Estiu 2013

Escandinavia
Dues miques de Dinamarca, un tros de Suècia i
molt, però no tot, ni molt menys!, de Noruega

Estiu 2013. Escandinavia
Aquest 2013 fa 20 anys que hi vam anar, en moto, la Marta i jo.
Aquell 1993 vam pujar fins al Cap Nord, vam fer 13.000 quilòmetres, que són molts, en uns 35
dies.
Vam decidir anar-hi, fer aquell viatge, perquè ja ens voltava pel cap tenir un fill, i era fer aquell
viatge aleshores o mai, al menys en moto. I així va ser, el 1993 vam anar fins allà dalt i el 1994
va néixer en Marçal.
Així doncs era un viatge força especial per nosaltres.
A això cal afegir que, com cada any, quan a casa vam començar a parlar de les vacances
d’estiu, hi havia diverses destinacions possibles i molt dispars com ara Ucraïna o Gambia (!)
però va sorgir la proposta, del mateix Marçal, de que si anàvem al nord d’Europa, li agradaria
venir. I davant de la possibilitat d’anar de vacances tots quatre junts, potser per darrer cop, els
nostres ulls es van girar cap al nord.
Paral·lelament i després d’un any de força pegues amb la T3 vam decidir vendre-la i aprofitar
uns dinerons que teníem per fer un cop de cap i comprar-nos una furgo nova, nova!. Després
de tres Volkswagen, a quina més bonica, vam veure una Ford Nugget i ens vam enamorar
d’ella, la seva distribució interior, diferent a tot el conegut fins aleshores ens va encantar. Amb
el que al març veníem la T3 a una família de Terrassa i al maig ens donaven la nova Ford transit
Nugget de color blau “Avalon”.
Per tot plegat, el vintè aniversari del nostre viatge, la possibilitat d’anar-hi tots quatre i
l’al·licient de la furgo nova, van fer que el viatge es plantegés molt interessant, i si a tot això hi
afegim l’immens atractiu dels paisatges nòrdics, el conjunt és perfecte.
Amb l’objectiu fixat, vam començar a recollir informació a través d’internet i demanant
informació als consolats i oficines de turisme i al SITC (Saló Internacional del Turisme de
Catalunya) que fan al mes de maig. També, i també com cada any, vam anar a la llibreria Altaïr
a veure guies de viatge, sobre tot les Lonely Planet, que són les que més ens han agradat
sempre, però, en aquest cas, hi havia el problema de que, o en compraves una de cada país o
una de tots plegats que, a més d’incloure informació de països on no aniríem, com Finlandia o
Islàndia, creiem que, per aquest motiu la de tota Escandinavia, podia ser massa superficial, per
la qual cosa no en vam comprar cap (però si un mapa Michelin 711 d’Escandinavia) i ens vam
decidir a construir-nos la nostra pròpia guia.
Vam llegir incomptables cròniques de viatge pels països nòrdics, en autocaravana, en furgo, en
cotxe, etc..., i vam anar separant les que ens semblaven interessants i les que no. De les que
ens quedàvem, un cop impreses, rellegíem i marcàvem les referències d’interès, paisatges,
àrees d’aparcament, menjar, càmpings, etc...i aleshores vam abocar tota aquesta informació a
sobre del mapa Michelin d’Escandinavia. També hi vam marcar els “Furgoperfectos”
(www.furgovw.org) o les “Aires de Camping Car (www.campingcar-infos.com) i altres referències
que ens resultaven atractives com les “Carreteres turístiques Noruegues”
(nasjonaleturistveger.no) o els llocs declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Ens vam donar d’alta a la web http://www.autopass.no/ que es el lloc on pagar les carreteres
de pagament noruegues, on hi ha el símbol: AutoPASS, ja siguin trams, diguem-ne, normals,
les carreteres turístiques o les d’entrada a les grans ciutats, en aquests llocs hi ha uns arcs amb
càmeres que et fan la foto i el càrrec. En aquesta web dones d’alta la teva matrícula i una tarja
de crèdit on et van carregant els peatges, en cas de no fer-ho així, si te’n adones que has
passat per un lloc d’aquests, has de parar a la següent benzinera i pagar.
També vam comprar un nou GPS Tom-Tom (de segona ma) amb ranura per targetes SD, per
poder-hi encabir tota la informació que volíem i vam carregar.
