NOREGSFERÐ SUMMARIÐ 2016
Ferðafrásøgn frá vitjan hjá Leikaringen Rakne
í Jessheim 4. - 10. juli 2016

Eysturoyar dansifelag

Mánamorgunin 4. juli klokkan 8.30 savnaðist
spenta ferðalagið, sum taldi 25 dansarar, á
flogvøllinum í Vágum at fara við RC 450 til
Kastrup og haðani til Gardermoen í Norra.
Endamálið við ferðini var at vitja dansifelagið
Leikaringen Rakne í Jessheim. Tað felagið hevði
vitjað Eysturoyar dansifelag summarið 2014.
Á flogvøllinum í Gardermoen tóku limir í Rakne í
móti okkum og komu eisini við okkum í bussinum
til hotellið. Okkara felag hevði bílagt okkum
innivist í góðum kømurum á "Gardermoen Airport
Hotel", og sigast má, at vit búðu sera væl.
Seinnapartin vóru
vit boðin til
drekkamun í
hugnaliga
heiminum hjá
Tove og Helge.

Elise Wogstad greiddi væl og áhugavert frá um
økið.
Fornfrøðiligir útgrevstrar vísa, at í heygnum er ein
grøv, sum kann daterast til umleið 500 e.Kr. út frá
teimum á leið 75 túsund timbursstokkunum, sum
lógu oman á sjálvum gravstaðnum.
Hetta er náttúruvakurt øki, og dagstsovnarnir og
skúlarnir í økinum brúka økið nógv sum
útferðarmál. Vit gingu niðan á heyggin, og har
skipaði Louis nøkur ørindi av Gudbrandskvæðinum.

Tey høvdu
vundið Merkið á
stong, tá vit komu, og tá vit høvdu fingið ein
góðan drekkamunn, við vælsmakkandi
nýbakaðum vaflum, kunnaði Knut, formaður í
Rakne, okkum um skránna teir næstu dagarnar, og
okkara forkvinna handaði vertunum eina gávu. Vit
tóku saman úti á terassuni, har Joen Carl skipaði
Herr Sinklar. Afturkomin á hotellið gjørdi hvør,
sum sær sjálvum listi. Summi tørnaðu inn eina
løtu eftir ein langan dag, og onnur fóru eitt rend
yvir til grannan, eina kiosk, at keypa sær okkurt
heitt etandi.

Aftaná gekk leiðin til Trandumskógin. Týskarar
brúktu Trandumskógin undir 2. veraldarbardaga
til at avrætta teirra deyðadømdu fangar. Tætt við
var ein fangalega, hvørs einasta endamál var at
hava fangarnar bíðandi, til teir blivu skotnir.
Gunnar Øderud, sum starvast í herinum, greiddi
væl og inniliga frá um, hvussu hetta fór fram.
Fangarnar vóru settir framman fyri grøvina, síðan
vóru teir skotnir, og aftaná var etsað kálk stoytt
omanyvir líkini, so at tey skuldu upploysast og
harvið blíva ókennilig. Hetta gjørdi tað eisini sera
torført at eyðmerkja líkini, tá ið kríggið var av. Vit
fingu høvi at ganga eftir rásini inn í skógin fram
við hópgrøvunum. At enda gingu vit ígjøgnum
skjótibanan, sum týskarar syrgdu fyri blivu
bygdur við tvangsarbeiði, sum norðmenn máttu
gera. Banin var upprunaliga brúktur til at fínstilla
tung skotvápn, og tí gekk rættiliga long tíð, áðrenn
tað var uppdagað, hvat veruliga fór fram í
Trandumskóginum.

Týsmorgunin 5. juli byrjaði við, at vit blivu
heintað á hotellinum við bussi. Fyrsti steðgur var
við Raknehaugen. Hesin gravheyggjurin er heilt
serligur og er ein tann størsti í Norðurlondum og
ivaleyst eisini í Evropa. Hann var upprunaliga 18
metrar høgur og 77 m í tvørmátið. Søgnin sigur, at
Rakne kongur var grivin har saman við tveimum
hvítum hestum.
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steðgaðu at enda við býráðs- og mentanarhúsið og
fóru inn á bókasavnið at síggja listaverkið, sum
Grete, sum er listakvinna, hevði málað, og sum
grannakommununar høvdu keypt til húsið, tá tað
var tikið í nýtslu.
Sloyfan var bundin henda hendingaríka dag við at
fara til borðs í matstovuni á hotellinum at eta alt
gott frá buffeini.
Nú er ein minnisvarði á staðnum við nøvnunum á
øllum teimum yvir 200 monnunum, sum lótu lív í
Trandumskóginum.

