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ENIGE REISINDRUKKEN UIT NOORWEGEN  

Begin augustus vertrokken de heren van der Linden, van der Nat en ondergetekende per 
boot vanuit Amsterdam naar Noorwegen. De overtocht over een zeer kalme zee duur 
(ongeveer 26 uur, maar daar hierbij twee overnachtingen begrepen waren, ging de zeereis 
voor ons bijzonder snel voorbij. 's Morgens in alle vroegte kwamen wij te Bergen aan, 
een havenplaats aan de westkust van Noorwegen. 
Na een bezoek aan het zeer bekende zeeaquarium en enkele andere markante punten reden 
wij aanstonds in noordwestelijke richting en bereikten wij binnen enkele uren de 
Hardangerfjord nabij het plaatsje Granvin. Wat ons daar het eerst opviel, was de 
bijzonder talrijke aanwezigheid van de Witte Kwikstaart en de Sijs. Nadat wij onze tent 
in het zojuist genoemde plaatsje hadden opgeslagen, konden wij deze soorten op ons gemak 
vanuit de tent waarnemen. Weldra verscheen ook de Kramsvogel ten tonele, herkenbaar aan 
zijn luide "tjak-tjak-roep". 
De plantengroei bood aanstonds een geheel ander beeld dan wij in onze omstreken gewend 
zijn. Langs de weg vonden wij veelvuldig de bergvlier met zijn groenwitte bloemtrossen 
en zijn rode bessen. Deze struiken zijn vaak aan te treffen in de nabijheid van 
frambozenstruiken, die in Noorwegen even talrijk voorkomen als bij ons de braamstruik. 
Andere bijzondere verschijningen waren het Noors walstro, dat op het eerste gezicht wat 
doet denken aan een wat forsere uitgave van ons witte walstro, de bermooievaarsbek met 
zijn mooie en grote violette bloemen en de blauwe knoop, een plant met een dichte tros 
felblauwe bloempjes, zittend op een lange dunne.. stengel. Naast deze planten troffen 
wij nog tal van andere, zij het misschien wat minder in het oog springende soorten aan. 
Van de Hardangerfjord ging het in de richting van de Sognefjord. De weg begon 
onmiddellijk sterk te stijgen en weldra reden wij op een hoogvlakte van zo'n 1000  
à 1500 meter boven het zeeniveau. Aan weerszijden strekten zich grote sneeuwvelden uit 
en zo nu en dan reden wij dwars door de metershoge sneeuw. Naar wij later vernamen was 
deze weg alleen gedurende de zomermaanden te berijden en moet zij ieder jaar weer worden 
vrijgemaakt. Het klimaat was hier ook veel grimmiger dan beneden aan de fjord. Wij 
schatten ongeveer slechts enkele graden boven het vriespunt. Het grimmige karakter werd 
even later nog versterkt door een striemende regen. Wij konden evenwel niet de 
verleiding weerstaan om ons even op de onmete- lijke gletschervlakten te wagen. 

Nadat wij de Sognefjord, de grootste en breedste fjord van Noorwegen, hadden 
overgestoken, kwamen wij terecht in de uitlopers van Europa's grootste gletsjer,  
de Jostedalsbre. Het was in dit gebied, dat wij de eerste grote tocht over Noorwegens 
onmetelijke hoogvlakten maakten. In het oog viel de rijke toendraflora, een flora die 
speciaal is toegerust op een zeer korte en koele zomer. Binnen enkele weken weten de 
planten, die tot deze typische flora behoren, te ontluiken, in bloei te raken, zaad te 
verspreiden en af te sterven, een cyclus, die bij ons vele malen langer duurt. Alles 
bloeit dan ook nagenoeg gelijkertijd. Typische vertegen- woordigers zijn verschillende 
soorten gentianen, steenbreken, mossen en voor ons  
nog onbekende wikkesoorten. Daarnaast troffen wij ook nog verschillende heide- 
soorten aan, waarvan de meest in het oog springende geleek op onze dopheide, zij  
het dat haar bloemen aanzienlijk groter en feller van kleur waren. Ook zagen wij enkele 
voor ons bekende soorten zoals de parnassia, het vetblad, het zweedse kornoelje, het 
wintergroen en de wolfsklauw. Verwonderlijk hierbij was, dat zij hier zeer talrijk 
voorkomen, terwijl zij in ons land vaak met moeite te vinden  
zijn. De struikenvegetatie wordt voornamelijk gevormd door een laagblijvende ondersoort 
van onze jeneverbes, de dwergberk en verscheidene arctische wilgen- 
soorten, die niet groter worden dan enkele centimeters. Wanneer men in deze  
streken ronddwaalt dan krijgt men ongeveer een indruk van de toestand, zoals die  
in Nederland omstreeks de ijstijd geheerst zou hebben. De hoogvlakten zijn zeer vochtig 
door het overvloedige smeltwater en overal moet men door beekjes en kreken trekken, die 
zich hier en daar met donderend geweld naar beneden storten. 