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Esmentar també que, dins dels preparatius del viatge, vam intentar contactar amb en Lars
Wöbbe, un company, i la seva família, que vam conèixer en el viatge de fa 20 anys, quan vivien
prop de Hillerod, al nord de Copenhagen, i al que finalment vam localitzar a l’altra extrem de
Dinamarca, al sud-oest, a la petita illa d’Aero.
Moneda: vam comprar 100 €uros en corones de cadascun dels tres països escandinaus
(Dinamarca, Suècia i Noruega) per prevenir qualsevol incidència en el moment d’arribar a
algun d’ells.
Per últim, el suplici (tot i que ara ens fa gràcia recordar-ho) que va representar haver de pensar
i recolocar tot el que portàvem a la T3 ara a la Ford. Estàvem tan acostumats als espais de la
Volkswagen que ara ho havíem de tornar a pensar tot, on posàvem cada cosa. Evidentment hi
va cabre tot, però abans, amb els anys, cada cosa ja sabíem on anava, cada cosa tenia el seu
lloc i ara havíem de buscar un lloc per a cada cosa. Vam començar una tarda a Montjuïc amb
un escampall de sacs i capses de coses que espantaven i que la Ford va començar a ingerir i
digerir amb calma. Tanmateix vam fer alguna millora, adaptació, afegit, etc per habilitar-la per
viure-hi i conviure-hi, quatre persones durant un mes, amb tot el que això vol dir, només en
roba i menjar, per exemple. D’aquestes millores destaca que ens hem fet fer uns punts de
fixació pel seient posterior uns 15cms avançats per tal de poder-hi encabir al darrera la taula i
les cadires plegables. Tot i que, per aquest viatge no ho hem utilitzat doncs si ja semblava
quedar clar que, per qüestions meteorològiques, difícilment soparíem algun dia a fora, també
era molt possible que algun dia tampoc poguéssim dinar fora. Taula i cadires es van quedar a
casa. Si feia bon temps ja dinaríem amb la porta oberta o a les taules que trobéssim durant el
recorregut (que han estat moltes).
Tot i l’esmentat, a data d’avui, encara hi ha coses que no tenen el lloc definit. També perquè és
molt diferent preparar la furgo per un viatge així, en que sempre et falta espai, que preparar-la
per un cap de setmana, en que sempre te’n sobra. El temps ho posa tot a lloc.
El viatge s’acostava i el nostre ritme de vida, ja normalment alt, es va anar accelerant, hi havia
moltes coses a fer i preparar. Hòstia quin neguit!.
Finalment l’inexorable pas del temps ens va portar a l’agost, i...

a les quatre de la tarda del dissabte, dia 3 d’agost de 2013,
iniciàvem una nova aventura d’estiu, altre cop tots quatre, amb un primer objectiu a
Puttgarden a uns 2.000 quilòmetres de Barcelona, a la costa bàltica alemanya.
Som-hi doncs!.
Amb la intenció de fer nit al voltant de Lyon, sortim de Barcelona.
Barcelona, Girona, La Jonquera,
Perpinyà,
Narbona,
Montpeller,
Orange. Valence, Lyon (que rodegem
per l’est, per una inacabable i
complexa variant, que no tinc clar si
val la pena...) i seguim fins a Sainte
Marie la Blanche, prop de Beaune on
hi ha un Furgoperfecto (Coordenades:
N 47º01.075’ E 004º50.206’), la qual
cosa et permet tenir un objectiu clar i
no haver de començar a buscar llocs.
Sainte Marie la Blanche està poc
abans de Beaune, a uns pocs
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quilòmetres a la dreta de l’autopista, que fan que estigui molt a prop d’aquesta via i, a la
vegada, prou lluny com per fer-hi nit amb tranquil·litat. El lloc és el simple, i tranquil,
aparcament (sense cap servei) de l’església del poble. Són dos quarts d’una de la nit i hem fet
836 quilòmetres. Està força bé per una tarda.

Diumenge, 4 d’agost de 2013
Després de les vuit hores reglamentàries de son i de comprar pa i croissants a Sainte Marie la
Blanche, tornem a Beaune on fem gasoli a un Champion que és més barat, també hi
esmorzem.
Tornem a l’autopista, i carretera i manta direcció nord. Dijon, Nancy, Metz i arribem a
Luxemburg, on no havíem estat mai. Fem unes voltes amb la furgo per aquest petit i ric país i
ens agrada, a veure si a la baixada hi podem parar. Posem gasoli que és més barat i dinem en
un aparcament.