Mikudagur 6. juli. Yvirskriftin til dagin var
norska grundlógin og Eidsvollbygningurin. Limir
í Rakne heintaðu okkum við teirra privatbilum
klokkan 9 og koyrdu okkum til Eidsvoll, har vit
fingu guidaðan rundtúr inni í Eidsvollbygninginum, har norska grundlógin var gjørd og
samtykt várið 1814. Søgan um norsku
grundlógina er spennandi og eitt skúladømi um
eina fyrimyndarliga demokratiska arbeiðsgongd í
eini tíð, har einaræði hevði verið tann sjálvsagdi
stýrishátturin.

Út ímóti middegi vóru vit boðin til lunsj heima hjá
Grete og Knut á Loddinggarði. Borðreitt var við
góðum smyrjibreyði, sum Raknelimir høvdu
smurt. Borðreitt var bæði inni og úti í hugnaligu
húsunum frá 1927, og vit fingu høvi at síggja lítla
savnið hjá Grete við gomlum lutum í lítla
úthúsinum. Gestablídni var enn eina ferð framúr.
Síðan gekk leiðin til Ullensaker kirkju. Henda
kirkjan stendur á einum stað, har hov var, áðrenn
kristnanina, og er hetta tann 4. kirkjan á hesum
staði. Hon er frá 1958 og bleiv bygd, tí eldur kom
ta kirkjuna, sum stóð har frammanundan.
Innkomin í kirkjuna, sungu vit Harra Gud, títt
dýra navn og æra. Síðan greiddi Steinar
Bjørnsengen, fyrrverandi kantor, frá um kirkjuna
og spældi eitt stykki fyri okkum. Kirkjan er ein
krosskirkja, hvítmálað innan og myndprýdd við
bíbilskum myndum. Alt hválvið í skipinum er
málað við stjørnum. Í alt eru á leið 1000 m2
listpýddir. Vit
fóru eisini upp í
tornið at síggja
klokkurnar og
njóta útsýnið úr
torninum.

Á middegi fingu vit Eidsvollssuppu, sum
gagnaðist øllum væl. Tær seks vikurnar, teir 112
menninir arbeiddu við at snikka norsku
grundlógina til, var matarskráin tann sama hvønn
dag: suppa, stokt lambskjøt og breyðsuppa omaná,
Men høvdu ivaleyst væntað eitt sindur
fjølbroyttari matarseðil í so fínum húsarhaldi sum
hjá Vergeland, sum var av mætastu og ríkastu
monnum tá í tíðini.
Vit áttu seinnapartin fyri okkum sjálvi, og summi
fóru á hotellið at hvíla seg, og onnur valdu at fara
ein túr inn í handilsmiðstøðina í Jessheim.
Heimferðina úr býnum skuldu tey flestu sjálvi
syrgja fyri, tó bjóðaðu onkrir av vertunum teimum
fart, sum tey høvdu koyrt. Tey flestu komu heim
sum ætlað, men ikki øll. 3 kvinnur í góðum aldri
fór við skeivum bussi, endaðu langt av leið og
máttu leiga taxa fyri at koma aftur á hotellið.

Løtan endaði við,
at Louis við sínari
vøkru, sterku rødd
sang Amacing
Grace.

