
VOJAĜO AL NORVEGIO 2004 
 

Dum du semajnoj en junio 2004 mi vojaĝis kun mia filo kaj lia amiko en Norvegio. Norvegio kaj 
Svedio estas la du landoj sur la Skandinava duoninsulo. Dum la prahistoria tempo, kiam la 
kontinentoj kaj montoj kreiĝis, Norvegio estis bonŝanca ricevi la plej altajn montojn, la plej 
mallarĝajn kaj profundajn valojn kaj fjordojn, kiujn longe poste la turistoj amos. Tio donis dum la 
tempoj al Norvegio multe da problemoj rilate al kontaktoj inter la homoj en diversaj valoj. 
Komunikadi inter homoj, vojaĝi por komerci, por viziti kuracistojn, por viziti preĝejon kelkfoje jare, 
por entombigi siajn mortintojn, poste por lerni en lernejoj, ĉio tio kreis malfacilaĵojn. Tio ankaǔ 
donis sufiĉe diversajn lingvojn aǔ dialektojn en diversaj vilaĝoj kaj valoj. Ankoraǔ oni povas rimarki 
tion. En la fino de la 19-a jarcento oni kreis ”propran” norvegan lingvon, kiu baziĝis sur la dialektoj 
kaj kiu nomiĝas ”novnorvegan lingvon”. Tio kune kun ”bokmål” (librolingvo), kiu estas pli daneca 
estas nun ambaǔ la oficialaj lingvoj de Norvegio. Fine de la 19-a jarcento oni kolektis kaj eldonis 
libroforme multajn fabelojn kaj rakontojn el la valoj deinter la profundaj montoj.  
 
Por vendi bovinojn aǔ fromagojn al pli riĉaj vilaĝoj aǔ ĉe la marbordo oni kelkfoje bezonis tion 
transporti sur padetoj laǔ la riveroj, laǔ la valoj, super la montoj eble dum monatoj. Kaj homoj kaj 
bestoj povis malaperi en la abismojn aǔ torentojn dum tiu vojaĝo. Apud la fama, nun turisma vojo 
”Trollstigen” (la pado de la troloj) oni metis vojmontrilojn por tiuj turistoj, kiuj volas sekvi la 
transportvojon de iliaj antaǔuloj en Norvegio.  
 
Ĝis ekde la lastaj jaroj la vojoj en Norvegio estis mallarĝaj kaj tre kurbaj precize tiuj, kiuj grimpis 
supren kaj malsupren sur la altaj montoj. Dum la lastaj jaroj oni konstruis multajn tunelojn por ke 
la vojaĝoj estu pli rapidaj, sed ankaǔ por protekti la vojojn kontraǔ ter-aǔ neĝodeglitegoj. Okazis 
multaj deglitegoj dum la jaroj. Oni ofte vidas vundojn en la arbaroj de la deklivoj post tiuj 
deglitegoj de neĝo aǔ ŝtonoj kaj gruso. En la jaro 1934 okazis grandega glito de ŝtonoj en la 
fjordon kaj kaǔzis grandegan ondon, 17 metrojn altan, kiu inundis du vilaĝojn tiel, ke ĉiuj domoj 
detruiĝis. Tiu profunda kaj izolita fjordo ankoraǔ estas plena de serioza kaj morna sento. Sed la 
homoj revenis kaj multaj laboris ĉe grandega tiea energiproduktejo.  
 
