
Næste møde mandag 20. mar. 

Greve Borgerhus kl. 9:30- 11:30 

Underholdning:  Glad musik og 

sang v/ spillemændene 

 

 

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk 

 Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 

Referat fra HC-mødet den 13 marts 2023  

I dag har vi haft besøg af Mogens Tranders, som fortalt om 

sine mange og spændende oplevelser som rejse- og 

naturvejleder i de norske fjelde. Mogens har over de sidste 30 

år besøgt Norge mange gange og med mange forskellige 

sammensætninger af grupper. Et har dog været fælles for dem 

alle, nemlig at de har været på en strabadserende tur med rigtig 

mange oplevelser undervejs.  

Turene udgik normalt fra Jotum Heimen hvor man overnatter 

den første dag. Deltagerne kommer som regel fra mange 

forskellige lande og har normalt også vidt forskellige 

forudsætninger for at vandre i fjeldet. For nogen er det første 

gang og andre har prøvet det adskillige gange før. 

Udstyret skal også være i orden, her er et par gode robuste 

vandrestøvler er et absolut must for at kunne bevæge sig rundt i 

terrænet. Vandrestave er også en del af udrustningen, så man 

kan holde balansen når man skal over de ujævne sten og krydse 

diverse vandløb. Stavene er også uundværlige når man færdes 

på gletsjerne hvor de bruges til at lokalisere dybe revner i isen. 

Derudover skal man have en flaske vand med, selvom man 

sagtens kan drikke vandet fra de små vandløb i fjeldet. 

 

HC2 møde 13. mar. 2023 

Vi var 44 fremmødte medlemmer 

 deltagere 

Mogens Tranders 

 guide Jotum Heimen, Norge 

Jo Gjende 

(Jo Tjøstovalsson Kleppe) 

1794-1884 

Gik på jagt med John Blackwell 

i 1865 
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Deltagernes forskellige forudsætninger kom klart til udtryk, når man hver dag skal vandre mellem 6 og 9 

timer i fjeldene og på uvejsomme stisystemer. Nogen har prøvet det før og andre halter bagefter, som en 

af deltagerne en gang demonstrerede ved at vende ryggen til hele holdet og bad dem om at se godt på 

bagdelen, ”for det er sidste gang på denne tur i ser den, jeg er sidste mand”.  

I en anden situation oppe i højderne hvor man skulle passere nogle næsten lodrette fjelde, blev en af 

damerne så bange at hun gav sig til at skrige af angst og nægtede at bevæge sig. Det lykkedes Mogens at 

få beroliget og hjulpet hende med at komme ned af fjeldet igen.  

Ud over de mange timer man er ude og vandre, så starter man også senest klokken 9 om morgenen. På 

dette tidlige tidspunkt er der tit lavthængende skyer, Hvilket betyder at det er rimelig koldt og derfor er 

vanter en betingelse for at man ikke fryser til ”is”.    

Vandringerne forgår typisk i mere end 1000 meters højde, helt op til 1400 meter. I denne højde er det 

meget småt med vegetation, men Mogens viste nogle meget flotte billeder af diverse planter og dyr som 

lever i denne barske natur. Heroppe er det renernes paradis, de har levet her i årtusinder og er blevet jaget 

lige så længe, for at give de lokale mad på bordet. I denne højde findes der også meget lav, som renerne 

delvist ernærer sig af. Mogens kunne fortælle at lav er en forudsætning for at renerne kan overleve, hvis 

de ikke får lav i kosten, dør de på grund af dårlig fordøjelse. 

Efter endt dagsvandring indlogeres holdet i bjerghytter som er af lidt varierende kvalitet og komfort. Her 

får man noget at spise, får en snak om dagen og går tidligt til ro for at være klar til næste dags 

anstrengelser. 

        
Ref. Geert Lehmann 