Dagurin var ikki
liðugur, tí klokkan
17.30 stóðu bilar hjá
Raknelimum aftur við
hotellið at koyra
okkum til grilling og
dansiverkstovu hjá
Guri og Karsten
Thorvaldsen á

Á veg inn í býin fór at regna, so ætlaða
býarrundferðin til gongu bleiv av ongum, so tað
bleiv ein rundferð í bussinum ístaðin. Grete Sørli
Ljøgodt greiddi sína uppgávu væl at greiða frá
gomlu áhugaverdu húsunum í miðbýnum. Vit
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Kopperudgarðinum. Tey lærdu okkum nakrar av
teirra dansum, og vit lærdu tey stev og dansispøl.
Kvøldið endaði við, at okkara Louis sang "Í búrið"
hjá Janusi Djurhuus.
Ein hendingaríkur og góður dagur var komin at
enda.

at síggja, hvussu nógv er varðveitt av skipunum
og øllum tí, sum hesir mætu høvdingar og frúur
teirra fingu við sær á sína ferð inn í deyðsríkið.
2 menn valdu at fara í Vigelandsparkina, og tveir
norðmenn fóru við teimum. Annar av
norðmonnunum hevði arbeitt har í nógv ár og
dugdi ógvuliga væl at greiða frá og kendi hvønn
krók. Sinnataggen var sjálvandi høvuðsmálið,
men Monolitturin fekk nógva umtalu. Eisini sóu
teir minnismerkið yvir Abraham Lincoln. Eisini
fóru teir inn í Nobelinstituttið, umframt at teir
fingu høvi at fara inn í tað glæsiliga ráðhúsið. Har
sóu teir gávuna, sum Tórshavnar býráð hevði
givið ráðhúsinum í 1950, tá ráðhúsið var liðugt.

Hósdagur 7. juli. Nú var Oslo á skránni við
øllum tí spennandi, sum ein stórbýur hevur at
bjóða av mentan. Vit fóru við bussinum inn til
Jessheim og haðani við tokinum til Oslo. Og aftur
í dag vóru limir úr Rakne við okkum allan dagin á
tamb. Fyrst fóru vit við ferguni út á Bygdoy, har
Kon-Tiki- og Framsavnið vóru fyrst á skránni.
Skipini bæði hjá Thor Heyerdal, Kon-Tiki og Ra 2
standa inni í tí stóra savninum, saman við nógvum
lutum, sum teir høvdu havt við á ferðini. Ein ferð,
har manningin fór avstað uttan at vita, um teir
komu afturíaftur. Inni í Framsavninum stóð
stórbæra skipið Fram hjá Fridtjof Nansen. Skipið
var smíðað til hansara rannsóknarferðir til
Norðpólin. Tá skipið stóð liðugt í 1891, var hetta
var stórt frambrot í skipabygging, tí skipið var
konstruerað soleiðis, at so hvørt sum sjógvurin
frysti rundan um skipið, lyftist tað upp á ísin,
ístaðin fyri at verða skrúvað fast í ísinum. Tað var
mæti Archer, sum stóð fyri byggingini.

Seinnapartin var í allar fagrasta veðrið spaserað í
miðbýnum í Oslo. Vit sóu kongsborgina,
stórtingshúsið og hotellið, har friðarheiðurslønarvinnararnir búgva, tá teir eru í Oslo at taka
ímóti heiðurslønini. Stuttligt var eisini at lesa sitat
hjá mæta norska/danska skaldinum Henrik Ibsen,
sum eru feld niður í gonguteigin oman eftir Karl
Johan.

Anfinnur og Jens valdu at fara á maritima savnið
at hyggja at Hvanngarðinum, tí gøtubátinum, sum
Líggjas Húsgarð, lat savninum í 1937. Báturin var
á savninum í 1962, men nú var hann ikki at síggja.
Teir spurdu á savninum, men tey dugdu ikki at
siga, hvar báturin var. So vóru boð send eftir
einum hægri manni, sum visti at siga, báturin var
á onkrum depoti, sum ikki var har í bygninginum.
Tá nevndi annar, at vit kanska skuldi fingið eina
prosess í gongd at fáa bátin aftur til Føroyar, tí
Hvanngarðurin er ein av Føroya elstu bátum.
Maðurin fekk tá fatur í sjálvum stjóranum, sum
hvakk við, tá hann hoyrdi ynski. Hvussu var og
ikki, so fingu tey mail- og postadressu hjá Anfinni
og lovaðu at venda aftur til málið sum skjótast.
Longu dagin eftir kom bræv frá stjóranum, at
málið verður tikið upp.

