
Himmelstigen til Trolltunga. 

På listen over de tingene du skal gjøre før du dør, bør du absolutt føre opp turen jeg nå skal fortelle 

om – himmelstigen i denne sammenheng høres litt suspekt ut, men slapp av det er en via Ferrata og 

du kommer ned igjen også. 

Vestlandet og spesielt Hardanger har ufattelig mye å tilby for alle som er glade i naturen. Vi har 

denne gangen tatt turen til Odda og meldt oss på en gruppetur til Trolltunga, men vi skal ikke ta den 

vanlig turiststien, vi skal sykle, gå og klatre en via ferrata (jernvei). Det er Opplev Odda som 

arrangerer disse turen og de koster kr 950.- pr person inkl sykkel og klatreutstyr. Turen er beregnet til 

ca 10 timer med gode pauser og passer for alle i normal god form (15 års aldersgrense). 

Etter å ha fått utdelt nødvendig utstyr starter vi på en 7 km lang sykkeltur langs Ringedal sjøen på 

lettsyklet traktorvei. Vannet er nesten turkis og fjellene speiler seg i blikkstille vann. Vel fremme ved 

enden vannet parkerer vi syklene og starter turen opp til der via ferrataen starter. Totalt skal vi opp 

700 høydemeter derav de siste 200 i via ferrata.  

 Ringedal sjøen. 

Her er det viktig med riktig fottøy for det er ulendt og hardt å gå oppover. Samtidig er det herlig å se 

at man sluker høydemeter og utsikten blir stadig bedre og bedre. 

Når vi vel har kommet frem til starten av via ferrataen begynner den spektakulære klatringen opp 

Himmelstigen. Her går det vertikalt og noen ganger med overheng 200 meter rett opp. Man trenger 

ingen klatreerfaring for å gjøre dette og det føles hele tiden trygt. Dersom man er veldig redd for 

høyder kan det kanskje bli litt for mye, men guidene som følger med er veldig dyktige til og både 

motivere og inspirere.  



 

Rett opp! 

Denne via ferrataen ble laget så sent som i 2009, og det var et russisk firma som utførte jobben – da 

ingen norske hadde nok kompetanse på dette. Når man henger i fjellveggen der, må man bare bli 

imponert av de som lagde denne, de hadde i hvert fall ikke høydeskrekk. 

Det kjennes litt i både armer og ben når man nærmer seg toppen og særlig dersom du har med tung 

sekk. Men tro meg; utsikten, den berusende følelsen og mestringsgleden er verdt hver eneste 

svettedråpe. 

Vel oppe på toppen er det en drøy kilometer å gå bort til «Tunga», som må være en av de mest 

spektakulære fjellformasjonene i verden. Den heller litt oppover, så det er ikke veldig skummelt å gå 

utpå. Ha med et godt kamera slik at du får noen flotte bilder. 

 Trolltunga – spektakulær og vakker! 



Vi hadde en lengre pause der opp og spiste en bedre lunsj ved hjelp av primus og Real Turmat. 

Tilbaketuren gikk samme veien, og flere i gruppen var litt skeptiske til å gå ned via ferrataen, det var 

det ingen grunn til – akkurat like morsomt nedover som oppover. Vel nede til syklene igjen var det 

befriende for tunge ben og sette seg på syklene, de 7 km tilbake gikk som en lek og drømmen om 

iskald cola medførte at vi tråkket litt ekstra på. 

Turen tok hele dagen, det er viktig å ha med rikelig med mat. Drikke kan fylles flere steder underveis. 

Været i Hardanger er ofte skiftende så ta med klær for både vind, regn og sol. Godt fottøy gjerne 

med litt ekstra stiv såle er viktig. 

For mer info sjekk ut www.opplevodda.com  

http://www.opplevodda.com/

