælp til tilrettelæggelse af turen af det stedlige turistkontor Nordland Reiseliv. Uden bil og båd kommer
man ikke langt i Norge. Den
lejede bil gjorde det muligt at
køre omkring og gav os muligheder for smutture væk fra
hovedvejen, som et langt stykke var E10.
Den første dag kørte vi et
par hundrede km nordpå. På
turen dukkede rene postkortudsigter til fjelde, søer og fjorde frem i rækker, som perler på
en snor.
Målet denne dag var øgruppen Vesterålen med den allernordligste spids på øen
Andøya, hvor bygden Andenes
ligger. Andenes har ca. 3600
indbyggere og kendes bedst for
sine hvalsafarier. Garantien for
at se hvaler er så høj, at næste
tur er gratis, hvis det ikke lykkes. Fra Andenes er afstanden
cirka en times sejltur ud til
kanten af fastlandssoklen, og
det er her, man kan opleve kaskelothvalerne.

Svolvær er med sine 4.500 fastboende hovedbyen på Lofoten. Her
oplever man på havnen en dejlig stemning, hvor folk fra hele verden
mødes. Langturssejlere, lokale, turister til lands og Hurtigrutens
besøgende nyder solen på en af mole-caféerne.
Hvalsafari tilrettelægges i samarbejde med bygdens Hvalcenter med en guidet omvisning af
en videnskabsmand med hvalforskning som speciale tilknyttet centret.
Der kommer mange turister
for at være med på hvalsafarien,

og man forstår dem godt. Sidste
år var der 15.465 besøgende i
sommerperioden. Der er et helt
specielt lys over Andenes. Solen
skinner fra en skyfri himmel, og
det er både køligt og varm.
Klokken to om natten har solen
ikke været tilnærmelsesvis i
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Lofoten
ofoten
Nyttige informationer
Klima: Juli-august er varmest med middeltemperatur på
12 grader. Højeste temperatur målt er 29 grader.
Andøy Turistinformasjon, www.andoyturist.no
Whalesafari Andenes, www.whalesafari.com
Turist-info: Destination Lofoten, www.lofoten.info
Fisketur i midnatssol: www-festvag.no
Lofoten Golf Links, www.lofoten-golf.no
Å Rorbuer og Vandrerhjem, www.lofoten-rorbu.com

Det sidste man ser af kaskelothvalen, når den dykker ca. 1.000 meter
ned i havet, er dens store tvedelte hale. Hvalerne identificeres på formen af deres haler, som kan sammenlignes med menneskers fingeraftryk.
dannelsen benytter han denne
nat dels at tilberede en kæmpegryde velsmagende kogt
torsk i midnatssolen, og dels i
udvikling af nye ferie-koncepter med tilbud om fjeldklatring, roning i havkajakker,
vandreture, skydning, extreme
skiture, mv. for grupper.

Træstativer til
at tørre fisk på
findes overalt.
Her på
Lofotens
sydligste
tættsted - en
betegnelse for
en lille bygd,
hvor
Europavej
10 ender.

Fine sandstrande
På turen mod Lofoten er fjeldenes forskellige former, farver
og strande en stor overraskelse. Snart er naturen vildsom
med kantede fjelde, og kort tid
efter viser de sig som runde og
bløde bjerge i den for området
karakteristiske stærkgrønne
farve. Langs kysterne passerer
vi forbi små strande med det fineste sand. De små bygder,
som også kaldes tættsteder, byder ikke på meget liv.
End ikke Vesterålens hovedby Sortland, som er knudepunkt for bustrafikken og forbundet med Hinnøy med en
961 m lang bro, har skruet
feriecharmen på. Her er rigtig
dødt. Helt karakteristisk for
øgruppen er det begyndt at
regne. Regnen fortsætter resten af dagen, og de solskinssmukke fjeld er nu grå som
himlen. Regn, solskin, blæst og
tåge i evig vekslen er typisk vejr
i Lofoten. Så husk regntøjet..

