Viatge a Noruega: Creuer pels fiords, ruta per les
esglésies de fusta i Oslo
Del 2 al 15 de juny de 2016
CONSIDERACIONS DEL VIATGE
Introducció

A

Amb motiu de que aquest any celebrem el 70e aniversari, hem triat un
viatge “especial” per celebrar-ho.

Varem pensar quina destinació ens faria gracia i decidirem que aniríem a
Noruega per veure els fiords i les esglésies de fusta d’època medieval, el que en
diuen, el romànic de fusta.
Dividim el viatge en dues etapes, la primera setmana farem un creuer pels fiords i
la segona setmana, des de Bergen, agafem un cotxe de lloguer i farem una ruta
fins a Oslo. El creuer surt de Rotterdam (Holanda) i, per això, anem fins a
Amsterdam un parell de dies abans.
Desprès de alguns mesos pensant-ho i preparant el viatge, ha arribat el moment
de la partida.

Dijous dia 2 de juny

S

ortim d’hora de casa perquè els darrers dies la circulació per l’àrea
metropolitana es molt complicada per la vaga de metro a Barcelona, però
Murphy torna a actuar i trobem un transit molt fluid i abans de les 10 ja
som a l’aeroport, en conseqüència, ens tocarà passar el mati a l’aeroport.
Desprès dels acostumats i emprenyadors tràmits i cues, ja som a la zona
d’embarcament esmorzant i fent temps fins que arribi el moment de
l’embarcament del vol Vueling cap a Amsterdam Schiphol.
Avui hem estat de mala sort i, com resulta que a França hi han vagues, molts
vols, entre ells el nostre, s’han retardat.
En el nostre cas el retard ha estat de 4 hores i en lloc de sortir a les 13:30 com
estava previst, hem sortit a les 17:30. La primera tarda del viatge que contàvem
passar-la passejant per Amsterdam, l’hem passat avorrits a l’aeroport de
Barcelona, amb molts nervis perquè en cap moment hem sabut l’hora en que
sortiria el vol. En fi, ja veurem a quin hora arribem a l’hotel.
El vol ha arribat a Schiphol passats dos quarts de vuit i, desprès de recollir les
maletes i algunes peripècies a l’hora d’endevinar el tren que teníem que agafar
cap a Amsterdam i amb el taxista “pirata” que en ha dut a lloc per 17 € desprès
de donar una “volta turística”, a dos quarts de nou del vespre entravem a
l’habitació de l’hotel Nova, un petit hotel reformat, no es gran cosa però esta molt
cèntric, a tocar de la plaça Dam. L’hotel es senzill però correcte. Ocupa varies

cases antigues que es comuniquen. Les habitacions estan renovades i el millor
que te es el lloc molt cèntric on esta situat.
Desprès d’un sopar lleuger amb el berenar amb que ens ha obsequiat Vueling pel
retard, prepararem la jornada de dema i a descansar que avui ha estat un dia
molt llarg i intens.

Divendres dia 3 de juny - Amsterdam

D

ia complert a Amsterdam. Desprès d’un bon esmorzar (el bufet d’esmorzar
es una de les millors coses d’aquest hotel), hem començat la passejada
per la ciutat amb l’objectiu principal de veure alguns rellotges de sol. A
Amsterdam ja hi hem estat, i les coses que sempre van a veure els turistes, ja les
hem vist, en conseqüència, aquest cop, tenint en compte el poc temps de
presencia a la ciutat, ens hem concentrat en un tema monogràfic. Hem vist
rellotges a la plaça Dam, al museu Rijksmusem (també hi hem vist un magnífic
St. Jordi) i al museu Van Loon, en el ben entès que, aprofitant els desplaçaments,
també hem pogut gaudir de la vista d’algunes de les coses turístiques
d’Amsterdam. A mig mati, hem fet una filigrana (una foto al mig d’una font amb
dolls d’aigua intermitents),i hem hagut de anar a l’hotel a fer un canvi de
pantalons, perquè la Tere no ha sortit a temps de dins dels dolls i s’ha mullat. Ja
no tenim edat per fer segons quines coses. Al migdia, desprès de dinar en un pub
de la zona, hem anat a l’hotel a descansar una estona i agafar forces per la ruta
de la tarda.
Desprès de fer la migdiada, hem passejat per la zona de canals propera a l’hotel
a la recerca d’un rellotge de sol que, finalment, no hem trobat, fins anar a parar a
l’estació central.
Hem anat a turisme i al metro que hem agafat fins a l’estació Amsterdam Amstel
a on hem fet una estona fotografiant els trens que ho pesaven. Hem retornat fins
a la plaça Dam per fer un refresc abans de retirar-nos a l’hotel per sopar una
mica i descansar. Dema ens traslladem fins a Rotterdam per embarcar-nos al
creuer i començar l’experiència (o aventura ?).

Dissabte dia 4 de Juny – Port de Rotterdam

A

bandonem Amsterdam per anar cap a Rotterdam. A primera hora del mati
desprès d’esmorzar, ens ha donat temps d’anar fins a la plaça Dam a fer
quatre fotos, ja que el dia s’aixecat esplèndid de sol, abans de que
puntualment a les 10:00 h. ens recullis un minibus – taxi que ens porta fins a la
terminal de la companyia Holland America Line al port de Rotterdam.
A continuació, tot un seguit de passos i tràmits (lliurar les maletes, presentar-se a
la terminal, omplir qüestionaris, fer check-in, etc., fins arribar, cap a quarts de 12,
a l’habitació. Ens hem situat, hem donat una volta pels pisos comuns per
conèixer a on son les coses i, a quarts d’una cap a dinar en un restaurant bufet.
Desprès de descansar una mica, a les 03:15 h. tenim un simulacre –
demostració dels sistemes de seguretat i emergència (tot un espectacle) i a les
quatre el vaixell MS Rotterdam començava el viatge cap a Escandinavia.

Arribarem a la primera destinació (Eidfjord) dilluns a les 7 del mati, fins llavors tot
es navegació, aproximadament, uns 550 nusos marins (una mica més de 1000
kms.).
Ara son les 18:30, fa dues hores i mitja que hem salpat i tot just sortim a mar
obert, el que dona imatge de la magnitud d’aquest port.
El vaixell es com una ciutat flotant. Segons dades de la naviliera, som 1200
passatgers i mes de 500 tripulants. Te 10 pisos i tota mena de serveis per
distreure al personal: restaurants (alguns inclosos en el preu del passatge i
d’altres que cal pagar a part), botigues, joieries, duty free shops, bars, salons,
teatre, capella, sauna, gimnàs, etc., etc. La nostra cabina es la 6219 al 6e pis a
proa.
Cada dia distribueixen el programa d’actes i activitats pel dia següent, perquè et
puguis organitzar la vida i, si vols aprofitar-ho, feina tens per arribar a tot arreu.
En fi, anirem veient com va el tema i intentarem aprofitar al màxim.
A l’hora que ens han assignat (les 8 del vespre) hem sopat, molt be, al restaurant
principal, un espai a dos nivells, molt gran i amb molt de servei, com sempre,
molt amables i riallers. En hem assabentat que, pràcticament tots els cambres i
serveis dels pisos son indonesis que fan la temporada d’estiu a Europa i, quan
acaba, van a fer la temporada a EEUU.
Desprès de sopar, hem anat una estona a la biblioteca per veure una
espectacular posta de sol.
Fi de la primera jornada al vaixell. Per cert, al anar a l’habitació per dormir, hem
trobat que havien preparat el llit, deixant la documentació per demà, una llum
tènue, una tovallola en forma d’ocell i uns bombons. Detall de la tripulació.

Diumenge dia 5 de juny - Navegació

A

vui ha estat un dia de navegació, per un mar del Nord encalmat i que ha
permès un trajecte molt relaxant. Hem aprofitat per gaudir de varies de les
activitats programades per avui, des de anar a missa, veure la presentació
del que es pot veure a les escales que fa el creuer, una introducció al MS
Windows 10, la Tere a una classe de "cha cha cha", una “happy hour” amb
musica en directe, en un dels bars, etc.
A l’hora d’esmorzar hem fet relacions amb uns veïns de taula, americans de
Chicago, aprofitant per explicar la situació de Catalunya. Ens han demanat de on
érem i amb això hem tingut prou per encetar el tema.
Per aquesta nit, el vestuari recomanat es el formal, cosa que vol dir que haurem
d’anar a sopar vestits de corbata. Ja hem vist algú del primer torn de sopar (les 6
de la tarda) que fins i tot va amb esmoquin. La gent, mes enllà del recorregut
turístic, aprofita el creuer com a jornades de relacions socials i aprofita per fer
vida al vaixell. Hem de pensar que, quasi el 40 % del temps de creuer es
navegació sense cap escala, cosa que vol dir que la gent ve a passar el temps al
creuer. Desprès de sopar, anem al teatre a veure un espectacle musical.

Aquí pots anar a tot arreu que, menys la beguda, tot esta inclòs en el preu.
Demà arribem a la primera escala Eidfjord i haurem de matinar perquè a les 8:30
comencem una excursió de les organitzades per Holland.

Dilluns dia 6 de juny – Eidfjord

H

em passat el mati a Eidfjord, a on hem arribat cap a les 7, però una bona
estona abans, jo ja estava despert i he anat veient el paisatge del fiord
amb el sol de la matinada. Aquí a les 12 de la nit encara si veu i a les 4 ja
es clar.
En arribar a Eidfjord, població de poc mes de 1000 habitants permanents, i
desprès d’esmorzar, hem anat a una de les excursions organitzades per Holland
America Line. Incloïa la visita a un dels salts d’aigua més grans de Noruega i un
centre de protecció del parc natural de la zona (hi hem vist una projecció amb
imatges del parc, molt interessant.
També haurien d’haver vist un parell de coses mes però, unes obres que hi havia
en un túnel, ens ha fet perdre mes d’una hora i ha fet que no poguéssim veureles (per la tarda hem fet una queixa formal a l’organització; ja veurem si ens
diuen quelcom).
Hem dinat al vaixell i la tarda ha estat relaxada veient com navegàvem pel fiord
de Hardengerfjord, amb vistes espectaculars del paisatge i amb molts salts
d’aigua.
Al vespre, desprès de sopar, hem anat a l’auditori a veure un parell d’actuacions:
a les 10 un magnífic pianista i a les 11 una performance del grup de tripulants
indonesis que ha cantat i ballat algunes musiques típiques del país.
Ha estat força interessant. Cap a quarts d’una a dormir.

Dimarts dia 7 de juny – Ålesund

H

em fet escala tot el dia a Ålesund, que es la població mes al nord que hem
visitat mai. Hi hem arribat a les 7 del mati i no en marxem fins a les 11 del
vespre.

Ålesund es una població de prop de 50000 habitants que esta repartida entre
una dotzena d’illes que es comuniquen mitjans ponts i túnels per sota del mar.
Es coneguda perquè te un patrimoni important d’arquitectura Art Nouveau, degut
a que, el 1904, un terrible incendi va fer desaparèixer quasi totes les cases de la
ciutat, llavors amb 10000 habitants, cases que eren de fusta. Ajudats per
Alemanya, es va engegar un procés immediat de reconstrucció de la ciutat
devastada i els arquitectes que hi varen col·laborar van emprar l’estil majoritari a
Europa en aquell temps: l’Art Nouveau. Actualment te un patrimoni important
d’edificis construïts en aquest estil.

Nosaltres, per moure’ns millor hem agafat bitllets del bus turístic que engega
recorregut a la terminal de creuers ( ho tenen tot previst) i, això, ens ha permet
recórrer la ciutat d forma fàcil i menys esgotadora. Hem visitat el cim de Fjellstua
amb un mirador espectacular sobre la ciutat, hem anat a turisme, recorregut el
centre de la ciutat, ens hem aturat a comprar records i, desprès de dinar, hem
anat al museu de l’art nouveau.
Avui ha fet un dia desagradable, amb força núvols i aire fred, sobretot per la
tarda, cosa que a fet que, cap a les cinc, tornéssim cap el vaixell donant per
acabada la visita a Ålesund.

