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orvegiako mapari arretaz so egiten badiogu, zuhai-
tzen sustraiekin duen antzekotasun izugarriaz ohartuko

gara. Badirudi urak bere bidea egin duela, gutxi-
ka-gutxika eta mendeetan zehar, erroak egin di-
tuela. Baina, egiatan, fiordoak ezagutzen diren

lur formazio izugarrienetako baten emaitza dira.Mi-
laka urtetan zehar, izotzezko masa erraldoiek mendietako
malkarretatik behera irrist egin zuten eta, beren bidean, ha-
rriak eta lurra eraman zituzten herrestan, bailarak geroz eta
zabalagoak izan zitezela bideratuz. Izotza urtu zenean, orain
10.000 edo 12.000 urte, itsasoaren mailaren azpitik eta mal-
da handiko muinoetan urak osatutako beso luze eta estuak
agertu ziren: fiordoak.

BBeerrggeenn,, ffiioorrddooeenn aattaarrii eettaa hhiirriibbuurruuaa
Olav III.a erregeak bikingoen herrixka bat zegoen lekuan
eraiki zuen Bergen hiria eta, denboraren poderioz, herrialde
eskandinaviarretako portu garrantzitsuena bilakatu zen.
Bryggen, udazken kolorez margotutako egurrezko etxeak zi-
tuen antigoaleko portua, hiriko merkataritza auzo jendetsua
da egun eta,bertan,jatetxeak,kafetegiak,galeriak eta souvenir
industrialekin –eta horien salneurriarekin– zerikusirik ez du-
ten artisautza dendak daude nonahi.

Fiordoen herrialderako bisitaldia zazpi muinoren artean
dagoen hiri honetatik hasi ohi da eta,hiriko funikularra erabi-
liz gero, muino horietako batera igo eta hiriaren panoramika
itzela ikusteko aukera izango dugu.

Hiri apain eta alai honek kostaldeko herri txikien xarma
du –hiriburuaren ostean Norvegiako bigarren hiri handiena
izanda ere– eta ustez izaera hotzekoak eta urrunekoak diren
norvegiarrak uste baino askoz abegikorragoak direla ikusiko
dugu. Pasiorako gonbita egiten duen hiria da Bergen, bai di-
tuen denda, galeria eta kafetegi ikusgarriengatik bai ibilbide-
an ikusiko ditugun etxe horren zuri,garbi,egurrezko eta ame-
tsezko horien barnean bizimoduak zelakoa izan behar duen
imajinatzeko tentazioa izango dugulako. Gainera, ezinezkoa
da Bergeneko auzo txiroak,aberatsenak edo langileenak zein-
tzuk diren –edo izan ziren– asmatzea; hiri honetan, onerako
edo txarrerako,beti bizi izan dira nahasian.Kaleen artean gal-
tzeko aukera emateaz gainera, Bergenek baditu Arrainaren
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Fiordoak dira albistegietan ia sekula

agertzen ez den herrialde honen ele-

mentu ezagunenak; zuhaitz zaharrenen

sustraiak bailiran, Norvegiako mendebalde-

ko kostaldean hedatzen dira paisaia bakar,

baketsu eta kitzikagarria sortuz. Denboraren

poderioz, zauri zoragarriak utzi dizkio lurrari. 

N

BBeerrggeenn hheerrrriiaallddee eesskkaannddiinnaavviiaarrrreettaakkoo ppoorrttuu
garrantzitsuenetakoa izana da. Orrialdeotako argazki nagusian ikus

daiteke hiriaren irudi orokorra eta, lerro hauen azpian, Bryggen portu
nagusiko bi argazki; egun hiriko merkataritza auzo jendetsua da eta

jatetxeak, galeriak eta artisautza dendak topa daitezke nonahi. 



Azoka gisako erakarpen ezagunak. Erdigunean dago azoka
hau, nasa berriaren ertz berean, eta lore eta barazki postuen
alboan saltzen dituzte bakailao lehorrak, izokinak, amuarrai-
nak, berdelak, ganbak, karramarroak, aingirak, arrainen arra-
bak eta baita eramateko edo bertan jateko hutsean ontziratu-
tako bale xerra ketuak ere.

Bergeneko erdigunean bata bestearen atzetik topatuko
ditugu jatetxeak,dendak eta kafetegiak,baina bada arreta be-
reziki erakartzen duen gune bat:Skostradat.Orain urte gutxi-
ra arte, XVII. mendetik alemaniar jatorriko zapatarien kale
izan zena galbidean zegoen;aldiz,orduan gazte ekintzaile tal-
de bat lokalak alokatzen hasi zen eta hiriko gune cool-ena osa-
tzen hasi ziren,New Yorkeko Soho txiki eta bereziaren antze-
koa den auzunea sortu arte.