Ons eerste directe reisdoel was een groot bergplateau betrekkelijk dicht onder de 
stad Trondheim, de Dovre Fjell genaamd. Op dit plateau, zo hadden wij vernomen, zouden 
nog enkele muskusossen rondzwerven, een soort die gedurende de ijstijd nog grote delen 
van Europa bevolkte, maar thans is teruggedrongen tot enkele kleine 

 
 
 
 



-11- 
 

gebieden in Alaska, Canada, Spitsbergen en ook in Noorwegen. Zij is verwant aan het 
schaap, maar komt voor wat betreft haar omvang eerder overeen met een rund. Zij valt 
dadelijk op door haar grote benedenwaarts gerichte horens en haar zware vacht, die tot 
op de grond reikt. Deze vacht stelt de dieren in staat bestand te zijn tegen de ergste 
koude. 
Nu vernamen wij, dat dit plateau ongeveer 4000 km2 groot was, dus de kans deze dieren 
te treffen, achtten wij zelf uitermate gering. Niettemin begonnen wij ons reeds uit te 
rusten voor een tocht op dit plateau van verscheidene dagen. 
Wie schetst onze verbazing toen wij reeds na een uur, nadat wij op een willekeurig 
punt het plateau hadden betreden, een zevental muskusossen ontmoetten. Twee van hen 
waren nog jongen, zodat bij de nadering van deze dieren enige voorzichtigheid in acht 
genomen moest worden. Zij staan immers bekend om hun agressiviteit. Het leek ons 
daarom ook beter niet dichterbij te komen dan ongeveer 100 meter, temeer daar wij 
vanaf deze afstand in staat waren toch zeer bevredigende opnamen te maken. Tijdens 
deze tocht zagen wij tevens een Goudplevier, drie Alpensneeuw- hoenders, een Giervalk, 
enkele Sneeuwgorzen en tal van Blauwborstjes. Ook hier was de plantengroei bijzonder 
boeiend. Zo viel onder meer op de in grote getale voorkomende monnikskap en de 
prachtige jacobsladder. 

Toen wij deze "expeditie" achter de rug hadden, zakten wij langzamerhand naar het 
zuiden af in de richting van ons volgende doel, het hoogste gebergte van Noorwegen, de 
Jotunheimen. Tijdens deze tocht zagen wij in een van de vele meren een visotter, die 
op de kant het water van zich afschudde. Bij onze nadering verdween hij weer pijlsnel 
in het water. 
Gedurende onze omzwervingen door het Jotunheimengebergte viel ons oog telkenmale op de 
bedrijvige lemmingen, die overal van onder de rotsen vandaan schoten. Zij lijken 
enigszins op hamsters, maar de meest bekende, de toendralemming, is veel bonter 
gekleurd; van boven is zij zwart en van onderen geel. Eerder op onze tocht troffen wij 
ook nog de boslemming, die veel bescheidener van kleur is. 
Van de plantengroei in het Jotunheimengebergte is het ondoenlijk in dit bestek een 
duidelijk beeld te geven, vooral wanneer men bedenkt, dat wij op enkele van onze 
zwerftochten reeds meer dan 100 à 150 voor ons onbekende soorten wisten te deter-
mineren. 
Op onze verdere tocht naar het zuiden werden wij nog even verrast door de roep van de 
Grijskopspecht, die wij na enig zoeken ook inderdaad wisten waar te nemen. Zij gelijkt 
op de Groene Specht, maar onderscheidt zich van deze soort toch duidelijk door haar 
kleinere afmeting en door het nagenoeg ontbreken van de rode schedelkap. 

Ten zuiden van de Hardangervidda, een groots en indrukwekkend bergplateau, gelegen 
te midden van zuidelijk Noorwegen, kwamen wij plotseling terecht in een groep ren-
dieren van ongeveer 20 stuks. Hoewel zij als schuw bekend staan, wisten wij ze toch op 
betrekkelijk korte afstand te benaderen. Uiteindelijk zegden zij toch hun vertrouwen 
in ons op en gingen zij er langzaam vandoor. 

Geheel in het zuiden van Noorwegen, iets boven de stad Kristiansand, kwam onze 
laatste grote verrassing. Tijdens een roeitocht over een bergmeer zagen wij een grote 
houten dam, die geleidelijk in het meer verdween. Onze schoolkennis in herinnering 
roepend, bedachten wij dadelijk, dat deze dam wel eens een beverdam kon zijn. 
Nauwelijks hadden wij onze boot in een rietkraag verborgen of daar dook ineens een 
dier boven het water ter grootte van ongeveer een meter. Het dier was slechts gedu-
rende korte tijd te zien, want toen hij ons zag, gaf hij met zijn brede, platte en 
kale staart een klap op het water en dook weer onder. Wij hadden onmiskenbaar met een 
bever te doen, een dier dat in Europa nagenoeg is uitgeroeid. Bij latere navraag 
bleek, dat dit dier door de Noorse regering bijzonder zwaar wordt beschermd. 

Tot zover de beschrijving van een geweldige tocht, die eind augustus j.l. werd 
beëindigd. Het behoeft geen betoog, dat wij op grond van onze ervaringen, een ieder 
een tocht naar dit prachtige land van harte kunnen aanbevelen. 
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