Dimecres dia 8 de juny - Geiranger

A

quest mati ens hem despertat a la petita població de Geiranger (200
habitants permanents) al fons del fiord del mateix nom. Es un lloc
impressionant, amb molt de verd, aigües maragda, molts salt d’aigua, etc, i
plena de turistes.
Es calcula que, durant la temporada que dura quatre mesos, hi arriben mes de
200 creuers i, en total, la visiten 700.000 persones a l’any. Realment, s’ho
mereix. Des de l’any 2003, forma part del patrimoni protegit per l’UNESCO.
Nosaltres, desprès d’esmorzar, hem baixat a terra per donar un vol amb el bus
turístic que puja fins un lloc amb magnifiques vistes del fiord.
En aquesta escala, el lloc es tant petit que no hi ha lloc per amarrar el vaixell i
que ancorat al mig del fiord. Com que esta tot previst, porten unes llanxes que
baixen a l’aigua i serveixen per dur els passatgers del vaixell al port.
Desprès de la ruta del bus turístic, hem fet un cafè i hem remenat una estona per
les botigues de souvenirs. En un lloc tant petit n’hi ha dues. A l’hora, cap el vaixell
a dinar.
Geiranger es un lloc encantador amb molts racons bonics i amb unes vistes
magnifiques. Pot ser es el lloc que mes ens ha agradat. A mes, el dia ha estat
espectacular amb molt de sol i una temperatura alta.
Per la tarda, el creuer a salpat a les cinc i, durant una hora a fet un recorregut
lent pel fiord per poder veure detingudament els racons i salts d’aigua que hi ha.
Una persona de l’organització anava explicant les diverses peculiaritats que
podíem veure.
Avui toca recollir i fer maleta, ja que dema, a Bergen, desembarquem per seguir
la ruta per carretera. La del creuer ha estat una experiència molt positiva i s’ha
fet curt. Caldrà repetir?

Dijous dia 9 de juny - Bergen

H

em desembarcat a Bergen. Desprès d’una nit moguda, dons feia vent i el
vaixell s’ha mogut, l’aproximació al port a estat espectacular amb la visió
de quantitat de petites illes amb cases de colors.

L’arribada a Bergen ha estat pitjor ja que hem tingut problemes a l’hora de trobar
taxi per anar a recollir el cotxe i a l’oficina d’AVIS, hem tingut alguna incidència.
La resta de la jornada ha estat molt be. Hem començat recorrent les rodalies de
la ciutat per visitar una església de fusta (Fantoft) i un rellotge de sol en una
escola
Desprès de registrar-nos a l’hotel Hotel Clarion Admiral (curiositat, es un hotel gai
friently), molt bon hotel, amb una habitació amplia i vistes al port de Bergen, hem
anat a dinar al port. Aquí, aquests dies hi ha unes jornades Hanseàtiques i hi han
fires i paradetes de menjar, i molta gent. Hem dinat en una que estava plena de
nois catalans treballant-hi (diu que van a fer la temporada d’estiu perquè paguen
molt be). Desprès de descansar una estona, per la tarda hem pujat al mont Floi
amb el funicular.
Hi ha una vista excepcional de Bergen, però hi feia molt de vent. Al baixar, en
visitat un rellotge de sol i hem anat a fotografiar un tramvia.
Cap a les sis, molt cansats, hem anat cap a l’hotel a sopar, connectar-nos amb la
família i descansar.

Divendres dia 10 de juny - Bergen

A

vui hem dedicat el dia a passejar per Bergen. Es una ciutat petita, pel que
estem acostumats nosaltres (aprox. uns 200.000 habitants), encantadora,
amb el paisatge urbà amb influencies de la relació amb altres ciutats de la
lliga hanseàtica. Hi ha racons que recorden ciutats alemanyes i ciutats bàltiques
com Tallin.
Hem començat el recorregut visitant el Hakonshalle, antic palau construït per un
dels reis de Noruega al segle XIII. En aquell temps, Bergen era la capital del regne
de Noruega i un dels ports mes importants del Bàltic.
A continuació hem visitat l’església de Mariakirke, d’origen romànica, te una
magnifica porta lateral, i amb decoració barroca molt interessant.
Hem seguit pel barri de Bryggen antic barri dels pescadors que conserva les
cases de fusta de l’època, pintades de colors i avui dedicades a estudis d’artistes
i botigues de souvenirs.
Com que ja era migdia, hem anat a dinar a un centre comercial per aprofitar que,
en el mateix lloc, hi ha l’oficina central de correus a on ens hem firat amb segells
de Noruega. Desprès de dinar ham seguit el recorregut visitant la catedral que
estava en obres i no es pot visitar, el museu de la leproseria i l’església de sant
Jordi dins el recinte (ha estat una desil·lusió i no hem trobat cap imatge del sant),
i l’estació central (era un caos, en obres, bastides per tot arreu i plena de gent) i,
com que ja estàvem prou cansats i hem decidit sopar fruita a l’habitació de
l’hotel, hem entrat en un Super i cap a les quatre a descansar.
Ens hem pres la tarda de relax.

Dissabte dia 11 de juny – Ruta de Bergen a Gol

D

eixem Bergen per fer la ruta que ens portarà fins a Oslo, amb parada a Gol
i Kongsberg.

La primera aturada d’avui ha estat a Flåm. Volíem pujar al tren Flåmsbana que
uneix Flåm amb Myrtal, però a uns 50 kms desprès de sortir de Bergen, la
carretera estava tallada i ens han fet agafar una desviació de 60 kms per
carretera molt estreta, mal asfaltada i amb corbes, però amb un paisatge que val
la visita amb mes calma, ple de valls verdes, llacs, fiords amb pobles de cases de
colors, etc., però no estàvem per paisatge. Tot això ens ha fet perdre una hora i
mitja i hem arribat a Flåm massa tard per agafar el tren.
L’hem fotografiat, hem comprat alguns records, hem dinat fish and chips i a
seguir ruta.
La següent parada ha estat a Borgund, a on hem visitat la magnifica església de
fusta, una de les mes interessants d’aquesta zona, i hem fet un cafè.
Desprès ham continuat cap a Gol, a la recerca de l’hotel per aquesta nit. Es difícil
de localitzar i esta en una zona complicada. Finalment, l’hem trobat, hem
descansat una estona i cap a dormir que demà ens queden mes esglésies per
visitar.
El trajecte entre Borgund i Gol recorre un altiplà espectacular amb llacs, salts
d’aigua, moltes cases disperses, sempre de colors, i, en el mes de juny, molta
neu.
Cap a les 6 de la tarda, molt cansats, hem pujat les maletes a l’habitació, cap a
sopar i a descansar.
L’hotel, Storefjell, es un macro edifici, amb moltes habitacions, i ple de
japonesos. Sempre van en grup, corrent i saludant a tot hom. Sembla difícil
d’explicar que en un racó com aquest hi hagi tanta gent. Hotel situat en una
estació d’esquí, amb moltes habitacions, senzilles però correctes, i amb quantitat
de serveis pels que van a esquiar a l’hivern, com ara sala de jocs, biblioteca, sala
de festes amb un petit teatre amb actuacions (avui hi havia un quartet tocant
musica de ball), en fi, tot un mon. Molt diferent del d’ahir a Bergen, minimalista i
de disseny.

Diumenge dia 12 de juny – Ruta de Gol a Kongsberg

A

vui ens ha fet un dia esplèndid, encara que a mig mati, mentre érem en ruta
a caigut un xàfec d’uns 10 minuts. De fet, toquem fusta, estem tenint uns
dies magnífics, amb sol i alguns núvols i calor.
Desprès d’esmorzar, hem començat a recórrer la ruta de les esglésies de fusta
d’aquesta zona. Hem visitat las de Torpo, Uvdal, Noreg (per fora), Flesberg (per
fora) i Heddal, la que diuen que es la mes gran de Noruega.
Son edificis dels segles XI XII i XIII, construïts totalment de fusta, molt ben
conservats i amb decoracions i pintures esplèndides. En total, entre avui, ahir,

Bergen i Oslo, haurem vist unes 8 esglésies històriques de fusta. Es un patrimoni
comparable al nostre romànic i mereix el viatge. Les esglésies no visitades per
dins, es degut a que encara no ha començat, per ells, la temporada d’estiu i no
s’hi posem fins a mitjans de mes. Son edificis, alguns encara en culte (el
luteranisme es la religió oficial de Noruega) que formen un magnífic patrimoni. Es
curiós veure capitells gravats en fusta, en contraposició als que nosaltres
coneixem de pedra.
La zona que avui hem recorregut es com sempre, valls verdes amb riu,
muntanyes amb neu i altiplans verds amb cases vermelles. Hem fet molts
quilometres i, aquí a Noruega, conduir no es fàcil, cosa que ens deixa molts
cansats.
Cap a les cinc ja érem a l’hotel Quality Hotel de Konsberg a descansar i desprès
sopar. És un hotel que esta força be, al centre de la ciutat, amb habitacions
amplies i un bufet d’esmorzar molt complert.
Kongsberg és una ciutat petita (poc més de 25.000 habitants), molt tranquil·la i
amb poques botigues obertes Diumenge a la tarda, però que té la virtut de que
està a uns 50 kms. d’Oslo
Dema, si Deu vol, arribarem a Oslo per passar-hi dos dies i mig, parada final de la
nostra ruta turística.

Dilluns dia 13 de juny - Oslo

H

em passat el nostre primer dia a Oslo, capital de Noruega.

Al mati hem sortit de l’hotel de Kongsberg i, desprès de 45 minuts de
retenció a l’autopista (aquí no hi ha autopistes i quant ni ha una, trobes
retencions, hem arribat al parc de Vigeland, nostra primera aturada ha estat per
visitar el parc i veure el rellotge de sol equatorial que hi ha.
Ja el varem veure i fotografiar l’anterior estada a Oslo, però, llavors, era per
encàrrec de la M. Àngels i en visita en grup i no en poguérem gaudir com avui.
També n’hem vist un, una mica malmès, que hi ha en un museu dins del mateix
parc. El parc dedicat a l’escultor de qui pren el nom, es com un museu a l’aire
lliure, d’obres d’en Vigeland. Hi ha desenes d’escultures en pedra i bronze. Estava
ple de gent, majoritàriament asiàtics, encara que tant sols eren les 9 del mati.
A continuació hem anat fins un dels campus de l’universitat d’Oslo per veure un
rellotge de sol mes modern, situat a la paret del departament de matemàtiques.
Hem seguit la ruta, aprofitant que anàvem amb cotxe, per l’illa de Bygdoy. Zona
verda municipal, amb molts museus. El que ens interessava a nosaltres es el del
poble noruec. Hi ha exposada l’església de fusta de la localitat de Gol, traslladada
fa molts anys per preservar-la.
Es un exemplar magnífic, molt ben conservat, i amb decoració interessant. Amb
aquesta, haurem vist fins a 8 esglésies de fusta. Una xifra molt interessant.

Al cafè del museu, hem dinat, a l’estil noruec (cafè i pasta) i cap a l’hotel a
registrar-nos, deixar el cotxe i descansar una mica.
L’hotel, Clarion Royal Christiania, és magnífic, molt ben situat i amb unes
instal·lacions, clàssiques però amb molta classe.
Cap a les 3 de la tarda, i amb molta calor, desprès de visitar la catedral, hem anat
en metro fins al trampolí de salts d’esquí de Holmenkollen. El metro deixa a uns
500 mts. de l’entrada pero cal pujar-ne mes de 100 de desnivell, el que significa
que l’esforç ha estat important.
De totes maneres, un cop arribats, ha valgut la pena perquè el lloc es
impressionant i, des de dalt de tot, hi puja un ascensor inclinat, hi ha unes vistes
de la ciutat i rodalies espectaculars.
La baixada ha estat mes lleugera i en un no res, ja érem a l’estació del metro.
Amb tot això, ja eren mes de les 6 i estàvem molt cansats, hem agafat el metro i
cap a l’hotel a sopar una mica i descansar.

