
I Norge er den sidste skoledag før sommerferien fredag den 19/6 2020. 
7 af de 12 sydligste turistveje er vinterlukkede indtil foråret, men det er som regel kun Gamle 
Strynefjellsvegen, der åbner senere end 1. juni (ca. d. 15.-20. juni).
I år åbnede 3 ruter dog ret sent:  Ryfylke d. 19/6, Geiranger d. 17/6 og Gl. Strynefjell d. 29/6.

Vi havde oprindelig planlagt at rejse til Norge sidst i maj, men måtte pga. Corona-epidemien
vente til, at grænsen blev åbnet den 15. juni. Vi sejlede til Norge fra Hirtshals torsdag den 18/6.

1) Med Color Line færgen kl. 12.15 fra Hirtshals til Kristiansand for 1909 kr.
Turen tog 3t 15min, og Kicki blev nede i bilen, idet vi ikke ville have hende op i færgens kennel.
Fra Kristiansand kørte vi 24 km på ca. 28 min (ad FV471, E18, FV401 og FV3642) til
   Skottevik/Skottevig Feriesenter, Sandeveien 35/FV222 8, 4770 Høvåg, Lillesand (Kort side '2a')

   Vi kørte af ved afkørsel 87 efter dyreparken, 12 km øst for Kristiansand. Derefter fulgte vi 
   FV420 & FV401 mod Høvåg og så skiltningen mod feriecentret, dvs. sydpå ad FV221 og FV222. 

Da vi ankom ved 17-tiden, betalte vi for 2 overnatninger, men måtte betale for en ekstra,
idet vi opdagede, at vi var punkteret den dag, hvor vi skulle have kørt videre.
   Vi var inde i Ravnedalen Naturpark  og gå og spise.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Derefter 101 km på ca. 1t 48min videre til Norges sydligste campingplads:
       Lindesnes Camping og Hytteutleie, Berganveien 14, 4521 Lindesnes              (Kort side '1b')

Vi fulgte her Nordsøvejen til Lindesnes, dvs. E39 og FV456 fra Kristiansand ned til Søgne og 
FV204 op til E39, hvor vi kørte mod Flekkefjord, men drejede ind i centrum af Norges sydligste by:
Mandal, hvor vi gik lidt rundt. Vi kørte videre til Sånum og fulgte Hogganvikvejen til Lunde,
hvor vi igen kom på E39. I Vigeland drejede vi fra mod campingpladsen i Lindesnes.

----------------------------------------------------
3) Efter at have set Lindesnes Fyr kørte vi så 172 km på ca. 3t 3min til
       Steinsnes NAF Camping, Jærveien 190, 4373 Egersund                                   (Kort side '1a')
  
Vi fulgte her Nordsøvejen, dvs. tog FV401 fra Spangereid til Lyngdal og FV43 til Farsund.
I stedet for at køre helt ud til Lista Fyr, kørte vi dog mod nord ad FV465 lige efter Farsund
op mod Åpta. Da vi kom på E39, kørte vi til Flekkefjord Centrum og via FV44 til
den flotte trækirke i Sokndal og til campingpladsen i den idylliske Egersund.

-----------------------------------------------------
4) Efter en shopping-dag i Egersund kørte vi 112km på ca. 1t 52min. Først videre ad FV44 til Ogna,
hvor turistvejen Jæren   starter, og så videre forbi Vigre, hvor vi drejede ned til Obrestad Fyr og Hå 
præstegård.  Vi fortsatte ad FV507 til Orre og ad FV510 op til Bore.
    Vi havde nu kørt den 81km lange Jæren-rute (på ca. 1t 27min), og idet færgen Lauvik-Oanes ikke
sejlede, kørte vi så gennem Stavanger og to (hhv. 5,6 og 14,4 km lange) tunneller til
             Preikestolen Camping, Preikestolvegen 97, 4100 Strand, Jørpeland           (Kort side '3b')
             (4 km fra stien op til Preikestolen ved Lysefjorden)
    Vi kørte ad tunnellerne ind til Stavanger  og så bl.a. Gl.Stavanger og 
    ”Farvegaden” Øvre Holmegata  (Turistkontor: Strandkaien 61, 4005 Stavanger)



