
Historien om denne turen, som foregikk i 1884 i Vossefjellene, fortalte den ene av de tre 

deltagerne, overrettssakfører Kasper Kielland fra Bergen, i Bergens Turistforenings årbok i 1934: 

«Med primitivt utstyr og meget enkle ski, dro Kasper Kielland, Fritz Rieber og Henrik Sundt til Voss 

med den nyåpnede Vossebanen for å foreta den første påsketuren til fjells med en liten lerke Cognac i 

ryggsekken, spenning og godt mot. Som en selvfølge overnattet de på Fleischer’s Hotel. Derfra startet 

de første Påskedag etter at gamle Fleischer en smule hoderystende hadde ønsket oss en god tur, 

temmelig overgitt over de unge fusentastene, som ville av sted på en så vågsom ferd.”  

«I nydelig påskevær kjørte de med hest og slede over Vangsvatnet, og sammen med to lokalkjente 

vossinger tok de fatt på den bratte oppstigningen til «Gråsia». Som binding hadde de bare en 

tåstropp av vidje og et tynt spanskrør rundt hælen, så de fikk etterhvert vansker med skiene.  

Etter to og en halv time og mye strev kom de til Vinsandseteren, hvor de rastet før de fortsatte mot 

toppen. Her var sneen blåst bort og blåisen blinket i solen. De måtte ta av seg skiene og krype på 

knærne et langt stykke, men til topps kom de. Og så var det å komme seg ned igjen. Først langt ut på 

ettermiddagen kom de ned til Narheim. Rieber og Sundt overnattet på gården, men Kielland ville 

tilbake til kjøttgrytene og de gode sengene på Fleischer’s Hotel. Han fikk skyss med dresin fra Bulken 

og kom frem til hotellet 15 timer etter at de hadde dradd ut. Han var da så utslitt at han ikke fikk ned 

en matbit!» 

Fritjof Nansen vanket også mye hos Fleischer under sine mange opphold på Voss. Da han gikk på 

ski fra Husebyrennet i 1884 tilbake til Bergen over Voss, en eventyrlig ferd, kom han gjennom 

Raundalen hvor han fikk sledeskyss ned til Voss og hotellet: 

”Klokken var blitt ett om natten. Jeg dundret på hotelldøren, den ble åpnet og hotellvertens korte, 

tykke skikkelse sto foran meg i undertøyet og sa forundret: ”Å, er det Dem, Nansen, som er ute og går 

så sent?” ”Jeg lengtet etter en god seng og det fikk jeg, og hadde det uklanderlig” forteller Nansen i 

Friluftsliv. 

 

Voss har alltid hatt fremragende muligheter for skisport i alle kategorier og Fleischer’s Hotel har 

vært et naturlig samlingssted. Fra Fleischer’s Hotel har du enkel tilgang til de fleste aktiviteter Voss 

har å by på og full fleksibilitet i forhold til de ulike alpinanleggene. Med gratis skibuss fra hotellet 

hver dag i vintersesongen legger vi forholdene til rette slik at du får en eventyrlig vinteropplevelse 

her hos oss på Fleischer’s Hotel. God påske! 

 