Dimarts dia 14 de juny - Oslo

A

ixò ja esta a la recta final, avui, continuant amb sol i molta calor (de totes
maneres es millor patir calor que haver d’anar amb paraigües i cangurs),
hem recorregut, en transport públic, alguna de les coses que considerem
interessants a Oslo.
Abans de sortir i desprès d’esmorzar, a recepció, hem demanat pel conserge. Es
diu Jaume, es de Moià i va sortir en un programa d’Afers Exteriors, que en Miquel
Calçada va fer des de Oslo. Ens hem donat a conèixer i hem dit que havíem vist el
programa. Li ha fet molta il·lusió, es un home molt extravertit, que diu que fa 23
anys que viu a Oslo i 17 que treballa en l’hotel. Hem estat xerrant una bona
estona, fins i tot ens ha demanat fer-nos una foto. Ha estat una estona molt
agradable.
A continuació hem començat la ruta del dia anant a veure l’Opera. Edifici nou, de
l’any 2008, amb una estètica molt moderna. L’hem vist de fora perquè obren a
les 10 i nosaltres el visitàvem a un quart i ens ha semblat que esperar quasi una
hora per entrar-hi, era molt pesat i hem decidit anar fins el museu Munch amb la
idea de veure algunes pintures d’aquest pintor noruec, entre elles, la mes famosa
El Crit, però estàvem preparant una exposició temporal que comença dissabte 18
i sols es podia visitar una sala amb una dotzena de quadres. Al menys, han tingut
la decència de no cobrar entrada.
Ens hem firat comprant records, hem fet un te fred i hem tornat cap el centre de
la ciutat. Prop de l’hotel hem estat passejant per un carrer per vianants, veient
l’ambient, recordant l’anterior visita i comprant algunes postals (això de les
postals, sempre, però mes en aquest viatge, es un martiri).
Desprès de dinar, en una Friday’s i descansar una estona, per la tarda, hem anat
a visitar l’ajuntament.

Es un edifici molt interessant de veure, amb moltes pintures murals d’autors
noruecs i algunes imatges de la llegenda nòrdica de sant Jordi.
Hem seguit la visita amb una passejada pel port, ple de gent pel carrer i a les
terrasses dels restaurants, però com segui fent molta calor i sols eren les 4:30 de
la tarda, hem agafat el tramvia cap a l’hotel i desprès de fer un gelat i comprar
uns records per les famílies, cap a l’habitació a posar-nos frescos i descansar.
Dema es el darrer dia del viatge i encara ens queda el mati a Oslo, ja que el vol
surt a les 4 de la tarda i hem de ser a l’aeroport i deixar el cotxe, cap a les 12.

Dimecres dia 15 de juny – Oslo - Centelles

A

El viatge arriba a la fi. Avui teníem previst aprofitar el mati fent la darrera
passejada per Oslo, però Noruega ens ha volgut acomiadar amb temps típic
del país i ens hem despertat amb pluja, en conseqüència, desprès
d’esmorzar i fer el borinot una estona, hem decidit agafar les maletes i anar cap a
l’aeroport.
El transit a Oslo es caòtic, però en un mati de pluja, encara mes. Entre transit i
parada de circulació perquè tenia que passar algú important, hem tardat una
hora i mitja en arribar a l’aeroport Gardemoen.
Allà el problema ha estat trobar l’oficina d’Avis per deixar el cotxe. Esta clar que
sempre hem de comptar amb les coordenades dels llocs, ja que del contrari, es
perd molt de temps. Un cop lliurat el cotxe sense problemes, el següent pas ha
estat esperar que obrissin el check-in de Vueling.
A partir de llavors, tot ha estat seguit i a quarts de quatre embarcàvem en el vol
de Vueling destinació Barcelona i, desprès d’un vol de mes de tres hores, una
mica mogut, cap a les vuit del vespre hem arribat a l’aeroport de Barcelona.
A partir d’aquí, recollir maletes, el cotxe i cap a Centelles, a on hem arribat a
les......

Fi del viatge.

Amsterdam

A

msterdam és la capital dels Països Baixos (si bé la seu del govern n'és a la
Haia). És a l'oest del país, uns 20 km a l'oest del Mar del Nord i a les ribes
de l'IJ (antigament Zuiderzee; actualment, IJsselmeer). Administrativament,
pertany a la província d'Holanda Septentrional.
Ara és la ciutat més gran del país i el centre cultural i financer. Amb una
superfície de 219.5 km2 el 2015 la seva població era de 825.080 habitants, i la
de l'àrea metropolitana d'1,5 milions. Juntament amb Rotterdam, Utrecht i la Haia
és una de les ciutats més importants del Randstad, del qual constitueix el seu
nucli nord.
Amsterdam té un encant particular a causa de les seves cases de maó altes i
estretes i la seva xarxa de canals, pels que resulta agradable passejar. La
inestabilitat del subsòl -causa del gradual enfonsament d'alguns edificis- exigeix
que la majoria dels habitatges s'assentin sobre puntals de fusta. La gran manca
d'habitatges moderns en el casc vell ha multiplicat el nombre d'habitatges
flotants. Amsterdam deu la seva harmonia a l'edificació baixa i a l'absència de
grans avingudes. Constitueix un autèntic paradís per a les bicicletes, que
permeten al visitant descobrir la ciutat i els seus encants.
Amsterdam és alhora port internacional, caracteritzat per una intensa activitat
comercial, i una espècie de Venècia del Nord, amb manifestacions culturals
variades: grans exposicions, abundants galeries d'art, concerts de la famosa
orquestra de l'auditori (Concertgebouw), espectacles teatrals i concerts en el
conegut Holland Festival, llocs com el moll Prinsengracht, on s'organitza el
concert d'estiu davant de l'hotel Pulitzer, i l'Uitmarkt, on s'inicia la nova
temporada teatral.
A vista d'ocell la ciutat d'Amsterdam se situa al sud de l'estació de trens
d'Amsterdam Centraal. El Damrak és el carrer principal i condueix al carrer Rokin.
La zona més antiga de la ciutat és coneguda com de Wallen (els molls, això no es
refereix a les antigues muralles de la ciutat, la paraula holandesa per mur que és
"muur»). Es troba a l'est de Damrak i conté la ciutat del famós barri vermell. Al sud
de Wallen hi ha l'antic barri jueu de Waterlooplein. Al segle XII una faixa de canals
concèntrics, coneguda com la Grachtengordel abraça el cor de la ciutat on les
cases tenen teulades interessants. Més enllà de la Grachtengordel hi ha les
zones que abans eren de la classe obrera i de Pijp Jordaan. El Museumplein de la
ciutat amb els principals museus, el Vondelpark, un parc segle XIX el nom de
l'escriptor holandès Joost van den Vondel, Plantage i el veïnat, amb el zoo, també
es troben fora de la Grachtengordel.
Diverses parts de la ciutat i la zona urbana circumdant són pòlders. Això pot ser
reconegut pel sufix-meer el que significa llac, com en Aalsmeer, Bijlmermeer,
Haarlemmermeer, i Watergraafsmeer. Amsterdam té un dels centres històrics
més grans d'Europa amb edificis principalment del segle XVII. La ciutat antiga va
ser bastida amb una sèrie de canals semicirculars. (Font: Vikipedia)

Ålesund
lesund és una ciutat i municipi al comtat de Møre og Romsdal, Noruega. És
part del districte tradicional de Sunnmøre. És un port marítim, i es caracteritza
per la seva concentració arquitectònica d'art Nouveau.

Å

El municipi d'Ålesund ocupa set de les illes exteriors del comtat de Møre og
Romsdal: Hessa, Aspøya, Nørvøya, Oksenøya, Ellingsøya, Humla i Tørla. El centre
del municipi es troba a les illes d'Aspøya i de Nørvøya, mentre que Hessa i
Oksnøya són zones residencials.
La segona illa més gran, Ellingsøya, que solia ser accessible només amb vaixell o
per carretera a través del municipi de Skodje, va canviar totalment quan el 1987
hi va ser construït un túnel submarí per poder connectar el centre de la ciutat
amb l'illa més ràpidament. El túnel és 3.481 metres de llarg, i es va reparar el
2009.
Situat a 236 km al nord-est de la ciutat de Bergen, Ålesund es troba entre els
fiords de Hjørund i Geiranger, fiords declarats Patrimoni de la Humitat per la
UNESCO.
El municipi cobreix una àrea de 93 quilòmetres quadrats. La població el 2016 era
de 46 747, de manera que la densitat de població de 477,01 habitants per
quilòmetre quadrat. El municipi també conté tres petites àrees urbanes
separades a l'illa d'Ellingsøya: Hoffland, Arset, i Myklebost amb una població total
de 1.279. Altres pobles són Løvika i Spjelkavik, a l'illa d'Uksenøya.
La nit del 23 de gener de 1904, la ciutat va patir un important incendi,
l'anomenat Incendi d'Ålesund. Pràcticament la ciutat sencera fou destruïda i la
població va haver d'abandonar-la. Únicament va morir una persona però prop de
10.000 van quedar sense casa.
Després de l'incendi, Guillem II de Prússia, que estiuejava pels voltants, va enviar
4 vaixells amb materials per a construir albergs temporals i barracons. Després
d'un període de planificació, la ciutat fou reconstruïda amb pedra i totxo en Art
Nouveau, l'estil arquitectònic de l'època, famós per les torretes, agulles i
ornamentació decorativa. L'estructura fou dissenyada per arquitectes i
constructors formats a Trondheim i Charlottenburg (Berlín). La reconstrucció es va
produir entre 1904 i 1907. (Font: Vikipedia)

Eidfjord

E

idfjord és un municipi situat al comtat de Hordaland, Noruega. Té 925
habitants (2016) i la seva superfície és de 1.491,47 km². El centre
administratiu del municipi és el poble homònim.
El municipi està situat en una branca del gran fiord de Hardanger. El poble
d'Eidfjord és un important port de creuers, amb diversos llocs d'interès turístic,
com la planta d'energia Sima que està integrada en la pròpia muntanya, la vall de
Måbø, i la cascada Vøringsfossen, que té una caiguda lliure de 182 metres. Gran
part del Hardangervidda (l'altiplà de la muntanya més gran d'Europa) es troba a
Eidfjord. El centre de visitants i el museu del Parc Nacional de Hardangervidda
està situat a Øvre Eidfjord.
Eidfjord va existir com a municipi del 1891 i fins al 1964, quan una de les
principals fusions municipals es va dur a terme com a resultat de la reforma
municipal a Noruega. El municipi d'Eidfjord (població: 983), la major part del
municipi de Kinsarvik (població: 1.513), i el municipi d'Ullensvang (població:
2.358) van ser fusionats en un municipi més gran que va ser nomenat
Ullensvang. Aquesta fusió no va agradar gaire a la població d'Eidsfjord, que va
decidir l'1 de gener de 1977 separar-se del gran municipi (població: 1.223), per a
formar l'actual municipi d'Eidfjord.