Historian zehar naturak eskainitako egurra erabilita eraiki
izan da nagusiki Bergen, eta hainbat sute –1916. urtean, esa-
terako, erdigune guztia bilakatu zen errauts– eta II. Mundu
Gerrako bonbardaketak jasan baditu ere, oraindik ere egu-
rrezko eraikinez osatutako barruti mordoa daude. Kale alda-
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NNaattuurraarreenn aarrllooaann zzeeiinn aallddeerrddii ggiizzaattiiaarrrreettiikk
eskaintzeko asko duen herrialdea da Norvegia. Orrialde honetan,
goitik behera eta ezkerretik eskuinera, Sogndalera iritsi aurretik

ferrytik ateratako irudi izugarri bat, Floieneko funikularra,
Bryggeneko azoka eta Bergeneko jatetxe bateko terraza. 

EEgguuzzkkii iizzppiiaakk ssuummaattuu oorrdduukkoo kkaalleerraa
atera ohi dira norvegiarrak, Solvorn hiriko argazki 
honetan ikus daitekeen bezala. Behekoa Torgeteko 
portuan ateratako irudi bat da. 



AAmmeettssaakk eettaa ggllaazziiaarrrraakk
Naturarekin duen errespetuzko harremana da hiri honek
duen beste erakarpenetariko bat. Izan daiteke Bergenetik mi-
nutu eskas batzuetara ehunka urtetan zehar kalterik jasan ez
duen naturgune izugarri handia dagoelako.Hiri honetan ferr-
ya hartuta joango gara Ametsetako Fiordora (Sognefjorden,
norvegiarrez).

Herrialdeko fiordo luze (200 kilometro) eta sakonena da;
harrizko horma garaiak ditu eta fiordo nagusiaren bazterretan
bigarren mailako adar ugari ditu. Paisaia malkartsu eta irado-
kitzaile hau, eta tarteka ibilbidean topatzen dugun herrixka
txiki,banandu eta lasaien bat,izango ditugu bidelagun bidaia-
ren hasieratik helmugara arte,hau da,Sogndal arte.Norvegia-
ko herrientzat betidanik izan dira garrantzitsuak fiordoak,he-
rrialdearen geografia zakarraren ondotik zaila baita bertan
errepide edo bideak eraikitzea, eta,hala, fiordoak bilakatu zi-
ren komunikazio bide nagusi. Fiordoei esker, herrialdearen
barnealdeko komunitateak Bergenera edo, iparralderago
eginda, Ålesung gisako portuetara iristeko modua izan dute.

Sogndalen autobusa hartuta joan ahal izango dugu ibilbi-
deko gune ederrenetako batera: hainbat mendiren gailurrak
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patsu eta labirinto itxurakoak,eta mendiko malda orlegien al-
damenean nabarmentzen diren etxe zuriak dira, horietan,
jaun eta jabe.Etxe edo biltegi zahar horiei estimua diete jabe-
ek eta arreta eta zehaztasun handiz berritu dituzte;ondorioz,
batzuetan beste garai batera jauzi egin dugula dirudi.

Euria maiz egiten du lurralde honetan eta egun eguzki-
tsuak gogoz aprobetxatzen dituzte;kalera atera eta,adibidez,
Nordnes parke zabalean edota USF kultur etxearen atarian
(antigoaleko sardina lantegi bat da) egoten dira eguzki izpien
azpian.Biak daude hiriko zati handi bat inguratzen duen itsa-
soaren ertzean.Euria egiten duen egunetan,aldiz, Itsas Muse-
oa,Arte Museoa edo Bergen Museoa (natura bilduma interes-
garria du) bisita daitezke. Gamble Bergenera bisitaldia egitea
ere izan daiteke aukera bat; garai batean oporretarako gune
izan zen hau hiriaren kanpoaldean dago eta egun herri-museo
modukoa da, bertako etxeek, dendek eta tailerrek antigoale-
ko itxura mantentzen jarraitzen baitute.

FFllååmmeekkoo eerraakkaarrppeenn nnaagguussiiaa MMyyrrddaalleerraaiinnoo 
iristen den trenbidea da. Hogei kilometroko ibilbidea 860 

metroko altueran amaitzen da eta bidean zehar ikusten den 
paisaia benetan ikusgarria da; fiordoak, bailarak, mendi orlegi 

eta malkartsuak, ur korronte indartsuak... Lerro hauen 
ezkerraldean, Bryggeneko ikuspegi bat.