Apud la plej fama fjordo de Geiranger ni restis en bela ligna dometo dum tri noktoj kaj sub ni estis 
la bela fjordo, kiun ĉiun tagon pluraj grandegaj plezurkrozaj ŝipoj alvenis, iom restis kaj poste 
foriris kun siaj ŝarĝoj de turistoj. Ni vidis la faman Queen Elisabeth II, Queen Mary k.a. La vilaĝo 
Geiranger estas plenplena da turistoj, butikoj kaj diversaj aranĝoj por vizitantoj diverslandaj. 
Ekzistas ankaǔ tre enhavoriĉa kaj interesa novfarita muzeo, kiu rakontis pri la antaǔa vivo de la 
regiono. Oni vidis la homojn (grandaj pupoj) grimpi en la montoj aǔ labori sur etaj kampoj. Oni 
pasis tra granda neĝodeglito kaj aǔdis la bruegon de falanta neĝo. Oni ĉiam aǔdis la blekadon de 
bovinoj kaj kaprinoj. Oni vidis la preparadon de laktoproduktojn por uzi aǔ vendi. Eĉ oni vidis la 
viron kiu devis grimpi per ŝtupetaro por atingi sian dometon. Kiam la impostkolektanto alvenis por 
depreni la imposton la viro tutsimple deprenis la ŝtupetaron kaj malebligis al la impostkolektisto 
atingi lin kaj la dometon! Sed li lasis la poŝtiston algrimpi kun la dezirata letero! Vere vizitinda 
muzeo! 
 
Sufiĉe proksime al la vilaĝo Geiranger sur la marnivelo situis unu el la plej altaj montopintoj en 
Norvegio, Dalsnibba 1476 metrojn alta. Ni iris tien per aǔto. Estas mirinda travivaĵo grimpi en 



montaro eĉ per aǔto. Post ĉiu kurbo montriĝas tute alia pejzaĝo. La rokoj divers-specaj, 
diverskoloraj! Kelkfoje apras verdaĵo, herboj, musko, likeno en etaj ”potoj” inter la rokoj. Post alia 
kurbo aperas vastaj altebenaĵoj kvazaǔ tute senvivaj. Pasante alian kurbon aperas montopintoj 
kun neĝo brilantaj en norda modesta sunlumo. Kelkfoje la neĝokristaloj radias kiel briliantoj, kiam 
la sunradioj fronte atingas ilin. Ĉie ĉirkaǔ vi, fore aǔ pli proksime falas la akvo de la neĝoamasoj 
sur la montopintoj rekten en la valojn, kie la riveroj daǔrigas sian fluon. La ĉielarko ĵetas siajn 
kolorojn ĉirkaǔ la falantaj akvogutoj. Ni vojaĝis en lando de torentaj akvoj. 
 
”Blua glacio” signifas en la norvega lingvo, ke temas pri la eterna glacio de la montglaciejo. Unu 
nokton ni tranoktis ĉe la piedo de Jostedalsbreen, unu el la montglaciejoj de Norvegio. Estis 
solena sento dormi apud tiu ”posteulo” de la prahistorio. La venontan matenon ni iris por viziti 
”Lin”. Ni vidis kiel flanko de la glacio kvazaǔ frostiĝis en fluo de la pinto en la valon. Oni vidis la 
bluecon de la glacio. Mi sentis ke la Dio de la montaro gardis nin, kiam ni vizitis ”Lin”. Mi aǔdis kiel 
”Li” parolis kun mi. En Norvegio eblas ankoraǔ travivi la grandecon, la grandiozecon de la naturo, 
kvankam la turistoj svarmas en multaj lokoj. 
 
Laǔ ĉiuj vojoj, grandaj, malgrandaj abundas ĉiukoloraj floroj kaj herboj . En la valoj kaj apud la 
fjordoj brilas la herbejoj de diversaj flavkoloraj floroj. Grandaj, bonfartaspektaj, blankaj 
farmbienaj domoj kolektiĝas laǔlonge de la akvoj. Unu dimanĉa mateno, kiam la suno ekbrilis post 
frumatena pluvo kaj kvazaǔ enkadrigis la blankajn farmbienajn domojn, la mallarĝajn fjordojn, la 
florplenajn herbejojn, senteblis kvazaǔ ni vizitis la paradizon. Ĉio estas senmova, kvieta. Sur la 
vojoj inter la florplenaj herbejoj ni ofte renkontis kaprinojn, kies malrapidan promenadon ni ĝuis 
rigardi. 
 
