
Tur til Geiranger 3. – 5. september 2018 

Å Vestland, Vestland! Når eg ser deg slik 
med fagre fjell og fjord og tronge vik, 
det stig i all sin venleik stort og vilt 

og atter møter meg så mjukt og mildt. 
 
De fleste kjenner vel hyllestsangen til vår vestlige landsdel, oftest framført med Sissel 
Kyrkjebø. Teksten er skrevet av Tore Ørjasæter (diktsamling I Dalom 1910). 
   En meget godt fornøyd turgjeng, 26 i tallet, hadde nok vært på Vestlandet opptil 
flere ganger. Men vi lot oss på nytt imponere av den mektige naturen. 
   Skyene hang tunge og grå over mjøsområdet da vi startet mandag morgen, men 
sprakk for solstrålene da vi kom til Lom. Etter lunsj på Grotli gikk ferden nedover mot 
Stryn og videre mot Grodås og overnatting på Hotel Raftevold.  
   Norangsdalen ble et av flere høydepunkt på turen selv om tåkedottene gjemte de 
høyeste fjelltoppene. Dalføret er med rette utpekt som et av verdens vakreste 
dalfører og bør absolutt oppleves. Her ligger Urasetra og Stavbergsetra med sine 
bittesmå seterhus hvor seterjentene overnatta etter melking på kvelden. Grytidlig 
neste morgen måtte dyrene melkes på nytt og melka fraktes til Øye. Seterhusen ble 
bygd tett sammen godt inn i bakken mot fjellfoten for å stå mot ras. I 1908 gikk 
nemlig et stort ras fra fjellet Kneipen. Elva ble demmet opp og slik ble 
Lyngstøylvatnet dannet. På bunnen av vatnet sees tydelig den gamle veien og 
tuftene av steingardene, alt tatt av raset og lagt under vann. Dalen fører fram til Øye 
og det historiske Hotel Union Øye.  
   Vi måtte imidlertid tilbake da Hellesylt var neste stopp med besøk på Peer Gynt 
Galleri. Vi ble mektig imponerte over hovedverket til kunstner og treskjærer Oddvin 
Parr, han har skåret ut hele 11 trerelieff fra hovedsenene i Peer Gynt.  Relieffene går 
fra golv til tak, og Parr brukte 14 år på kunstverkene.  
   På fergen fra Hellesylt til Geiranger vinket vi til fossene De syv søstre og den 
forsmådde Friaren på motsatt side. Dessverre var fjellgardene Knivsflå og Skageflå 
delvis gjemt i skydottene, men vi fikk historia om at de måtte binde fast ungene for å 
unngå at de falt utfor fjellet, og at brukeren dro opp stigen da skattefuten nærmet 
seg. 
   Vi bodde på Hotel Union Geiranger som ligger høyt nok til at utsikten over fjorden 
var fantastisk. Fossevandring på de 333 trappetrinnene fra hotellet og helt ned til 
sentrum var også imponerende. 
   Neste dag opprant med sol, og vi tok fatt på Ørnevegen. Også den med utsikt som 
kunne ta pusten fra en da de kjempestore cruisebåtene lignet små leketøysbåter 
langt der nede. Ferden gikk videre til Eidsdal og ferge til Lingdal. Jordbærbygda 
Valldal viste hvor fruktbart det er på disse kanter, rekke på rekke med frukttrær og 
jordbærplanter. Men her er også vestlandsnaturen vill nok, det viste Gudbrandsjuvet i 
elva Valldøla.  
   Over i Rauma kommune passerte vi fjellene Bispen, Kongen og Dronningen – i 
solskinn - før vi bokstavelig talt nådde det siste høydepunktet på turen, Trollstigen. Vi 
styrket oss på en kaffekopp med litt biteti før vi bega oss nedover Stigen. Vår stødige 
sjåfør manøvrerte bussen trygt gjennom de tretten svingene, og vi slutter aldri å 
undre oss over hvordan det går an å bygge en slik vei. 
   Hjemturen gikk opp Romsdalen til Dombås og sørover Gudbrandsdalen. 
   Vi takker Haverstad Turbiler og vår turkomite Erik Smidesang, Liv Liven og Arne 
Fauskerud for en fantastisk hyggelig og interessant tur! 
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Kjørerute Vestlandet 2018. 



 
Sjåfør Haki Idris Ramadan og reiseleder Oddvar Wiken. 



 
Seterhus i Stavbergsetra. 

 

 
Hotel Union i Øye. 



 

 
Lyngstøylvatnet, tufter etter raset. 

 
 
 

 

 
Trerelieff av Oddvin Parr. 

 



 
Peer Gynt galleri Hellesylt. 

 

 
Med Bolsøy fra Hellesylt til Geiranger. 

 



 
De syv søstre. 
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Fossevandring fra Hotel Union i Geiranger. 

 



 
Fossevandring med utsikt til Geirangerfjorden. 

 



 
Utsikt fra Ørnesvingen. 