El municipi porta el nom de l'Eidfjorden (en nòrdic antic: Eiðafjörðr). El primer
element és el cas genitiu del nom de l'antiga granja Eiðar (actual Eidfjord), que va
ser el lloc de l'antiga església d'Eidfjord des de l'any 1300. El segon element és
"fiord". El nom de la granja és la forma plural d'Eid, que significa "terra entre dues
aigües" (en aquest cas: el fiord i el llac d'Eidfjordvatnet). (Font: Vikipedia)

Geiranger

G

eiranger és una petita localitat turística a la part occidental de Noruega a la
regió anomenada Sunnmøre al municipi de Stranda. Queda a la capçalera
del fiord de Geiranger, que és un ramal del fiord de Stor (Storfjord). La
ciutat més propera és Ålesund.
Geiranger ofereix paisatges que li ha merescut ser considerat com la millor
destinació turística a Escandinàvia per la guia Lonely Planet. Des de 2005, el
fiord de Geiranger ha estat inclòs en la llista de la UNESCO com un lloc Patrimoni
de la Humanitat.
En el seu port rep una mitjana de 140-180 creuers durant els quatre mesos que
dura la temporada turística. Diversos centenars de milers de persones passen per
aquí cada estiu i el turisme és el negoci principal de les 250 persones que viuen
aquí de forma permanent. Hi ha cinc hotels i més de deu llocs d'acampada. La
temporada turística s'estén des de maig fins a principis de setembre.
Fora de temporada l'activitat es redueix a la d'una petita ciutat noruega.
Cada any se celebra al juny l'esdeveniment Geiranger - Del fiord al cim. Comprèn
una mitja marató i una cursa ciclista, ambdues comencen a nivell del mar i
acaben a 1.497 msnm, en el cim de la muntanya Dalsnibba.
Geiranger es troba sota la constant amenaça de la muntanya Åkerneset que
podria erosionar-se i caure al fiord. Tal caiguda causaria un tsunami que podria
destruir Geiranger. (Font: Vikipedia)

Bergen

B

ergen és una ciutat i municipi de Noruega, capital del comtat de Hordaland
i segona ciutat més gran de Noruega amb una població de 277.391
habitants (2016). Bergen és la capital administrativa del comtat de Hordaland.
Segons el SSB, l'Oficina d'Estadístiques de Noruega, l'Àrea Metropolitana de
Bergen té 383.900 habitants a dia 28 de desembre de 2010.
Bergen està situada en el comtat de Hordaland, a la costa sud-oest de Noruega.
És un important centre cultural per a la regió, reconegut no oficialment com la
capital de Vestlandet (Noruega Occidental) i a vegades també referida com la
capital de la costa atlàntica noruega. La ciutat va ser una de les 9 ciutats
europees a ser reconegudes amb el títol de Capital Europea de la Cultura l'any
2000.
La fundació de la ciutat de Bergen ha estat tradicionalment atribuïda al rei Olav
Kyrre, fill de Harald Hardråde, l'any 1070, quatre anys més tard de la fi de l'era
vikinga. En estudis més recents, però, s'ha descobert que ja existia un
assentament de comerciants als anys 1020 o 1030. La ciutat substituí a
Trondheim com a capital de Noruega l'any 1217, i Oslo esdevingué capital el
1299. A finals del segle XIII, Bergen va esdevenir una de les ciutats més
importants de la Lliga Hanseàtica.
La raó principal de la importància de Bergen era el comerç de bacallà sec del
nord de la costa noruega, el qual començà cap al 1100. A finals del segle XIV,
Bergen s'havia establert com el nucli comercial més important de Noruega. Els
mercaders hanseàtics vivien en la seva pròpia àrea de la ciutat, on es parlava el
saxó mitjà (idioma de la branca de l'antic saxó), gaudint de drets exclusius per a
comerciar amb els pescadors del nord que cada estiu navegaven cap a Bergen.
Avui, l'antic moll de Bergen, Bryggen, és Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO.
La ciutat ha patit molts incendis durant la seva història. L'any 1198, l'escissió
dels Bagler calà foc a la ciutat a causa del seu conflicte vers els Birkebeiner
durant la guerra civil. L'any 1248, Holmen i Sverresborg s'incendiaren, i 11
esglésies foren destruïdes. L'any 1413, un altre gran incendi destruí 14 esglésies
més. El 1428, la ciutat va patir un saqueig per part dels pirates en una missió
propugnada per la Lliga Hanseàtica, qui també va destruir l'Abadia de Munkeliv
l'any 1455. El 1476, Bryggen s'incendià per culpa d'un comerciant ebri. L'any
1582, un cop més, el foc amenaçà la ciutat i l'Strandsiden. El 1675, 105 edificis
quedaren en cendres a Øvregaten i 11 anys més tard, un nou foc afectaria
l'Strandsiden de nou, destruint 231 cases i 218 coberts. L'incendi més important
fins avui, però, és el de 1702, quan el 90% de la ciutat desaparegué a causa
d'aquest. El 1751 hi hagué també un gran incendi a Vågsbunnen, i només 5 anys
més tard un altre a Strandsiden, destruint aquest últim 1500 edificis. Aquest
barri tornaria a cremar als 1771 i 1901. El 1916, 300 edificis s'incendiaren al
centre ciutat, i el 1955, parts del Bryggen.

El municipi de Bergen s'estén sobre gran part de la península de Bergen, a
l'Hordaland occidental. Està protegida del Mar del Nord per les illes d'Askøy,
Holsnøy (el municipi de Meland) i Sotra (municipi de Fjell i Sund).
El municipi cobreix una superfície de 465km2. La població és de 260.000, i per
tant la densitat de població és de 559,14 persones per km2. La població del
principal nucli urbà és de 220.418 habitants. El municipi també consta de 8
altres nuclis urbans amb una població total de 17.213, amb Indre Arna, situada a
Arna, essent el segon nucli urbà més gran amb una població de 6.151 habitants
a 1 de gener de 2007.
El centre de Bergen està situat entre un grup de muntanyes, conegudes com de
syv fjell ("Les Set Muntanyes"), que inclouen les muntanyes de l'Ulriken, el Fløyen,
el Løvstakken i el Damsgårdsfjellet, així com tres de les següents: el Lyderhorn, el
Sandviksfjellet, el Blåmanen, el Rundemanen, o el Askøyfjellet. El primer a parlar
de "Les Set Muntanyes" fou probablement Ludvig Holberg, que s'inspirà en els set
turons de Roma. Aquestes muntanyes són, però, no són les úniques que hom pot
trobar en el municipi de Bergen. El Gullfjellet és la muntanya més alta de Bergen,
amb 987 msnm.
Bergen és fronterer amb els municipis de Meland, Lindås i Osterøy pel nord,
Vaksdal i Samnanger per l'est, Os i Austevoll pel sud, i Sund, Fjell i Askøy per
l'oest. (Font: Vikipedia)

Kongsberg

K

ongsberg és un municipi situat al comtat de Buskerud, Noruega. Té 27.013
habitants (2016) i té una superfície de 793 km². El centre administratiu del
municipi és el poble homònim.
La ciutat fou fundada el 1624 amb el nom Konings Bierg pel rei danès-noruec
Cristià IV, com a comunitat minera. El poble es va establir com a municipi de l'1
de gener de 1838. Els municipis rurals d'Ytre Sandsvær i Øvre Sandsvær es van
fusionar amb el municipi de Kongsberg el 1964. Avui en dia, la ciutat de
Kongsberg potser és més coneguda per ser la llar de de la indústria
armamentística més gran de Noruega, Kongsberg Gruppen, anteriorment
anomenada Kongsberg Vapenfabrik.
Kongsberg també és la llar de la Casa de la Moneda de Noruega (en noruec: Det
Norske Myntverket), que encunya monedes de Noruega i també produeix
monedes de col·lecció per a altres països com Israel. Va ser establerta el 1686.
(Font: Vikipedia)

Oslo

O

slo, antigament anomenada Christiania i Kristiania, i històricament
coneguda en català com a Cristiania, és un municipi i ciutat de Noruega,
capital i ciutat més poblada del país. Tanmateix la ciutat forma un comtat (flyke)
independent homònim, que amb 658.390 habitants el 2016 (12% de la població
total del país), és el més gran de Noruega. La ciutat forma la tercera àrea
metropolitana més gran d'Escandinàvia, només superada per Copenhaguen i
Estocolm, que s'estén a la regió d'Østlandet.
Situada al sud-oest del país, es troba a l’extrem oest del fiord d'Oslo, que
s’endinsa un centenar de quilòmetres a través dels millors districtes agrícoles i
forestals del sud-oest de Noruega, on forma una via marítima de gran tràfic. És el
centre econòmic, administratiu i cultural de Noruega. Oslo és una de les ciutats
pilot del Consell d'Europa i el programa de les ciutats interculturals de la Comissió
Europea.
Oslo fou fundada l'any 1040 pel rei Harald III, establerta el 1048 com a principal
centre de comerç del país. Més tard la ciutat fou elevada a bisbat el 1070 i
finalment a capital del país durant el regnat d'Haakon V, al voltant de 1300.
Després de ser destruïda per un incendi el 1624, la ciutat fou reconstruïda a
l'altre costat de la badia, prop de la fortalesa d'Akershus, pel rei Cristià IV que li
donà nom de Kristiania. Es va establir com a municipi l'1 de gener de 1838. Arran
d'una reforma de l'ortografia, es va conèixer del 1877 al 1925 com a Cristiania,
any en el qual es va restaurar el seu nom noruec original d'Oslo.
Oslo ocupa el territori que se situa al límit septentrional del fiord homònim. En
totes les altres direccions, la ciutat està envoltada de pujols verdosos. Pels
voltants s'hi compten una quarantena d'illes, sent la més important Malmøya
(0,56 km²), així com no menys de 343 llacs. Aquests últims constitueixen una
font important d'aigua potable per a tot l'oest de la ciutat.
El punt més elevat és el pujol Kirkeberget, de 629 metres. Encara que la
superfície coberta per la ciutat sigui molt destacable respecte a les altres
metròpolis europees, la població osloïta continua sent feble: el territori municipal
comprèn nombrosos parcs i espais oberts, donant-li un aspecte airejat i verd.
Encara que la majoria dels boscos i dels llacs que envolten Oslo siguin privats,
existeix un ampli consens popular apuntant a la seva conservació, a risc de
perjudicar el desenvolupament de la ciutat. Nombrosos barris d'Oslo sofreixen per
tant de congestió, el que és compensat pel marc de vida únic ofert als ciutadans:
l'accés quasi immediat a la naturalesa salvatge.
El municipi d'Oslo es divideix en 15 districtes (bydel), cadascun d'ells governat
políticament per un comitè de 15 membres, que són nomenats pel Govern de la
Ciutat. De manera extraordinària quatre dels 15 comitès van ser elegits per vot
directe el 1995 i 1999 com un exercici de prova per augmentar l'interès de la
població per la política local. El 2007 tots els comitès van ser elegits per primera
vegada per sufragi universal.

Addicionalment al govern polític, hi ha un govern administratiu per cada districte.
L'administració executa i fa complir les decisions del govern polític. La missió
principal dels comitès de districte és desenvolupar, mantenir i impulsar serveis
socials i serveis primaris de salut.
L'arquitectura d'Oslo és molt diversa. L'arquitecte Carl Frederik Stanley (17691805), que va ser educat a Copenhaguen, va passar alguns anys a Noruega al
voltant del segle XIX. Durant aquest temps va fer obres menors per als rics clients
de la rodalia d'Oslo, però el seu assoliment més gran va ser la renovació de la
Katedralskole d'Oslo, completada el 1800. Es va afegir un pòrtic clàssic al
capdavant d'una estructura més gran, i un auditori semicircular va ser segrestat
pel Parlament el 1814 com a lloc temporal de muntar. Actualment es conserva al
Norsk Folkemuseum com a monument nacional.
Quan Christiania va esdevenir capital de Noruega el 1814, pràcticament no hi
havia edificis adequats per a les moltes institucions governamentals noves. Es va
iniciar un ambiciós programa de construcció, però avançava molt lentament a
causa de les limitacions econòmiques. La primera construcció important va ser el
Palau Reial, dissenyat per Hans Linstow i construït entre el 1824 i el 1848.
També Linstow va dissenyar el carrer Karl Johans, l'avinguda que uneix el palau i
la ciutat, amb una plaça monumental a mig carrer, envoltada pels edificis de la
Universitat, el Parlament (Storting) i altres institucions. Només els edificis de la
universitat es van realitzar d'acord amb aquest pla. Christian Heinrich Grosch, un
dels primers arquitectes educats completament dins de Noruega, va dissenyar
l'edifici original de la Borsa d'Oslo (1826-1828), la branca local del Banc de
Noruega (1828), Teatre de Christiania (1836-1837), i el primer campus de la
Universitat d'Oslo (1841-1856). Els edificis de la universitat van ser dissenyats
per arquitecte alemany Karl Friedrich Schinkel. La influència de l'arquitectura
alemanya va persistir a Noruega, i molts edificis de fusta van seguir els principis
del neoclassicisme. A Oslo, l'arquitecte alemany Alexis de Chateauneuf va
dissenyar Trefoldighetskirken, la primera església neogòtica, completada per von
Hanno el 1858.
Un gran nombre d'edificis, sobretot a Oslo, van ser construïts en l'estil
modernista, sent el primer el restaurant Skansen (1925-1927), per Lars Backer,
demolit el 1970. Backer també va dissenyar el restaurant a Ekeberg, que es va
obrir el 1929. La galeria d'art de Kunstnernes Hus va ser formada per pintures de
Gudolf Blakstad i Herman Munthe-Kaas (1930), que mostren la influència de la
tendència classicista precedent de la dècada de 1920. La remodelació de
l'aeroport d'Oslo a Gardermoen, que es va obrir el 1998, va ser el projecte de
construcció més gran de Noruega fins a data actual. (Font: Vikipedia)