Ĉiu loko, kiun ni vizitis en Norvegio estis ĝuinda. Kaj la norvegoj kapablis aranĝi la lokojn kaj la 
vendaĵojn por la turistoj en bongusta maniero. Nenie oni estis vere frapita de tia rubaĵo kiun oni 
ofte vidas kie kolektiĝas turistoj. Ni iris per trajno inter la montoj. La trajno haltis apud granda 
torento. La homoj eliris la trajnon. La akvogutoj de la torento falis sur la homojn. Aperis la 
akvonimfo kaj kantis por allogi la viro kiu loĝis en izolita dometo. Estis prezentaĵo de malnova 
rakonto kaj kanto. Eĉ tio estis bonguste farita! Gratulon al la norvegoj! 
 
Sed troviĝas ankaǔ urboj en Norvegio ne nur montoj kaj fjordoj. La plej multaj urboj situas ĉe la 
marbordo. La grandaj urboj Bergen kaj Trondheim iam apartenis al la granda nordgermana 
komerca ligo Hansan dum la mezepoko. Tiuj du urboj havas multajn memoraĵojn de sia frua, glora 
periodo. Ambaǔ estas nun sur la listo de UNESCO pri mondheredaĵoj. En Bergen iama UK-urbo ni 
promenis sur la fama Bryggen kun la buntaj mezepokaj gablomuroj apud la iama haveno, de kie 
oni dis-sendis norvegajn varojn ĉirkaǔ Eǔropo. En la kortoj malantaǔ la koloraj frontoj restas la 
malnovaj stratetoj kun domoj kiuj senkoloraj aspektas kvazaǔ ili starus tie ekde la mezepoko. 
Partoj de ili certe datumas de tiam. Subite aperis dancistoj kaj kantistoj, kiuj gvidis nin al la 
mezepokaj kortoj kaj placoj. Tiu malnova parto estas bele kaj historiece renovigita, ĉar en la realo 
multaj incendioj ruinigis la lignodoman urbon Bergen. Ekstere de Bergen situas Troldhaugen, 
hejmo de Edward Grieg, la plej fama komponisto de Norvegio. Tie oni okazigas multajn 
koncertojn. Jam en la 11-a jarcento estis konstruita reĝa fortikaĵo, kiu essstas la komenco de la 
urbo Bergen. Dum longa tempo Bergen estis la sidejo de la reĝo. La fortikaĵo estas renovigita 
plurfoje. Nun ĝi servas kiel muzeo, koncertejo kaj renkontejo. Kiam ni vizitis tie okazis la 1000-jara 



datreveno de iu reĝo Håkon, kiu estis unu el la unuaj reĝoj de Norvegio. Oni eldonis kaj vendis 
specialan unua-tagan leteron kaj poŝtmarkon. 
 
Ankaǔ Tronheim estas malnova urbo, kies komenco datumas de la 10-a kaj 11-a jarcentoj. Ĝi estas 
loko kie malnovaj kortumoj kaj komercoj okazis. La situo estis tre konvena ĉe la maro kaj la 
elfluejo de la granda rivero Nidelva. Ĝi estis frue religia centro kaj ankaǔ la kristanigo de Norvegio 
okazis apud Trondheim. Olav La Sanktulo, kiu estis la nacia sanktulo de Norvegio kaj fakte de tuta 
Skandinavio (estas Olav-preĝejoj plurloke) estis entombigita en la katedralo de Tromdheim en la 
jaro 1031. Post tio Nidaros, antaǔa nomo de Trondheim (signifas elfluejo de la rivero Nidelva) 
fariĝis tre fama pilgrimejo por tuta Skandinavio. Nun oni provas revivigi la malnovajn 
pilgrimpadojn dum la someroj kaj homoj ”pilgrimadas” tie. La fasado de la katedralo denove 
ricevas la figurojn de sia iamaj sanktuloj. Starante sur la granda placo antaǔ la katedralo mi 
rememoras la sentojn staranta antaǔ Notre Dame de Parizo.  
 