Sortim de Luxemburg i, acte seguit, entrem a Alemanya, direcció Colònia. Passat Dortmund
veiem el desviament de Rheda-Wiedenbrück, on està la fàbrica de Westfalia, però a més de
que és diumenge, està tancat per vacances (m’ho van dir per correu electrònic), si no
m’hagués fet força gràcia anar-hi.
Seguim per les autopistes alemanyes sense límit de velocitat on els 140 cavalls de la Nugget
s’ho passen força bé i jo amb ells. I amb el control de velocitat, tot és encara més fàcil.
Passem per Münster i Bremen i, cap al final de la tarda per Hamburg, passada la qual parem a
sopar a la mateixa autopista i on se’ns fa de nit.
Finalment, ben entrada la nit, arribem
al Furgoperfecto de Puttgarden
(Johannisberg 1004 23769 Fehmarn,
Coordenades: 54.507953, 11.193929),
on demà agafarem el ferri cap a
Dinamarca. Aquest Furgoperfecto,
situat a l’oest del poble, és
l’aparcament (sense cap servei) d’una
esplèndida zona de platges. Avui hem
fet uns 1.200 quilòmetres. És el
nostre rècord de distància en un dia,
al que les comoditats de la nova furgo
hi han contribuït decisivament.

Dilluns, 5 d’agost de 2013
Ens llevem sense cap pressa, cap a les 10, ahir ens ho vam guanyar i fem un passeig fins la
platja, que és immensa, de sorra balca, preciosa, però...amb l’aigua intocable de freda.
Anem cap al port, ens posem a la cua, comprem el bitllet, sense reserva doncs és un flux
continu de ferris, i embarquem acte seguit cap a Dinamarca, cap a Rodby.
Tres quarts d’hora de viatge ens traslladen del continent a l’illa d’Sjælland, en un extrem de la
qual està Copenhage, on hi arribem cap a la una del migdia i anem directament al càmping
City Camp (Tømmergravsgade 2, GPS : N 55.65889, E 12.55773), i dic càmping perquè se’n diu,
però realment és una àrea per AC’s o similar. És un aparcament amb preses de llum pels
vehicles i dos mòduls de serveis (força nets). Si be és cert que no et cal res més, també és cert
que és força desangelat, bàsic. Paguem 45€ per dues nits..., una mica car.
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Una dutxa, rentem roba i dinem i a les tres ja estem a punt per anar a la ciutat. Fa caloreta.
Sortim del càmping i anem a un gran canal a buscar el vaixell-bus 992 (96 DK (Danish Kroner)
corones, +/- 13€) i baixem prop de Cristiania. En el recorregut pel canal veiem a la gent
prenent el sol i banyant-se en plataformes als laterals del canal. És un districte totalment nou
amb espectaculars edificis.
Arribem a Cristiania, lloc especial on els hi hagi.
Els edificis estan força desangelats, hi ha força brutícia i encara més gent passejant-hi. Hi ha
naus que són tallers, botigues, magatzems, etc..., però no sembla que hi visqui gaire gent. Al
centre del recinte estan les parades de venda de marihuana i haixix, en hi ha força, amb
extenses i variades games de productes. També hi ha parades d’accessoris pel seu consum i
altres de roba i accessoris relacionats amb tot aquest submón, molta roba de Bob Marley i
amb els colors de la bandera de Jamaica. També al centre del recinte hi ha bars i terrasses on
seure a fer una birra. Tot un món.
Anem cap a Nyhavn, un canal i antic
port (Ny: nou i Havn: port) que és un
altre dels llocs tradicionals de passeig
de Copenhage. Hi ha preciosos vaixells
amarrat als cantons i les cases que
l’envolten son molt boniques amb
façanes de tots els colors que
composen un conjunt molt agradable i
a aquella hora de la tarda, amb el sol
de baixada, encara més.
Marxem i ens endinsem cap al centre
de la ciutat passant pel teatre de
l’òpera i per carrers peatonals i
comercials fins arribar a la plaça de l’ajuntament on comprem uns frankfurts en una parada
d’una dona danesa que parla castellà perquè va estar casada amb un “legionario” que li
cascava fins al carnet d’identitat mentre vivien a les Canàries (!!?!?).