Seinnapartsmáltíðin var etin á “Kaffestova”, sum
bjóðar góðan norskan mat, áðrenn leiðin gekk
heimaftur við tokinum hjá flestu okkara.
Í dag tóku øll síni fyrivarni, so at øll komu til
hotellið aftur í øllum góðum, summi við toki og
bussi, onnur við bussi, toki og taxa. Tá øll vóru
afturkomin, vandu vit eina løtu uttanfyri. Dagurin
endaði við, at fólk hugdu at HM í fótbólti,
Frakland og Týskland spældu semifinalu.
Fríggjadagur 8. juli Yvirskriftin til dagin var “Í
gomlum døgum”. Klokkan 9 stóð ein bussur við
ikki minni enn 15 limum frá Rakne uttan fyri
hotellið . Fyrst gekk leiðin til Udnes kirkju, har
Kari Haukeli, fyrrverandi kirkjutænari stóð fyri
rundvísingini.

Aftaná eina lætta máltíð í maritima museuminum
gekk leiðin við bussi til Víkingaskipasavnið, har
tey 3 víkingaskipini Oseberg -, Tune- og
Gokstadskipið eru at síggja. Serliga áhugavert var
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Kirkjan stendur á einum heyggi í ótrúliga vakrari
náttúru við víðum útsýni, og niðan fyri kirkjuna
rennur vakra áin Glomma.

Tað gjørdi ikki túrin verri, at veðrið var av tí allar
fagrasta.
Á Nesi fingu vit frágreiðing um kirkjuna, sum er
sum so mong onnur miðaldarkirkja í Noregi, bygd
á einum hovi, har tað hevði verið offrað til gudin
Ullur. Eldur kom í kirkjuna í 1854, og hon bleiv
ikki bygt uppaftur vegna vanda fyri skriðulopi.

Haðani gekk leiðin til Gamla Hvam, ein
bóndagarð, sum nú er savn. Tann seinasti eigarin
var ein støðuføst kvinna, sum vildi, at alt skuldi
vera sum í gomlum døgum. Tá hon doyði í 1907,
keypti fylkið garðin og ein grannagarð at
varðveita til savn. Tá henda kvinnan fór av
garðinum, svór hon, at hon ongantíð skuldi seta
sínar føtur aftur á garðin, og hon fekk sín vilja. Til
jarðarferðina var kistan sigld eftir ánni til kirkjuna
og ikki førd eftir vegnum fram við garðinum.

Toftirnar virka enn sum kirkja til serlig høvi til
m.a konsertir og brúðarvígslur.
Á heimferðini fingu við kaffi og góðar vaflur.
Komin aftur á hotellið eftir ein langan og
áhugaverdan dag, gjørdi hvør, sum sær sjálvum
lysti.

Tann fyrra dansiframførslan var í dag á uttandura
pallinum á staðnum, og hon gekk væl.

Leygardagur 8. juli. Í dag vóru einans 2 ting á
skránni: framførsla uttan fyri keypssentrið í
Jessheim og veitsla um kvøldið.

Næsti steðgurin var Årnes, har vit fóru umborð á
Elverkongen, sum sigldi okkum til kirkjuruinirnar
á Nesi, har báðar áirnar Glomma og Vorma renna
saman. Umborð komin fingu vit middegismáltíðina, sum var ein bakki við øllum góðum
viðskera og breyði. Tað var fantastiskt at sigla og
síggja náttúruna og hoyra góðu frágreiðingina um
náttúruna.

Í fagrasta veðri heintaðu limir í Rakne okkum enn
eina ferð og koyrdu okkum inn til Jessheim, har
vit framførdu klokkan 12. Aftaná framførdi
Rakne nakrar av sínum dansum. Sum takk fyri
gestablídni bjóðaði okkara felag teimum at eta
saman við okkum á resturantiónini Egon.
Veitslan um kvøldið var framúr góð. Hon var
hildin í einum bygdarhúsið í Jessheim. Har var
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borðreitt við øllum góðum norskum mati, sum
limirnir høvdu gjørt til av einslistum. Sum takk
fyri gestablídni handaði okkara formaður Knut
Ljøgodt, formanni í Leikaringen Rakne, gávur frá
felagnum, eitt slips við okkara búmerki á og
bókina um dansispøl eftir Andreu Opielka, og vit
fingu eitt eintak av bókini um søguna hjá
Leikaringen Rakne umframt eina bók um
Romeriksbunaden í part. Síðan var dansað, prátað
og flent, til klokkan var farin av 10, og løtan var
komin til at siga takk fyri hesa ferð. Ímeðan vit øll
stóðu í ringi, sang Louis aftur fyrsta ørindi av
Amacing Grace. Ikki var frítt, at tár hómaðust í
eygnakrókunum á fleiri, tá vit søgdu hvørjum
øðrum farvæl.