ANOTACIONS I COMENTARIS AL VIATGE
Molta gent a l’aeroport de Barcelona. No se si el motiu es que es dia 2 de juny i
pot ser la gent comença vacances. Cues per tot i els serveis deficients (p. Ex. Els
lavabos molt bruts i deixats).
Es impresentable la manera que te Vueling de gestionar una incidència com els
retards d’avui. D’acord que no en tenen la responsabilitat però han de saber que
els perjudicats som els viatgers i ens haurien de tractar una mica millor. Al tornar
caldrà fer una gestió amb ECI per fer una reclamació a Vueling.
L’aeroport de Schiphol es com un immens centre comercial, amb grans avingudes
plenes de comerços, cafeteries i restaurants. Aquí es demostra com es de petit el
nostre aeroport.
Curiós el taxista que ens ha dut de l’estació fins l’hotel: ens ha cridat ell al mig del
carrer, ens ha dut fent una volteta, no duia taxímetre i ens ha cobrat el que ha
volgut (17 €). Donava tota la pinta de ser un taxis pirata. Be, ens ha dut, el preu
entrava dins lo previst, dons ja esta be.
El tema de les bicicletes a Amsterdam arriba a ser angoixant. Ni ha per tot arreu,
van molt de presa i surten de qualsevol, racó. Es espectacular veure els pàrkings
de bicicletes que hi ha a llocs com la Centraal Estació i veure-les arrancar quan el
semàfor es posa verd.
Hem vist un invent curiós: es tracta d’una espècie de bicicleta comunitària que
simula una barra de bar. Hi pugen grups de joves que, a mes de seure, donen
pedals i veuen cervesa. El conductor i propietari de la bicicleta, fa anar el volat i el
fre. Semblen grups de gresca de comiats de solter. Se les inventen totes. Es difícil
d’explicar. Cal veure l’andròmina per entendre la qüestió.
A Amsterdam el comerç dels derivats del cànnabis es legal i sobte molt veure la
quantitat de botigues que hi ha venent-ne. Tenen de tot: per fumar, accessoris,
caixetes de tot tipus, begudes i fins i tot xupa-xups i xocolata.
Vaixell no gaire gran però amb molts serveis. D’estètica interior com als agrada
als americans, es a dir, una mica estil Las Vegas. Molta tripulació i molt amable
sempre amb el somriure als llavis. La majoria son orientals tipus filipins o
indonesis. Ha de ser un “tinglado” la logística organitzativa per una instal·lació
com aquesta.
El primer menjador que hem utilitzat (Lido), es un bufet molt ampli i amb molta
varietat, ara, de veure, aigua i cafè, la resta de begudes s’han de pagar a part a
nivell de 2,50 $ una Coca Cola, conclusió, beurem aigua que fa la vista clara.
L’esmorzar i el dinar els pots fer quan vulguis, dintre dels horaris establerts, i en
qualsevol dels restaurants assignats, però per sopar, tenim assignat restaurant,
hora i taula.

El camarot es molt ampli, tipus suite, amb un llit gran tipus americà, un lavabo
amb banyera jaquzzi, una zona per veure la televisió amb sofà i tauleta i una
bona terrassa amb vistes al mar. Esperem gaudir-ne.
El sopar, menú a escollir entre entrants, plat principal i postres, unes 10 opcions
de cada, ha estat excel·lent, molt ben preparat, presentat i molt bo. Curiositat: a
algunes persones, suposem que saben per les dades que tenen. Que celebren
l’aniversari, els portent un pastis especial i mitja dotzena de cambres fan un xou
cantant una cançoneta. Molt americà.
Cada dia descobrim una nova cosa que ens sorprèn de l’organització necessària
per fer anar un vaixell com aquest. Hi ha gent de tots el oficis i departaments per
tots els serveis. Es com una ciutat al mar. Trobem capellans de varies religions,
informàtics, musics, cambrers, bombers, administratius, bibliotecàries, serveis
mèdics, guies turístics, monitors d’esports, etc.
El vaixell navega a una velocitat molt baixa, uns 18 – 20 nusos, que equivaldria a
uns 35 kms. / hora. Segurament tot esta previst i forma par d’una programació
general que permet que visitin les costes un numero determinat de creuers, però
sense massificar el turisme.
Noruega rep, comparat amb Catalunya, molt pocs turistes cada temporada, cosa
que fa que tinguin poques infraestructures condicionades.
L’altre dia varem queixar-nos per com va anar l’excursió que varem fer a Eidfjord i
avui ens ha respost que ens retornaven un 20% de l’import pagat com a
compensació. Bon detall.
A Geiranger hem coincidit dos creuers. Cada un porta les seves llanxes per
traslladar als turistes fins al port ja que, com el lloc es tant petit, no hi ha port per
ancorar aquests vaixells tant grans.
A tot arreu trobes la bandera noruega. Mes enllà dels llocs oficials, la posen als
establiments comercials, bars i restaurants, i al jardí o balco de moltes cases.
Els primers quatre dies de creuer, el mar era una bassa d’oli, però sortint de
Geiranger en el trajecte entre Alesund i Bergen, feia vent i el mar estava força
mogut, en conseqüència, el vaixell es movia bastant.
Bergen es una ciutat molt interessant, però urbanísticament mal conservada,
amb carrers amb forats aceres irregulars, etc. Com ens deia ahir un cambrer de
l’hotel, de Santander, el noruec es un poble molt ric, amb serveis basics garantits
i gratuïts, alt nivell de pensions i prestacions, però a l’hora de conservar el país no
si miren massa.
El tema d’infraestructures, pel que portem vist, es un desastre. No inverteixen en
manteniment de les estructures viaries; les carreteres son terribles, estretes i
amb molts bonys, sense autopistes, amb moltes limitacions de velocitat, sense
voreres, etc. Això fa que els trajectes que, per nosaltres, es farien en dues o tres
hores, aquí a Noruega en necessitis mes del doble.

Una cosa bona es que hi ha molts túnels per salvar la terrible orografia del país.
Alguns son”normals” però ni ha algun de molt llarg. Nosaltres hem passat per un
d’onze quilometres i un altre de vint-i-cinc: “Laerdal Tunnel”. Espectacular.
Oslo, ciutat amb tràfic caòtic, ens va costar una hora entrar i ens ha costat una
hora poder sortir per agafar l’autopista cap a l’aeroport. Noruega, en general, es
un país amb una natura i uns paisatges espectaculars, però amb un urbanisme i
una logística caòtics.

ESGLÉSIES DE FUSTA (STAVEKIRKER) (font: Vikipedia)
Stavkirke és una paraula noruega amb la qual es nomena a un tipus particular de
temples cristians medievals construïts de fusta, anteriorment comuns en l'Europa
del Nord però en el present confinats gairebé exclusivament a Noruega. Les més
antigues tenen edats superiors als 800 anys.
La seva característica particular és la seva tècnica de construcció, la stavverk,
que consisteix en una armadura de fusta format de stav (gruixuts pals circulars
que li donen nom a les esglésies) sostinguts per espigues a un marc quadrat de
soleres de fusta, que al seu torn es troba assentat sobre fonaments de roca,
protegint a la fusta de la humitat. La tècnica relaciona a les stavkirke amb
l'entramat de fusta, i els confereix, a més de resistència a les condicions
climàtiques, estabilitat i rigidesa. La stavverk és descendent de les
desaparegudes esglésies de pals, construccions de tècnica més senzilla, encara
que en ocasions bastant similars a les pròpies stavkirke. La planta de les
stavkirke més senzilles es divideix en una nau i un cor, mentre les més
evolucionades s'assemblen a les basíliques romàniques, amb el sostre escalonat
i pilars a l'interior de la nau. Aquesta similitud, a més de la decoració escultòrica i
pictòrica, ha fet suposar que les stavkirke tenen els seus orígens en l'art romànic,
però aquesta teoria no és compartida per diversos experts.
En l'actualitat, queden en peu 28 stavkirke medievals a Noruega. Entre les més
conegudes figuren l'Església de Borgund, d'espectacular disseny i la millor
representant del gènere, i l'Església d'Urnes, probablement la més antiga i un
magnífic exemple de l'art decoratiu nòrdic, declarada Patrimoni de la Humanitat
per l’Unesco.
Les stavkirke van arribar a ser comuns durant l'Edat Mitjana al nord-occidental
d'Europa. Només a Noruega, es considera que van existir en un nombre
aproximat de 2000. El nombre de stvakirke construïdes en altres parts d'Europa i
a Islàndia es desconeix. Anteriorment, es creia que les stavkirke havien estat el
primer tipus de temples cristians construïts a Escandinàvia, però ara se sap de
l'existència d'una forma més antiga, les anomenades esglésies de pals, si bé les
diferències entre ambdós tipus de temples arriba a ser bastant petita. Les
stavkirke van ser considerades obsoletes des de l'Edat Mitjana i es van
reemplaçar gairebé íntegrament. A Noruega, no van ser reemplaçades tan ràpid
com en altres llocs d'Europa, i diverses d'elles van aconseguir al segle XIX.
Noruega és el país que conserva la immensa majoria de les stavkirke. La major
part d'aquestes van ser erigides entre 1150 i 1350, aproximadament. A l'edat
mitjana hi va haver un nombre aproximat de 1000 stavkirke al país, encara que
segons altres estimacions, el nombre podria ascendir fins a 2000 esglésies. La
majoria va desaparèixer entre 1350 i 1650, coincidint amb esdeveniments com
la pesta negra i la reforma protestant. En 1650 quedaven prop de 270, cent anys
després 34, fins arribar a la xifra actual de 28.
El llibre De Norske Stavkirker (Les Stavkirke Noruegues) de Lorenz Dietrichson de
1.892, és una de les obres fonamentals per a l'estudi de les stavkirke; però, en ell
s'abocava la creença que es tenia al país que les stavkirke eren una contribució