NNoorrvveeggiiaarraa bbiiddaaiiaattuuzz ggeerroo eezziinnbbeesstteekkooaa ddaa
fiordo eta glaziarretara bisitaldia egitea. Lerro hauen 
ezkerraldean, Nigarsbreeneko Jostedel glaziarrean ibilbidea 
egiten ari den taldea ikus daiteke eta, azpialdeko argazkian,
Myrdaletik Bergenera bidaiatzen duen trenetik Kjosfosseneko 
ur-jauzi izugarriari ateratako irudia. 



eta haran sakonak estaltzen dituen Jostedalbreen glaziarra,
Europako handiena. Izotzezko mingain honek etengabe mu-
gitzen dihardu, ametsezko paisaia zuri eta urdinak sortuz.
Jostedalerako bidea hasteko egokiena Nigardsbreeneko bisi-
tarien gunera joatea da.Bertan maila ezberdineko ibilbide gi-
datuak eskaintzen dituzte eta glaziarrerako bisitaldia antola-
tzeko informazio ugari ere emango digute. Hemendik gertu,
Urnesen, Norvegiako egurrezko eliza zaharrena bisita deza-
kegu; 1130. urtean eraiki zuten eta oraindik ere barne zein
kanpoko grabatuak mantentzen ditu. Herri txiki honetan
–bertaratzeko ondoko Solvorn herrian hartu behar dugu ferr-
ya– neguan 25 pertsona besterik ez dira bizi, baina uda iriste-
an biderkatu egiten da bizilagunen kopurua.Hala ziurtatu di-
gu Urnes Gard XII. mendeko landetxean bizi den sendiak.
Landetxea eraberritu eta kafetegi eta bertako produktuen sal-
toki bilakatu dute.

MMeennddiieettaakkoo ttrreennbbiiddeeaa
Norvegiako fiordo luzeena dago ingurune honetan eta baita
honen adar den beste bat ere,Nærøfjorden izenekoa.Herrial-
deko eder eta ikusgarrienetakoa da, batez ere mila metroko
mendiak dituelako, bere bi itsasertzen gertutasunagatik, ur-
jauziengatik eta sigi-saga egiten duten meandroengatik. Ber-
taratzeko Gudvagenera joan eta Flåmeraino doan ferrya har
dezakegu. Gainera, Flåmen aire libreko ekintza ugari egiteko
aukera dago (mendi eta bizikleta ibilaldiak, kanoa, kayaka,
ekitazioa...), baita Otternes landetxeen gunea ezagutzeko
parada ere. Inguruotako lehen herria izan zen eta 1700. urte-
ko hainbat eraikin orduan sortu zituzten bezala ikus daitezke
oraindik ere. Guztira mendiari atxikitako 27 eraikin dira
–fiordoaren ikuspegi pribilegiatua dago bertatik– eta horie-
tan landetxeetako ohiko zereginak egin eta orain dela mende
batzuk Norvegiako bizimoldea zelakoa zen ezagut daiteke.

Hala ere,Flåmeko erakarpen nagusia Myrdaleraino iristen
den trenbidea da. Hogei kilometroko ibilbidea 860 metroko
altueran amaitzen da eta bidean zehar ikusten den paisaia be-
netan ikusgarria da. Ibilbideak irauten duen ordubetean ga-
raieratik ikusiko ditugu fiordoak, bailarak zeharkatuko ditu-
gu,mendi orlegi eta malkartsuek inguratuko gaituzte,Fjossen
korronte indartsuaren aurrean geldialdia egin eta bideak
behin eta berriro nola gurutzatzen diren ikusi ahalko dugu.

Herrialde honetan sakratua da natura, zentzu guztietan
garrantzia izugarria duen ondasuna da,eta norvegiarrek eten-
gabe frogatzen dute naturarekiko duten jarrerarekin. Hemen
guztia jasangarria dela esango genuke: ostatuak, ekintzak, ga-
rraiobideak, herriak... Horrenbestez, bidaia hau ez da soilik
Europako gune ederrenetako batera egiten dugun bisitaldi
ahaztezina; erosotasun eta aurrerapenei uko egin gabe bere
ondasunak mantentzeko gauza den gizarte batek ematen di-
gun irakaspen garrantzitsua ere bada.

EErrllaaxxaattzzeekkoo aauukkeerraakk eerree eezz ddiirraa ffaallttaa
lurralde honetan. Orrialde honetan, goitik behera, Bergeneko
Bergenush Festning parkean eguzkia hartzen ari diren 
herritarrak, Jostelaleko ostatu bateko terrazan lasai 
ederrean dagoen bikotea eta Bergeneko portu xarmangarri 
eta dotorea ikus daitezke.

BBiiddaaiiaattzzeenn aarrii ggaarreenn bbiittaarrtteeaann eerree
paisaia benetan zoragarriak pasatzen dira gure begien aurretik.
Esaterako, argazki hau Kaupangerretik Gudvangenera doan 
ferryan hartutakoa da. Behekoa Lusteko Hafslovatnet lakua da.