Aliaj malnovaj domoj, kiuj dominas la centron de la urbo estas La Episkopa Domo de la 12-a kaj 
13-a jarcentoj kaj Stiftspalaco 1774-78, kie la reĝo loĝis kiam li vizitis la urbon. Ĝi estas la plej 
granda ligna domo de Nordio. La malnovaj magazenoj, kiuj ne plu estas uzataj por varoj nun 
agrable servas kiel restoracioj aǔ ”vendo-magazenoj”. La centro de Trondheim estas tre bela kaj 
agrabla loko por promenadi dum suna somera posttagmezo. Sur deklivo super la urbo gardas la 
malnova fortikaĵo, kiu dum malnovaj militoj savis la urbon. 
 
Sur unu el la plej okcidentaj terpecoj de Norvegio situas la urbo Ålesund, kiu kreskis kaj nun estas 
la plej grava centro por la norvega fiŝindustrio. Ĝi ankaǔ kreskas sur la IT-kampo. Komence de la 
20-a jarcento la tuta urbo forbruliĝis (nur unuopaj domoj restas de tiu tempo). La imperiestro de 
Germanio Wilhelm II, kiu tre ŝatis viziti Norvegion, helpis pagi kaj kolekti monon el Eǔropo 
rekonstrui la urbon dum nur kelkaj jaroj. Ĝi estas desegnita de la plej famaj arkitektoj de tiu 
periodo. La rezulto estas ke la tuta centro de la urbo estas dekorita laǔ Jugend-stilo (L’Art 
Nouveau-stilo). floroj, serpentoj, kapoj de dioj, diinoj perfekte ellaboritaj plenigas la fasadojn de la 
domoj. Ålesund estas konata en la mondo esti la plej kompleta Jugend-stila urbo. Estis vera ”arta 
ĝuo” ĉirkaǔpromeni en tiu ”eltranĉaĵo” de la 1920-jara tempo. Mi pensis pri mia patrino, kiu estis 
juna dum tiuj jaroj kaj kiu kun plezuro rakontis pri tiu tempo. 
 
Du enlandaj urboj ni vizitis. Ne ekzistas multaj pli. Tiuj ambaǔ estis minejaj urboj de la 17-a 
jarcento kaj estis kreitaj je ordono de reĝo post kiam oni trovis arĝenton en Kongsberg kaj kupron 
en Röros. La du urboj aspektis sufiĉe similaj, granda placo kun grandaj domon ĉirkaǔe aǔ laǔlonge 
de la ĉefstrato. En Kongsberg estas grandaj, blankaj, elegantaj domoj, kiuj konvenas al ”arĝenta” 
urbo. Laǔ la ĉefstrato en Röros estas diverskoloraj grandaj domoj. La plej grava konstruaĵo en 
ambaǔ urboj kaj al kio celas la domoj estas la grandioza preĝejo. La interno de ambaǔ preĝejoj 
estas konstruitaj kvazaǔ teatrosalonoj kun ”scenejo” kaj ”loĝioj” – la plej elegantaj por la reĝo, 
kiam li vizitis la urbon. Tiuj du urboj estis dum kelkaj jarcentoj tre riĉaj kaj gravaj socioj en 
Norvegio. Nun la turistoj donas la enspezojn. 
 
Dum la tuta vojaĝo ni loĝis en dometoj sur kampadejoj. Kelkloke ili estis modestaj, kelkloke tre 
elegantaj, sed ĉiam situataj sur tre belaj lokoj. La knaboj ĉiujn tagojn kuiris bongustan manĝaĵon 



kaj tre bone planis la tagojn. Mi nur ĝuis la vojaĝon kaj provis denove veni al la ”surfaco” post la 
malfacila kaj malgajiga printempo. Mi ankoraǔ ne atingis la surfacon! 
 
Kerstin Rohdin 
 
 
 
 