única de Noruega a l'art cristià, teoria que ha estat rebutjada amb les nombroses
troballes arqueològiques que proven la seva existència per tot el nord d'Europa.
Les stavkirke solen classificar-se d'acord amb les característiques en dues
categories; la primera, coneguda com a Tipus A, té pals únicament en els murs
exteriors: pals cantoners i en alguns casos, pals intermedis; no tenen pals interns.
Les stavkirke Tipus B tenen una estructura més complicada, amb pals interns
lliures que delimiten una sala central (de manera similar a les columnes de la nau
de les basíliques) i sostenen el sostre d'aquesta; la sala central està envoltada
per un deambulatori el sostre és més baix.
Moltes stavkirke van tenir -o tenen encara- una galeria o corredor exterior (sval)
que s'estén al voltant de tot el seu perímetre, envoltant-la. Aquest corredor està
connectat de manera poc estreta per mitjà de biguetes a les parets de taulons de
l'església pròpiament dita i probablement hagi servit per protegir al temple de les
dures condicions climàtiques, així com una mena de corredor per a les
processons medievals.
Aquestes esglésies van ser cridades anteriorment esglésies de tres naus per
distingir-les de les de Tipus A, de nau única. Aquesta denominació emprada, entre
d'altres, per Lorenz Dietrichson, ha caigut en desús, ja que implicava que les
stavkirke tenien una nau central i dos laterals, és a dir, una disposició de basílica.
No obstant això, el característic de les stavkirke amb sala central és un
deambulatori (Omgang), que envolta la sala central (mitrom) pels quatre costats,
a diferència de les naus laterals. En tot cas, les stavkirke mostren certa similitud
amb les esglésies de planta central, amb la diferència que la sala central de les
stavkirke és sempre rectangular. Sobre els fonaments de pedra hi ha quatre
gruixudes bigues de fusta (grunnstokker) que es creuen entre si i formen una
rígida armadura en forma d'un signe #. Cada biga s'estén entre 1 i 2 m més enllà
del punt d'intersecció. Els extrems de les bigues sostenen les soleres dels murs
exteriors, formant un marc quadrat horitzontal independent del marc quadrat
central format per les bigues gruixudes. Els pals de la sala central es col·loquen
en el quadre central i són els encarregats de sostenir el sostre elevat de la sala
central. En el marc horitzontal exterior de soleres reposen les quatre parets de
taulons amb els seus pals cantoners, que són les que sostenen el sostre sota del
deambulatori que envolta la sala central. Així, donant una impressió de basílica,
el sostre queda dividit en 2 nivells i la sala central i el deambulatori romanen
dividits per fileres de pals a manera de pilars.
Els pals de la sala també es connecten a les soleres superiors dels murs per mitjà
de bigues, el que li dóna a l'església rigidesa lateral. Gairebé al cim dels pals
s'insereixen entre aquests les soleres superiors per suportar els murs de la sala
central, que queden en contacte amb l'exterior. A l'extrem superior dels murs de
la sala es col·loca un tercer marc de soleres, del qual parteixen les bigues del
sostre, en una disposició similar a les stavkirke de Tipus A.

En la següent llista es troben les esglésies actuals que han estat reconegudes
com stavkirke construïdes en l'Edat Mitjana. És marquen les rèpliques i les
stavkirke construïdes després de la reforma. A Noruega, totes les stavkirke es
troben automàticament protegides per
pe la llei de memòria Cultural.

Noruega
Església de Borgund (finals del segle XII), museu
Església de Eidsborg (segona meitat del segle XIII), parròquia
Església de Flesberg (posterior a 1111), parròquia
**Església de Fantoft (reproducció de l’original, desapareguda al 1992)
Església de Garmo (segle XIII), museu; traslladada del seu lloc original a
Maihaugen
Església de Gol (posterior a 1216), museu; traslladada del seu lloc original a Oslo
Església de Grip
ip (finals del segle XV)
Església de Haltdalen (entre 1150 i 1199), museu; canviada diverses vegades de
lloc, actualment en Trondheim
Església de Hedal (segona meitat del segle XII), parròquia
Església de Heddal (segles XIII-XIV),
XIII
parròquia

Església de Hegge (posterior a 1216), parròquia
Església de Hopperstad (al voltant de 1150)
Església de Hore (posterior a 1178 o 1179), parròquia
Església de Høyjord (finals del segle XII)
Església de Kaupanger (posterior a 1137), parròquia
Església de Kvernes (primera meitat del segle XIV)
Església de Lom (posterior a 1157 o 1158), parròquia
Església de Lomen (posterior a 1192)
Església de Nore (posterior a 1166 o 1167)
Església de Øye (al voltant de 1200); moguda del seu emplaçament original
Església de Reinli (posterior a 1326), parròquia
Església de Ringebu (posterior a 1192 o 1193), parròquia
Església de Rodven (al voltant de 1200)
Església de Røldal (1200-1250), parròquia
Església de Rollag (material de 1482, però la construcció és molt probablement
bastant anterior), parròquia
Església de Torpo (posterior a 1192)
Església de Undredal (1150-1199), parròquia
Església d'Urnes (posterior a 1130)
Església de Uvdal (posterior a 1168)

Polònia
Església de Vang (al voltant de 1200), parròquia; construïda a Noruega, va ser
traslladada en 1844 al territori de l'actual Polònia.

Suècia
Església de Hedared (posterior a 1501)
*Remarcades les esglésies visitades en el viatge

ESGLÉSIA DE BORGUND (font: Vikipedia)
L’església de fusta de Borgund està ubicada en el llogaret del mateix nom al sudest de fiord de Sogne (Sognefjord). De les vuit-cents a mil esglésies de fusta
construïdes a Noruega entre els anys 1200 i 1400, molt poques es troben avui
en el seu emplaçament inicial. Algunes, després d'ésser desmuntades, es
reconstruïren amb molta cura en un altre lloc, la majoria foren víctimes de les
inclemències del temps i, sobretot, del foc.
Entre les més antigues destaca l'església de Borgund, en el llogaret homònim
situat al sud-est del Sognefjord. Construïda entre 1150 i 1180, aquesta església
és un dels exemples més impressionants de l'arquitectura en fusta d'aquest país.
l'stavverk i el laftverk, construccions amb pals i bigues i amb blocs, són les dues
formes bàsiques d'aquesta arquitectura. En aquesta esplèndida església s'hi
reflecteix tot el saber dels constructors de vaixells de l'època vikinga. Les talles en
fusta, els caps de drac en els acabats, semblants als ornaments de la proa del

navilis víkings, i els animals ornamentals recorden les naus d'aquells audaços
conquistadors nòrdics.
Els víkings es convertiren al cristianisme, però és possible que no confiessin gaire
en la seva devoció, doncs per tot arreu s'observen vestigis del culte als déus
pagans i del temor als dimonis i als esperits. L'interior de l'església s'assembla a
una cabina; la claror no entra per les finestres, sinó per obertures similars a ulls
de bou, i tot l'edifici se sustenta en una construcció semblant a un pal de paller.
Amb els seus sostres superposats i els caps de drac flamígers, l'església assoleix
una altura imponent. Al voltant d'aquesta hi discorre una galeria coberta
(svalgang) que protegeix l'edifici i els fidels del vent i la intempèrie. Excepte l'altar,
la pica baptismal i els fonaments, que són de pedra, l'església és totalment de
fusta.
Dues entrades, ricament ornamentades, permeten l'accés. Una és a l'ala sud i
l'altra a l'ala oest, aquesta última amb un llindar especialment alt per a impedir
que els esperits malignes de la terra penetrin al santuari.
A l'interior, al costat de les pintures cristianes del segle XVII, s'hi poden veure
desconcertants talles en fusta: éssers fabulosos, símbols místics i inscripcions
rúniques. El lloc resulta especialment impressionant quan el vent fa vibrar
l'edifici: sembla com si l'església sencera gemegui de dolor i se sent un cruixit
tremend, fins que tots els assemblatges tornen a encaixar i de bell nou regna un
silenci que indica clarament als presents que han tornat a sortir il·lesos del
combat amb les forces de la naturalesa.

ESGLÉSIA DE FANTOFT (font: Vikipedia)
L'església de fusta de Fortun o de Fantoft és una stavkirke de la ciutat de Bergen,
Noruega. És una reconstrucció de l'original (desapareguda en 1992), que datava
del segle XII i es localitzava a Fortun, municipi de Luster. L'església, datada el
1150, va ser remodelada després de la reforma protestant. En aquesta
remodelació es va canviar el seu aspecte primitiu amb la construcció d'un nou cor
amb la tècnica lafteverk, una torre occidental de la dècada de 1660, i finestres.
El 1883, per motius de conservació, es va decidir traslladar-la per vaixell fins a
Bergen, on seria reconstruïda amb la seva fusta original al barri de Fantoft.
L'arquitecte encarregat de la reconstrucció va ser Joakim Mathiesen, qui va optar
per recuperar l'aspecte medieval de l'original. Algunes parts van ser reconstruïdes
d'acord a l'arquitectura de la stavkirke de Borgund. Així, l'església es va inscriure
dintre de les stavkirke tipus A, amb el seu sostre escalonat i tirants en forma de
creus de Sant Andreu a l'interior.
El 6 de juny de 1992 l'església va ser incendiada intencionadament per estar
construïda sobre monuments sagrats del paganisme i va ser destruïda gairebé
per complet, conservant-se només algunes parts de la seva armadura de pals i
bigues. El sospitós va ser un home anomenat Varg Vikernes, jove músic de Black

Metal de la zona. Posteriorment es va incendiar un garatge on es conservaven
algunes peces que s'havien pogut rescatar de l'incendi de l'església.
La reconstrucció va començar poc temps després, el que va suposar un repte
degut al fet que feia segles que no es construïen stavkirke a Noruega. Es va
utilitzar fusta procedent de la localitat de Kaupanger.
La nova església, una còpia idèntica de l'anterior, va ser consagrada el 1997. Poc
va quedar de l'inventari del temple original, excepte una pedra tallada (potser una
antiga relíquia) que es conserva en un dels murs, i la creu de l'altar. No va ser
possible reconstruir les pintures murals que existien abans de l'incendi. El crucifix
del cor és un disseny de Sven Valevatn de la dècada de 1990, encara que
inspirat en l'art medieval.
Fora es conserva una creu medieval de pedra, original d'un antic temple de Tjora,
municipi de Sola.

ESGLÉSIA DE TORPO (font: Vikipedia)
L'església de fusta de Torpo és una stavkirke que data de finals del segle XII. Se
situa a la localitat de Torpo al municipi de Ål, a Noruega.
És classificada com una stavkirke de Tipus B del grup de Borgund. Només queda
en peu la nau, ja que el cor, l'absis i el corredor exterior van desaparèixer. Les
obres pictòriques del seu interior són una valuosa mostra de la pintura a taula de
l'art gòtic.
En el mateix emplaçament hi va haver molt possiblement una església més
antiga. Quan el cor de l'actual església va ser derrocat en 1880 es va trobar un
fragment d'un tauler tallat en estil Urnes, que va poder haver pertangut al portal
d'una església anterior.
L'església actual de Torpo va ser construïda al voltant de 1195 (la fusta data de
1192 d'acord a la dendrocronologia, i es presumeix que la construcció és una
mica posterior). És l'edifici més antic de tota la vall de Hallingdal. La font més
antiga que l'esmenta és un escrit de 1310. Algunes parts de l'edifici poden ser 50
o 100 anys més velles que la resta de l'església.
En 1723 l'església va passar a mans privades, però en 1875 la va adquirir el
municipi. En un primer moment, hi va haver plans d'engrandir cap a l'est, però en
1879 es va decidir modernitzar l'immoble amb una nova galeria i altres
implements. La Societat per a la Conservació de Monuments Antics Noruecs va
protestar per aquest intent de vandalització, de manera que les autoritats
municipals van optar per construir una nova església de majors dimensions.
Mentre s'edificava la nova església, en l'estiu de 1880, el cor de la stavkirke es va
ensorrar. La tardor d'aquest mateix any, la Societat va comprar la nau per 280
corones amb la intenció de conservar-la en el seu emplaçament original.
De l'església original només es va conservar la nau després que el cor i l'absis
van ser enderrocats en 1880. Molt temps enrere havia desaparegut el corredor
que envoltava tot l'edifici.