Destacar aquí la bellesa de les dones daneses, molt guapes i elegants. L’estereotip de la noia
danesa rossa, amb melena perfectament pentinada, vestida d’elegant negre dalt d’una
bicicleta és una imatge que hem vist diversos cops i que ratlla la perfecció...tot i això lluny de la
bellesa llatina de la meva Marta....
Arribem al Tívoli, el bonic parc d’atraccions de Copenhage, tot just quan es comença a fer fosc
(380 DK) i anem directes a sopar. Hi ha poca variació: Hamburgueses i un unic petit
establiment on venen una mena de llom cuit amb la pell, amb la corna torrada boníssima que
és un plat típic danès i que vam veure fer poques setmanes abans al programa de TV3
“Karakia”.
El parc és petit i bonic, molt clàssic, amb força gent passejant. Tal i com es va fent fosc es van
encenent les il·luminacions de les façanes que són espectaculars, sobre tot les del palau hindú i
les de la pagoda japonesa.
Seiem en una hamaques que hi ha en un parc central a fer temps per l’espectacle de
tancament, mentre l’Èlia juga amb una mena de corró de fusta fent equilibris.
Veiem l’espectacle de llum i música, que no és gran cosa, amb que es tanca la jornada al parc.
Tornem caminant cap al càmping tot jugant i xerrant.
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Dimarts, 6 d’agost de 2013
Cap a les 10 marxem de Copenhage.
Tot i que la ciutat ens ha agradat molt si en haguéssim quedat avui per voltar pel centre, no
haguéssim fet més que anar de botigues, o sigui que marxem, cap a Suècia, a veure sueques.
Ja al mateix Copenhage tenim les indicacions cap a Malmö, a Suècia i cap allà que anem
passant per l’espectacular túnel i pont d’Öresund, l’estret que separa Dinamarca i Suècia. La
construcció és espectacular i consisteix (venint de Copenhage) en un primer túnel sota el mar
de varis quilòmetres, aleshores surts i fas un tros per una illa artificial construïda a tal fi i, acte
seguit, t’enfiles cap a un pont de dimensions gegantines, tot plegat preciós i una mica
fantasmagòric per la boirina que hi ha... i al final, ja a Suècia pagues 45 SK (Swedish Krone).
El pont d’Öresund és la tercera
secció de l’Store Belt, la gran obra
que permet arribar a Suècia per
terra des del continent Europeu.
Està compost pel Little Belt que
uneix els terrotiris danesos de la
península de Jutlàndia amb l’illa de
Fyn; pel Great Belt, que uneix Fyn
amb la gran illa d’Sjæland (on està
Copenhage) i des d’aquesta pel
pont d’Öresund, fins a Malmö, ja a
Suècia, que és el tram que hem fet
nosaltres.
Arribant a Suècia veiem a
l’esquerra els gratacels de Malmö,
entre els que destaca el tirabuixó blanc del valencià Santiago Calatrava. Espectacular.
Ja a Suècia, el nostre següent objectiu és Granna, junt al llac Vätern, a mig camí entre Malmö I
Estocolm. Anem fent. Plou una estona. Una tempesta d’estiu.
Parem a dinar, prop de Granna, en una àrea de l’autopista amb taules, wc, aigua, etc...i amb
bones vistes al llac. A poc d’arribar, un camió que passa per l’autopista rebenta una roda i
l’explosió i posterior frenada del vehicle són impressionants. Quin ensurt!.
En això que en Marçal veu caure aigua se sota la furgo, de la zona dels peus de l’acompanyant,
però com que el vehicle està inclinat cap a aquell cantó i que ens ha caigut un xàfec, que,
inicialment no li dono importància, però no em convenç, així que comencem a buscar i veiem
que tot l’acolxat i e l’entapissat dels peus de l’acompanyant estan empapats. Això ja no és
aigua de pluja..., pel que deduïm que hi ha una fuita al circuit de l’aire condicionat.
De moment dinem... i en acabat tornem a la carretera i truquem a Ford - Espanya, doncs el
vehicle està en garantia i..., un altre problema, com que el vehicle està realment comprat
inicialment a Ford – Alemanya per Westfalia i aquests l’equipen doncs m’insinuen que he de
trucar a Ford-Alemanya doncs la garantia és cosa seva. I els hi dic que no, que abans de fer el
viatge ja vaig contactar amb Ford-Espanya, els hi vaig exposar la pel·lícula i que ells ja me la
van donar d’alta al seus fitxers. Alguna trucada més i finalment em diuen que d’acord, que vagi
a Ford-Suècia (ens donen una adreça d’un concessionari d’Estocolm) i que quan torni, en
parlem. D’acord.