Da vi kom, var det regnvejr.
Den følgende dag sol og over
20 grader. Byen er fyldt med
stemning. Folk sidder udenfor
ved sømandscaféen Bacalao,
som er byens trendy sted. Her
kan man spise sandwich og
lette retter som i Danmark, siger en af de lokale.
Det er en absolut anbefaling.
Svolværs Kaffebar & Restaurant Du Verden står ikke tilbage for de ypperste i Danmark,
men kan også bryste sig af at
have en køkkenchef, som bruger en hylde til trofæer tildelt
for »bedste retter« i Europa. .
Svolvær er byen, som har de
gode hoteller (ikke billige). De
førhen usle fiskehytter, Rorbuer, ligger ved havnen og er moderniseret til at rumme feriegæster og familier med sans for

Sommerliv
Svolvær, som er Lofotens hovedby og største fiskevær med
godt 4.500 fastboende og over
250.000 turister om året, er
centrum for fiskeri. Her er lystbådehavn med langturssejlere,
fiskekuttere der kommer langvejs fra. Hurtigruten og Express Hurtigbåden lægger til et
par timer på deres travle vej.

de torsk og sej. Turen varer ca.
fire timer, og selv om midnatssolen skinner, er det koldt.
Derfor er kutteren udstyret
med varme heldragter til alle.
Alle gæsterne kryber i dem
for at holde varmen, og fiskeriet kommer i gang en halv times sejlads fra land. Først går
det trægt, men efter lidt søgning rammer skipper det helt
rigtige sted. Gæsterne trækker
den ene store torsk i land efter
den anden. Rejsefællen alene
fangede 18 torsk og sej.
Geir Martin, 42 år, er
frømandsuddannet og var ansat i det norske forsvar 16 år
indtil 1999. Under en Natoøvelse i Norge var han i øvrigt i
tre uger sammen med Kronprins Frederik. Færdighederne
fra militæret og frømandsud-

Midnatssoltur
og havfiskeri
foregår fra
Hemmingsvær
på kutteren
Symra under
den frømandsuddannede
Geir Martins
kyndige
ledelse. Når
torskene bliver
for tunge
at hale op,
hjælper Geir til.
Han var for
nogle år siden
på en
3-ugers
Nato-øvelse i
Norge sammen med kronprins Frederik.

Natur, fjeld og hav kan bl.a. opleves på Seafari i gummibåd. Det siges,
at fjeldene i Lofoten har en helt speciel grøn farve.

privatliv. Overalt i Lofoten og
Vesterålen er der skilte med
rorbuer. Fra Svolvær udgår
mange sightseeingruter. Bare
vælg: F.eks. en hurtig Seafari i
gummibåd med 250 HK motor og 25 knob i timen, hvor
man er klædt på i overlevelsesdragt og fragtes rundt til otte
steder. Chancen for at se havørne er stor. Flere gange dagligt går der både til Troll-fjorden, som med sin skønhed er
en af Norges store seværdigheder.
En halv times kørsel syd for
Svolvær ligger Hemmingsvær,
et lille charmerende fiskerleje
hvor Symra Festvåg A/S med
Geir Martin i spidsen tilbyder
fisketure i midnatssol med tilberedt måltid af de friskfange-

Efter en solskinsdag er badetøj
og solbriller afløst af varmt tøj.
Nu regner det igen på den videre tur. Målet er Gimsøya.
Først da Hoven Fjell dukker op
som en Ayers Rock midt i
landskabet, bryder solen frem.
Bag fjeldet ligger Norges eneste golfbane, Lofoten Golf
Links, som kan tilbyde 24timers solskinsgolf på en nihullers bane. Indkvarteringen
er denne gang i en privat villa
med fem værelser, udsigt til
sandstrand og fornem service
eller egen madlavning.
Efter nattens spil på golfbanen er der morgenbadning i
friskt havvand og afgang til endemålet Å længere sydpå. Å er
et gammelt fiskerleje med 100
fastboende og 150.000 turister
pr. år i det fjeldrige landskab.
Vi overnatter i en rorbue og
har Bjørndals Café og Lofoten
SPA med udendørs træbadekar, som nærmeste nabo Her
slutter overnatningen i Å Rorbuer. Her ender turen og her
ender også Europavej 10.
ellegaard@news2.dk
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Hvis du køber din
Årsrejseforsikring
hos Europæiske
Den dækker inden for Europa.

Ring
70 10 60 30
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nærheden af horisonten. At
være i Andenes føles som at
være ved verdens ende.

Vejen ender
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