L'església de Torpo és una stavkirke de tipus B, és a dir, la seva nau es divideix
en una sala central de sostre elevat i un deambulatori de sostre baix, que envolta
aquella. En l'aspecte arquitectònic, Torpo conserva bastant semblant amb la
enderrocada església de fusta de Ål i amb les stavkirke de la regió de Sogn, pel
que en ocasions se li ha arribat a incloure en les stavkirke del grup Borgund. Els
14 pals de la sala central formen columnes, decorades amb capitells romànics i
s'interconnecten entre si a través de ceps i tirants en forma de creus de Sant
Andreu estilitzades.
A la paret occidental de la nau hi ha rastres que originalment va haver un primer
cor d'amplada menor que la nau. Aquest cor va ser substituït des de l'Edat
Mitjana per un gairebé quadrat, tan ample com la nau. Aquest últim, que tenia un
absis en l'orient, va ser enderrocat el 1880. Al voltant de tot el seu perímetre,
l'església va tenir originalment un corredor extern amb arcatures nanes, com el
de l'església de Borgund. Aquest corredor es va mantenir fins i tot després que el
cor va ser engrandit, però va ser demolit definitivament al segle XIX.
El sostre té un esglaonament triple i va estar originalment revestit amb teules de
fusta, que a principis del segle XIX van ser reemplaçades amb lutita. Una torre
central quadrada sobreposada al cavallet de la nau és rematada en un capitell
piramidal de vuit costats. A la paret de la sala central hi ha petites claraboies
rodones, que originalment eren les úniques entrades de llum a més dels portals.
Les finestres són estructures posteriors a la reforma protestant i potser la més
antiga sigui la del sostre del deambulatori de la nau.
En el mur oriental encara queda el que va ser l'entrada al cor, emmarcada en un
gran arc de mig punt a tot l'ample de la nau. En els pals cantoners sembla haver
rastres d'un antic altar lateral. Al pis de la sala central està tallat l'esbós d'una
persona estesa amb els peus cap a l'orient i el cap cap a l'occident. S'ha suggerit
que podria tractar-se de la indicació d'una tomba.
En la porció oriental de la nau es va construir cap a finals del segle XIII un lectori
amb un baldaquí voltat de fusta a tot l'ample de la sala central. En la volta, en
forma de bóta, així com en el mur de fons de la part superior del baldaquí, es
conserven en bon estat pintures de l'Edat Mitjana realitzades al tremp. Al mur de
fons, sobre una decoració floral i de bandes diagonals, es troben les
representacions de l'Església, amb la bandera de la creu i un calze, la Verge
Maria, Joan i una al·legoria de la Sinagoga, i sobre ells suren àngels amb
encensers.
La volta és d'una important riquesa pictòrica, amb un Crist pantocràtor al centre,
d'aparença bizantina, envoltat pels símbols dels evangelistes. A banda i banda
del Crist, hi ha frisos amb els 12 apòstols i sota d'aquests, també a banda i
banda, escenes del martiri de Santa Margarida d'Antioquia. En un d'ells apareix
Olibrio, pretendent de Margarita i artífex de la seva mort, sent portat pel Dimoni.
El de Torpo és un dels pocs baldaquins pictòrics entre totes les stavkirke que han
perdurat fins a l'actualitat, i és un dels millors exemples de la pintura romànica a
taula a tot Europa.
En una peça que una vegada va estar a la paret del cor, està tallada una

inscripció rúnica que diu: "Torolf va fer aquesta església", i esmenta diversos
noms més. Torolf tal vegada hagi estat el mestre d'obra i els altres homes seus
ajudants. Aquest Torolf va ser potser també el mestre de la destruïda església de
Ål, on es troba la mateixa inscripció que en Torpo, encara que amb diferents
noms dels probables assistents. De ser real, Torolf seria un dels pocs noms que
es coneixen dels constructors de stavkirke, i hauria estat un expert que
probablement va viatjar per Noruega i va rebre l'assistència de fusters locals,
doncs cap nom, excepte el d'ell, és comú a Torpo i a Ål.
Anteriorment va haver-hi al nord de l'església un petit campanar independent,
l'existència se sap per un dibuix a llapis de 1855 de l'arquitecte Georg Andreas
Bull. Va ser enderrocat el 1880, quan es va construir la nova església de pedra.
Es creu que les restes de la base de fusta es troben sota el pis de la nova
església.
Al nord-oest de la stavkirke se situava un solar anomenat antigament Torpo, que
pertanyia als sacerdots de l'església. Aquí s'aixeca una vella casa de fusta
anomenada Kyrkjestugu (cabanya de l'església), utilitzada com a residència dels
rectors. En 1880 va ser venuda a un particular i traslladada a algun lloc del
poblat, però a la fi de la dècada de 1970 va ser comprada per la Societat per a la
Conservació de Monuments Antics i portada de tornada al seu emplaçament
original.

ESGLÉSIA D’UVDAL (font: Vikipedia)
L'església de fusta de Uvdal és una stavkirke de finals del segle XII en Uvdal,
Noruega. Funciona com a museu.
És una stavkirke Tipus A, amb un pal o pal central en la nau. Conserva part de
l'estructura de fusta original, encara que també clares intrusions del renaixement
i el rococó. La seva planta en forma de creu grega no correspon a la construcció
medieval, sinó és fruit d'una remodelació posterior.
Les peces de fusta més antigues han estat datades en l'any 1168, d'acord a la
tècnica de dendrocronologia. Sobre la base d'això se sol datar l'erecció del temple
en uns anys més tard; és a dir, a finals del segle XII. Una investigació científica
realitzada en 1878 i 1979 sota el pis de la nau va descobrir rastres arqueològics
d'almenys un edifici més antic en el mateix lloc, probablement una església de
pals. En un dels forats on es trobaven enterrats els pals d'aquesta església es va
trobar una moneda de l'any 1100. No obstant això, en les fonts escrites
conservades, l'església de Uvdal s'esmenta per primera vegada fins 1327.
L'edifici original va resultar massa petit per a les necessitats litúrgiques i per això
va ser engrandit en l'edat mitjana i després de la reforma protestant. A l'edat
mitjana, la nau va ser allargada per l'occident, al mateix temps que l'absis va ser
retirat a causa del engrandiment del cor, i es va afegir un pal central extra a la
nau. En 1684 el cor va ser demolit i es va aixecar un de nou de la mateixa
amplada que la nau. Entre 1721 i 1723 es va afegir un transsepte seguint la
tècnica medieval de la stavverk (típica de les stavkirke) i en el creuer es va

col·locar una torre. La sagristia en el costat nord del cor va ser construïda en
tècnica laftverk en 1819.
El portal occidental conté talles de sarments i dracs. La decoració inclou també
una versió noruega de la llegenda d'Orfeu: l'heroi Gunnar tocant l'arpa entre
serps. Al porxo occidental hi ha també un portal amb sarments de tipus medieval,
que potser estava originalment a l'entrada interior del cor.
Els pals del cor estan decorats amb màscares tallades que es consideren
originals. També el pal central més antic posseeix un capitell amb decoracions
vegetals. Tota l'església està decorada profusament en el seu interior, una obra
que va iniciar probablement en 1656 (a la part més antiga del temple actual) i
durant la remodelació de 1684. Els braços del transsepte contenen motius de
l'art rococó i del rosemaling, introduïts després de l'expansió de l'església entre
1721 i 1723.
Es conserva part del pis de fusta original. Una pila baptismal i un crucifix romànic
són peces medievals de l'inventari. En la col·lecció d'antiguitats de la Universitat
d'Oslo es conserva a més un crucifix de coure esmaltat que amb anterioritat va
pertànyer a l'església de Uvdal i que procedeix de Limoges, França.

ESGLÉSIA DE NORE (font: Vikipedia)
L'església de fusta de Nore és un stavkirke del municipi de Nore og Uvdal, a
Noruega, construïda, d'acord a la dendrocronologia, poc després de 1167. Té
planta de creu grega, però originalment va ser construïda a la fi del segle XII com
una stavkirke de tipus A amb un pal central a la nau (midmastkirke).
La nau és l'única part original, construïda en la típica tècnica de stavverk. El cor i
el transsepte van ser erigits amb la tècnica de lafteverk (tècnica originalment
aliena a les stavkirke). Una característica sense paral·lel d'aquesta església és
que sembla haver estat transformada en forma de creu des de l'Edat Mitjana, al
contrari de les altres stavkirke amb aquest tipus de planta (p.e. Lom), que van ser
modificades després de la reforma protestant. Originalment els braços del
transsepte acabaven en un absis. La torre del creuer és octogonal. Al centre de la
nau es conserva el màstic central -característic d'aquest tipus de stavkirke-, que
servia de suport a la primera torre de l'església, avui desapareguda, que es
trobava sobre el cavallet del sostre. El transsepte va ser reconstruït entre 1709 i
1714, i el cor va ser expandit en 1683.
El porxo occidental data de 1723 i la sagristia de mitjans del segle XVIII. Presenta
tres galeries elevades amb finestres, que simulen un trifori. A l'interior hi ha
inventari d'estil renaixentista i rococó, entre el que es conserven pintures murals
de 1655. Va funcionar com a església parroquial fins a la segona meitat del segle
XIX. En 1888 Lorenz Dietrichson, estudiós de les stavkirke noruegues, va comprar
l'església i dos anys després la va cedir a la Societat per a la Conservació dels
Monuments Antics Noruecs.

ESGLÉSIA DE FLESBERG (font: Vikipedia)
L'església de fusta de Flesberg és una stavkirke bastant restaurada de la segona
meitat del segle XII o principis del segle XIII al municipi de Flesberg, Buskerud,
Noruega. Conserva el seu caràcter de temple parroquial luterà.
Actualment té planta de creu grega, amb quatre braços equilàters. El braç
occidental correspon a la nau, i posseeix un petit vestíbul, on hi ha l'entrada
principal; el braç oriental és el cor (sense absis), i els braços nord i sud
corresponen al transsepte, un element extravagant del segle XVII construït en una
tècnica diferent al de les stavkirke medievals. Hi ha una torre central, però no se
situa sobre el creuer, sinó sobre el cavallet del sostre de la nau. El sostre, que al
principi era escalonat, avui no és més que un senzill sostre de dues aigües.
Conserva poques parts originals, entre elles els quatre pals cantoners de la nau,
una part de les bigues de fusta dels fonaments, així com alguns taulons del mur
de la nau. El portal occidental, encara que parcialment reconstruït, és l'original.
Destaquen les seves columnes amb capitells en forma de lleons i la seva rica
decoració d'art víking amb elements vegetals i animals, com dracs i serps
entrellaçats. La major part del portal està pintada de blau, però la part superior
roman al natural, a causa que anteriorment el vestíbul occidental tenia un sostre
interior que cobria la part superior del portal.
Fonts escrites nomenen l'església per primera vegada en 1359. L'edifici sol datarse bastant abans, a finals del segle XII o principis XIII. Les tècniques de
dendrocronologia daten les peces de fusta més antiga de 1111.
En els seus inicis es va tractar d'una stavkirke de tipus B, consistent en una nau
rectangular de sala central amb sostre elevat amb quatre pals cantoners (stav). El
cor era més petit, amb absis i tot el temple es trobava envoltat per un corredor,
tal com succeeix a l'església de fusta de Borgund. Una pintura de 1701 mostra
l'església encara amb el seu aspecte medieval, encara que amb finestres en les
parets de la sala central de la nau.
En 1735 el mur occidental de la nau i la totalitat del cor van ser retirats, i es va
erigir un transsepte de fusta en tècnica laftverk, transformant la planta en una
forma de creu. D'aquesta època data també el porxo occidental. El cor va ser
reconstruït amb majors dimensions, perdent-se l'absis. Es va perdre també
l'escalonament de la nau i els pals centrals que servien de columnes divisòries
entre la sala central i el deambulatori. Sota el pis de l'església es van trobar
restes de les bigues dels fonaments de la sala central, encara amb les osques on
s'inserien els pals-columnes.
Al conservar-se poques peces de la stavkirke original, solament queden escasses
restes de la decoració medieval. El púlpit data del segle XVII i l'aranya de llums
del segle XVIII. Hi ha alguns rastres de pintures medievals en els murs de
l'interior. El retaule és una obra de 1745 i els seus motius són la crucifixió i l'últim
sopar. El púlpit de fusta data de la dècada de 1660.