at nakrar ferðir, tí hetta er eisini strandfaraskip.
Vit endaðu í Flom, djúphavnini, har vit ótu.
Síðani við Flombana niðan til Myrdal, men á
vegnum steðgaðu vit við Kjosfossen, har øll
sluppu út at uppliva hendan stórbæra foss. Meðan
vit stóðu við fossin, hoyrdist mystiskur og fjarur
sangur, og nakrar áardísir sóust dansa og syngja.
Ein stórbærur toktúrur, sum ikki av órøttum
verður kallaður “The most beautiful train journey
in the world”. Flombanin er samband millum
djúphavnina í Flom og við Bergensbanan.
Í Myrdal var at skifta tok alt fyri eitt, og eftir eitt
sindur av roki komu vit í okkara kupé, sum vísti
seg at vera tann skeiva; men vit sluppu at vera har,
og tað var akkurát pláss fyri okkum øllum. So fóru
vit at syngja uttanat, og tað rungaði í høll. Tað var
ikki frítt, at hurðar fóru upp, tí onnur lurtaðu.
Hugnaligt. Við hús vóru vit kl. 18.30.

Bergen
Komu til Bergen sunnudagin tann 10.juli
seinnapart og vóru á hotellinum um hálvgum seks.
Clarion Admiral liggur vakurt, heilt út í Vaagen,
og kømurni vóru góð. Mánamorgunin høvdu øll
høvi at spáka í býnum upp á egin hond. Onkur
fóru út á Bergenshús. Har stóð Kristkirkjan, sum
var tann politiski miðdepilin í Noregi um 1200 og
seinni. Millum teir, ið her eru grivnir, nevna vit
Sverra kong (1202), Hákun Sverrason og Hákun
Hákunsson (1263). Ein minnisvarði er reistur her í
nýggjari tíð. Hákunshøllin, ið Hákun Hákunsson
læt byggja, er reist í gomlum mæti, og her rungaði
føroyskur dansur eina løtu. Onkur fóru at shoppa
og nutu býarlívið, hóast tað stoytti av himli í
heilum.

Næsta punkt var aperitiffur í kamari nr. 515 sum
byrjan til felagsmáltíð á Fiskatorginum. Har
høvdu vit bílagt ein krók og høvdu sangblað við,
so tað ljóðaðu nakrir føroyskir og norskir sangir.
Mat valdi hvør sær, og eftir norskum viðurskiftum
var tað ikki dýrt, og væl smakkaði. Tað skal tó
sigast, at onkur fekk skelk av einum ormi ella
tveimum í salatini. Ein langur, men stak
hugnaligur og gevandi dagur var komin at enda.
Mikudagin tann 13.juli svóvu tey flestu leingi, tí
einki var á skránni uttan Bergen, ið kortini ikki er
so lítið. Ikki fyrr enn kl. 18.00 skuldi farast í
bussin. Summi sjoppaðu, onnur tóku býartokið, og
onkur fóru á listasavn. Nú høvdu fólk brúk fyri
hvíld eftir eina intensa viku. Hetta var fyrsti turri
dagur í Bergen, so væl lá fyri.

Týsmorgunin, tann 12.juli kl. 08.00 var tað
“Sognefjord in a nutshell”.

Ein sera góður túrur var at enda komin við
nógvum góðum upplivingum og framúr góðum
gestablídni.

Eysturoyar dansifelag takkar Sláið Ring og
Runavíkar kommunu fyri fíggjarligan stuðul.

Rituvík 11. oktober 2016
Vit løgdu frá landi við Njørði (Njord), ið gongur
sínar 35 mílir, norð í Sognefjørðin, har vit løgdu

Pálin Olsen og Jens Dalsgaard

[Skri
v et
citat

[Skri
v et
citat