-----------------------------------------------------
5) Vi kørte videre ad RV13 og færgen Hjelmelandsvågen-Nesvik langs den østlige Ryfylke-rute,  
dvs. 165 km på ca. 2t 57min op til
             Skysstasjonen Kro & Camping, Kyrkjevegen 24, 5760 Røldal, Odda.        (Kort side '7b')
Herfra kørte vi uden campingvogn den nordvestlige del af Ryfylke-ruten 
dvs. ca. 80 km på 1t 20 min langs FV520 og FV46 ned til Ropeid, hvor vi dog tog
den 'grønne' FV46-rute vestpå til Sandeid. Vi kørte herefter samme tur hjemad.

-----------------------------------------------------------
6) Vi kørte ad E134 og RV13 op ad Hardanger-ruten 83 km på ca. 1t 23min til
              Kinsarvik Camping, Sandvikevegen 17, 5780 Kinsarvik, Ullensvang.      (Kort side '7b')
                      GPS-koordinater: N060.37426 E006.71866
Herfra kørte vi uden campingvogn Hardangervidda-turen (67 km ud og 67 hjem),
dvs. ad RV13 og FV7 via Eidfjord til Haugastøl, evt. Ustaoset (jf. Kort side '8a')– og hjem.
    Vi tog også færgen Kinsarvik-Utne og den sydligere færge Jondal-Tørvikbygd over
    Hardangerfjorden for at se Steindalsfossen og for at køre Hardanger-ruten langs
    Hardangerfjorden op til Granvin. 
    Fra Granvin kørte vi hjem ad RV13 uden at sejle.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) Vi kørte ad RV13 forbi Granvin til Voss (Kort side '11b'), hvor vi fulgte E16                              
113 km på ca. 1t 50min op til
          Flåm Camping og Vandrarheim, Nedre Brekkevegen 12, 5743 Flåm           (Kort side '12a')
Herfra kørte vi uden campingvogn Aurlandsfjellet-ruten ad 'den brune snevej' til Lærdalsøyri         
(47 km ud og mindre hjem, idet vi dér tog Verdens Længste Vejtunnel på 24,5km, dvs. E16).
      Vi tog også den stejle Flåmsbane til og fra Myrdal, og
      kørte til Gudvangen, hvor vi sejlede på Nærøyfjorden (Unesco) til og fra Undredal.
    
--------------------------------------------------
8) Vi kørte 110km på ca. 2t 3min. Først ad E16 gennem den lange Lærdals-tunnel til Lærdalsøyri, 
hvor vi fortsatte med færgen Fodnes-Mannheller og RV5 til Sogndalsfjora,                               
hvor vi tog FV55/13 vestpå og færgen Hella-Dragsvik til 
            Veganeset Camping, Dragsvik 15, 6899 Balestrand.                                  (Kort side '11b')
Her kørte vi uden campingvogn Gaularfjellet-ruten, dvs. ad FV13/613 op til Førde,                        
videre ad E39 ned til Sande og så via FV610 hen til Eldalsosen. Herfra kunne vi have kørt ad FV13
hjem, men Tove ville ikke gennem de 9 hårnålesving igen, så vi kørte tilbage til E39 og ned
til FV55, som vi fulgte langs Sognefjorden hjem til campingpladsen.
      Dagen efter kørte vi fra campingpladsen over og så Balestrand, som vi havde haft udsigt til
fra campingpladsen. Vi var inde i den engelske St. Olaf's Church og beundrede den gamle del
af Kviknes Hotel.
                                                                                                                                                              