ESGLÉSIA DE HEDDAL (font: Vikipedia)
L'església de fusta de Heddal és una stavkirke -una església medieval cristiana
de Noruega construïda en fusta- de la primera meitat del segle XIII al municipi de
Notodden, en Telemark. És la més gran entre totes les stavkirke conservades i un
important centre turístic. Manté les funcions litúrgiques d'un temple luterà.
Presenta un aspecte monumental, és una stavkirke de tipus B la planta consisteix
d'una nau, un cor amb absis semicircular, i un corredor que envolta tota
l'església. Tant la nau com el cor es divideixen en una sala central de sostre
elevat envoltada per un deambulatori de sostre de menor elevació.
En l'alçat, l'església consisteix en la seva part més alta -corresponent a la naud'un esglaonament quíntuple. El primer nivell el dóna el corredor, el segon la part
superior del deambulatori, el tercer la paret de la sala central, i el quart i el
cinquè la torre central, que en un moment va ser el campanar de l'església. El cor
té un esglaonament quàdruple, i l'absis 1 triple. L'església posseeix tres torres
amb capitell: una al centre de la nau, una al centre del cor i una més a l'absis;
mentre la primera té capitell piramidal, les dues últimes presenten 01:00 cònic.
Hi ha projeccions en forma de pinyons en els sostres i murs dels costats sud,
nord i occident del temple.
L'església de fusta de Heddal no ha estat investigada prou sobre la seva història.
Algunes investigacions arqueològiques han trobat restes de fusta més antics, el
que suggereix que l'església actual va poder haver estat aixecada sobre les ruïnes
de temples d'èpoques anteriors. S'accepta de manera general que va ser
construïda cap al segle XII, però hi ha divergències. Es creu que va poder haver
estat construïda en dues etapes, de manera que hi hauria diferència de diverses
dècades entre la construcció de la nau i la del cor. Hi ha inscripcions rúniques al
corredor exterior, que assenyalen que l'església va ser consagrada a la Mare de
Déu en 1242.
Encara que mai ha estat devastada per incendis o alguna catàstrofe natural,
l'església es va deteriorar amb el temps. Ocórrer una restauració significativa
entre 1849 i 1851. En la dècada de 1950 es va realitzar una nova, que va tenir
com a propòsit el retorn de l'aspecte original de l'església. De l'Edat Mitjana
només roman un encenser suspès en el cor i una banca tallada del segle XIII. Un
canelobre medieval de ferro forjat de 23 espelmes es troba avui a la col·lecció
d'antiguitats de la Universitat d'Oslo, el mateix que un antic frontal. A l'època
protestant pertany la pila baptismal i el retaule, aquest és una obra del segle XVII.
Les pintures murals són totes de 1668. En el cor queden encara alguns rastres
de la pintura medieval original. A l'exterior se situa el campanar, edificació de
fusta del segle XIX, construïda per evitar que el pes de les campanes provoqués
l'ensorrament de la torre central de la nau.

ESGLÉSIA DE GOL (font: Vikipedia)
L'Església de fusta de Gol és una església de fusta medieval construïda entre els
segles XII i XIII en el petit poble de Gol, província de Buskerud, a Noruega i
localitzada en aquesta mateixa localitat de Gol a 192 km. d'Oslo. Després de ser
desmuntada en 1884 va ser reconstruïda en 1885 al Museu del Poble Noruec,
on roman en l'actualitat. Oficialment pertany al Rei de Noruega.
L'església originalment es localitzava 500 m al sud-oest de l'actual església de
Gol.
Conserva bastant similitud amb l'església de Hegge, en Valdres, el que fa suposar
que totes dues van ser construïdes pel mateix mestre. Probablement va mantenir
la seva forma original fins al segle XVII, amb un corredor al voltant de la nau i el
cor. La torre central va ser renovada el 1694. En la mateixa època van ser
col·locades una sostrada sobre la nau i, a la sala central d'aquesta última, dues
finestres a la paret meridional.
Al voltant de 1730 se li va adaptar una galeria al costat nord de la nau i entre
1802 i 1803 el cor i l'absis van ser enderrocats per construir al seu lloc un nou
cor de tècnica laftverk. El corredor al voltant de la nau també va ser enderrocat
per eixamplar el nou cor. Davant del portal occidental es va aixecar un porxo
teulada. Així, l'església tenia l'aparença que s'aprecia en la pintura de J. N. Prahm
de 1846. Cap a finals de la dècada de 1870, la parròquia de Gol decidir construir
una església moderna de proporcions més àmplies. La Societat per a la
Conservació de Monuments Antics Noruecs va proposar conservar l'església al
seu lloc, però la parròquia pensava enderrocar-la i vendre el material. Finalment,
es va optar per vendre l'església a la Societat per 200 corones, amb la condició
que fos retirada quan la nova església de maçoneria estigués conclosa. La
societat no comptava amb un terreny a on traslladar l'església, però en 1881 el
rei Óscar II va oferir aixecar l'església en el centre de les seves propietats en
Bygdøi, on acabava d'establir la seva col·lecció d'objectes històrics i planejava
obrir un museu a l'aire lliure .
La Societat només va poder recaptar 387 corones, però el cost total estimat per
al trasllat i la reconstrucció ascendia almenys a 6,500 corones. Al març de 1884,
el rei va rescatar el projecte fent-se càrrec de les despeses que faltaven per
cobrir. La Societat va cedir llavors els drets de propietat al monarca de Noruega.
Al gener de 1884 l'església va ser desmuntada. L'arquitecte encarregat dels
plànols i l'inventari havia estat Thorolf Prytz. Al març, les peces van ser
transportades en trineu fins a l'estació de ferrocarril més propera. El transport en
tren va ser gratuït i les peces van arribar il·leses fins a l'estació de Bygdoy. En la
reconstrucció van participar l'arquitecte Waldemar Hansteen i el mestre paleta
Torsten Torstensen, ja que Prytz s'havia retirat del projecte per nous compromisos
contrets. L'església va quedar acabada a l'estiu de 1885, al centre del museu a
l'aire lliure del rei. Com a part del museu, l'església de Gol va rebre una important
afluència de visitants i va romandre oberta tots els dies, a diferència dels altres
edificis del museu, que només eren oberts els diumenges.
Els canvis significatius que s'havien realitzat a l'església durant el segle XVII i amb

l'engrandiment del cor de 1802-1803 van fer impossible reconstruir-la en la seva
forma original. Va ser restaurada basant-se en part en especulacions,
reconstruint la nau, el cor i l'absis. Com s'argumentava que l'església originalment
havia estat envoltada per un corredor i que tenia una torre central, aquests
elements van ser afegits prenent com a model a l'església de fusta de Borgund.
La col·lecció d'Óscar II va ser cedida al Museu Popular Noruec en 1907. Si bé
l'església de Gol roman actualment com a propietat del monarca regnant a
Noruega, però pertany a museu.
L'església és una stavkirke de tipus B i del grup de Borgund, amb una sala central
de sostre elevat i un deambulatori que conformen la nau rectangular. Hi ha un cor
una mica més petit que acaba en un absis en l'orient. El cor i l'absis van
desaparèixer quan el temple va ser engrandit entre 1802 i 1803 i el material
actual és obra de la reconstrucció.
Quan l'església va ser aixecada per segona vegada, l'arquitecte Hansteen va
optar per restaurar únicament les parts medievals. Així, l'església actualment és
sobretot una reconstrucció amb materials de la dècada de 1880. Amb tot, a la
nau s'han conservat importants parts de la construcció principal, com són el
basament de fusta, les soleres, els pals, així com una part dels taulons i de les
soleres superiors. També s'ha conservat la major part del material original de la
sala central de la nau i l'armadura del sostre.
L'església de Gol presenta un corredor exterior inspirat a l'església de fusta de
Borgund, ja que l'original va desaparèixer entre 1802 i 1803. Es creu que
l'església sempre va tenir una torre central, al cim del cavallet del sostre, ja que
en un inventari del segle XVII es parla d'una torre amb dues campanes. Va ser
renovada el 1694, quan tenia l'aspecte del dibuix de J.N. Prahm però
eventualment va desaparèixer. L'actual és una reconstrucció recolzada a la torre
de l'església de Borgund.
El portal occidental és l'original de l'Edat Mitjana. Es troba decorat amb dracs en
actitud de lluita i amb circells vegetals que brollen de boques tallades a la part
inferior. Té dues pilastres amb base i capitell, el fust cobert amb motius vegetals i
en els més alt del portal, caps humans coronades. La porta té incrustacions de
ferro forjat que daten de l'Edat Mitjana.
El portal sud de la nau va ser retirat durant l'expansió de l'església a principis del
segle XIX, però algunes de les seves parts van ser reutilitzades en la construcció
del porxo. Va ser a través d'aquestes restes que l'arquitecte Hansteen va poder
reconstruir el portal sud de la nau a Oslo. El portal sud del cor es va conservar
parcialment i va ser reconstruït també.
L'església sempre ha tingut un pis de fusta. Les llargues banques de fusta al llarg
de les parets de la nau van ser reconstruïdes a Oslo, seguint aquesta tradició
comuna a diverses stavkirke. Els suports de l'interior que interconnecten els pals
centrals de la nau amb els murs són originals, el mateix que els tirants en forma
de creu de Sant Andreu i els ceps que proporcionen rigidesa als pals centrals.
Aquests pals centrals, que delimiten a la sala central del deambulatori, presenten
talles de màscares grotesques al capdamunt, del mateix tipus que les de diverses
esglésies de Hallingdal i Valdres. La galeria del costat nord, en ser un element

posterior, ja no va ser reincorporada a la reconstrucció. L'arc del cor és una
reconstrucció sense fonament històric
Com a conseqüència de la recuperació de l'aspecte primitiu de l'església, tot
l'inventari posterior a la reforma protestant va ser retirat, i per tant, l'interior
manca actualment de banques modernes, de púlpit i de pila baptismal. En
compensació, el rei Óscar II va col·locar a l'interior una banca tallada procedent
de l'església de fusta de Heddal. La decoració pictòrica de 1652 del cor i l'absis
va sobreviure al trasllat i a la reconstrucció de l'església. A la paret de l'absis
roman una representació del Sant Sopar. A la paret nord del cor dels quatre
evangelistes i en el sud, una decoració vegetal amb fulles, flors i fruits amb els
noms de tots els que van finançar l'embelliment de l'església. Sobre el portal del
cor penjava anteriorment un crucifix procedent de la desapareguda església de
Veum, datat de ca 1300.
Actualment hi ha una rèplica al centre del poble de Gol. Va ser construïda en la
dècada de 1980 com a part d'una atracció d'un hotel de la localitat. Prop hi ha la
reconstrucció d'una casa víking i altres atraccions turístiques. El seu
emplaçament no és el mateix que una vegada va ocupar l'original. Una altra
rèplica es localitza en Beiarn, província de Nordland, coneguda com l'església de
fusta de Savjord, iniciada el 2005. A Minot, Dakota del Nord, Estats Units, una
localitat amb herència Noruega, hi ha una rèplica de l'església de Gol. També hi
ha una més al parc Epcot, a Orlando, Florida.

FIORDS - FJORDS (font: Vikipedia)
Un fiord és un mar profund, estret i allargat, amb terreny escarpat als costats.
L'obertura cap al mar és la desembocadura del fiord, i és sovint poc profunda. La
part interior del fiord es diu el fons del mar. Si la formació geològica és més
ampla que llarga, no és un fiord. En tot cas, es tracta d'una badia o cala.
Els fiords es van formar per les llengües glaceres gegants que a través de
diverses edats de gel han modelat el paisatge. Un fiord és, doncs, una vall
submarina en forma d'U, i a la costa oest de Noruega, aquestes valls, sovint estan
envoltades d'un paisatge de muntanya espectacular.
Davant del braç de la glacera, es va dipositar una morena de grava i sorra que va
formar una barrera sota l'aigua, sovint anomenat "llindars de mar", llocs on el
fiord és poc profund. Aquest llindar de poca profunditat a la boca del fiord, és la
raó per la qual els fiords sovint són més tranquils que el mar obert. Per tant els
fiords són sovint ports naturals.
Fiord és una de les poques paraules noruegues que s'han tornat internacional,
especialment en anglès, on s'utilitza directament. Fiord prové del fjǫrðr nòrdica.
El fiord més llarg del món és Scoresby Sund a Groenlàndia (350 km), però la regió
Oest de Noruega (Noruega dels fiords) compta amb els següents dos punts a la
llista, amb el Sognefjord (203 km), i el fiord de Hardanger (179 km).