---------------------------------------------------                                                                                          
9) Fra Balestrand kørte vi 206km på ca. 3t 27min. Først tog vi færgen og FV55/13 tilbage til 
Sogndalsfjora, hvor vi tog RV5, E39 og færgen Anda-Lote op til Nordfjordeid, hvor vi kørte østpå 
til  
               Stryn Camping, Bøavegen 6, 6783 Stryn.                                               (Kort side '15b')
Herfra kørte vi uden campingvogn videre ad RV15 til Videsæter og fulgte FV258 ad
Gamle Strynefjellsvegen til Grotli, hvor vi kørte ad RV15 hjem. 
     En anden dag kørte vi igen til Videsæter, men denne gang fortsatte vi ad 'Helårsveien' og den 
     'grønne' Ørnevejen nordpå til Eidsdal (dvs. den sydlige del af Geiranger-veien) – og hjem.
Nogle kalder Geirangerfjorden (Unesco) for Norges smukkeste fjord og ved at køre nordpå til
Hellesylt kom vi med færgen Hellesylt<->Geiranger for ca. 500Dkr/person for en returbillet.            



-------------------------------------------------------------------------------------------------                          
10) Fra Stryn kørte vi 220km på ca. 4t 29min. Først ad RV15 og E39 op til Festøya.                       
Så med færgen Festøya-Solavågen og gennem Blindheimstunnellen ved Spjelkavik.              
Videre ad E39 op til Vestnes, hvor vi tog færgen Vestnes-Molde og fortsatte ad E39 og RV70 
nordøst til                                                                                                                                                
.            Byskogen Camping, Skogveien 38, 6517 Kristiansund.                        (Kort side '20a')  
Herfra kørte vi uden campingvogn ned til Åndalsnes og videre ad Trollstigen (FV63) ned til
Linge Færgekaj og hjem.    
Herfra kørte vi også over Atlanterhavsvegens 7 broer (fra Kårvåg til Bud) og hjem.

-----------------------------------------                                                                                                     
11) Fra Kristiansund kørte vi 242km på ca. 3t 51min. Først sydøst ad RV70 til Oppdat.                  
Så sydpå ad E6 og 17km øst ad FV29 til 
               Fjellsyn Camping, Folldalsvegen 1711, 2584 Dalholen, Folldal.          (Kort side '17a')      
Her kørte vi uden campingvogn Rondane-ruten fra Folldal sydpå ad FV27 og hjem.                    
                                                                                                                                                            
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
12) Fra Dalholen ved Folldal kørte vi 108km på ca. 1t 47min. Først 17 km vest ad FV29 og så 
sydpå ad E6 til

Sæta Camping, Gudbrandsdalsvegen 680, 2670 Otta                             (Kort side '17a')       
Herfra kørte vi samme dag vestpå ad RV15 og ned ad FV51 for at køre Valdresflye-ruten ned til 
Beitostølen og hjem. Den næste dag kørte vi længere vestpå og ned ad FV55 for at køre Sognefjell-
ruten  .

-----------------------------------------------------------------------------------------------
13) Fra Otta kørte vi 111km på ca. 1t 38min. Først de 17 km vestpå til E6 og derefter sydøst ad E6 
gennem Gudbrandsdalen (”Dronningen blandt dale”) ned til
          Lillehammer Camping, Dampsagvegen 47, 2609 Lillehammer.                (Kort side '13b')
 Campingpladsen var dog helt fyldt op, så vi måtte fortsætte sydpå. Bilen kunne ikke længere
trække, og via SOS International og Falck endte vi på parkeringspladsen ved Peugeot-værkstedet
          Bertel O. Steen, Damsletta 2 ved Gjøvik,
hvor vi fik skiftet koblingen og svinghjulet.
            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
14) Fra Gjøvik var der 127 km til Oslo, så det tog ca. 2timer at komme ad RV4 til                          -  
.             Ekeberg Camping, Ekebergveien 65, 1181 Oslo                                    (Kort side '9b')
Her kostede en enkelt overnatning 580 norske kroner (godt 400 Dkr), hvilket var en del mere
end de ca. 300 norske kr, som vi var vant til.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15) Fra Oslo fortsatte vi 131 km ad E6, E18 og FV303 på ca. 1t 42min til
                Granholmen Camping, Granholmveien 75, 3230 Sandefjord                (Kort side '5b')
    som ligger på øen Granholmen tæt ved Larvik, hvorfra vi næste dag kl. 17.30 sejlede 
    i 3t 45 min hjem til Hirtshals med Color Line.