Desgraciada i equivocadament decideixo passar de Granna i de Vadstena, on també volíem
parar, i anar directes a Estocolm, i això fem, però podíem haver parat a Granna i veure els
obradors de caramels que donen fama al poble.
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Arribem a Estocolm i anem passant per ponts i per sobre de llacs i decidim anar al càmping
Angbyplan, que també està al llistat de Furgoperfectos. Són les 19.30, hem fet 658 kms. El
càmping no és gran cosa i està força ple. Paguem per la connexió a internet per mirar
l’assumpte del concessionari, però no ens en sortim, pel que demanem ajut a la gent de
recepció i a una família que veiem que estan amb un ordinador. Tot i això no ens queda massa
clar ni el nom ni l’adreça del concessionari. Demà ja veurem.
La Marta i l’Èlia se’n van fins a una platgeta propera, a la vora del llac. És racó molt xulo.
Havent sopat, ens veiem “atacats” per una alemanya gorda que acaba d’arribar amb la seva
autocaravana i diu, emprenyadíssima, que aquell lloc és seu. Nosaltres hem arribat i ens han
ofert aquell lloc, on no hi havia res, i, a més està enfront de recepció. Sembla que l’alcohol pot
haver influït en el seu estat d’excitació, pel que decidim canviar de parcel·la i bona nit.

Dimecres, 7 d’agost de 2013
Ens llevem aviat (les alemanes borratxes ja han marxat) i anem directes al concessionari Bilia,
que n’és de Ford, Volvo i Renault. És immens.
Finalment anem a parar a la persona indicada i només exposar-li el tema, identifica la causa i
ens ensenya que dins de l’habitacle del motor, en la zona, darrera la qual hi ha els peus de
l’acompanyant, hi ha el desaigua de l’aigua (!) de l’aire condicionat i que allà hauria d’haver-hi
un tubet que conduís l’aigua cap a l’exterior..., però que no hi és. Evidentment l’hem perdut
pel camí, i per tant, l’aigua generada per l’a.c. tornava cap a dins de l’habitacle. El noi intenta
adaptar-nos un tros de mànega, però no li encaixa (afortunadament), pel que ens diu que no hi
pot fer res i que demà tindrà el tubet original.., per tant, adéu i fins demà.
Anem cap al centre i busquem un aparcament i finalment deixem la furgo en un aparcament
soterrani que més bé sembla un refugi antiaeri.
Anem directes, i en primer lloc, al mercat Saluhall, al barri de Osterman, on ja vam ser-hi fa
vint anys i ens va agradar molt. És un mercat preciós, amb força parades de menjar ja preparat:
peix, pastes i restaurants. Em prenc un cafè i una pasta. Quin goig!. Un lloc molt especial. A la
sortida ens comprem les primeres, de moltes, capsetes de maduixes sueques, que són
excel·lents, petites i rodonetes, amb un gust i
un perfum impressionants.
Baixem cap al mar, i anem al museu del Vasa,
un museu dedicat a un vaixell del segle XVII.
Construït per encàrrec del rei Gustau Adolf
Vasa, es va construir malament, molt
malament, tot i la seva magnificiència i, el
mateix dia de la seva botadura, després de poc
més d’un quilòmetre de navegació..., es va
enfonsar, i allà es va quedar, fins que a l’any
1961 es va iniciar la seva recuperació. I ara
descansa, magnífic, en un edifici fet a mida i
amb tota mena d’exposicions i informacions
(Fan visites en castellà) al voltant seu.
Imprescindible.
Sortim i ha fet un bon xàfec mentre érem dins
de museu. Sort!.
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Anem passejant cap a l’Skansen i ens
mengem els reglamentaris frankfurts
en un xiriguito cutre del port i de camí
passem per davant del recentment
inaugurat museu del grup ABBA i ens
fem un fat de riure fent-nos unes fotos
en uns murals que hi ha a l’exterior del
museu on hi poses la cara i et fas la
foto amb el seu cos, amb aquells
vestits acampanat farcits de lluentons.
Com que nosaltres som dos homes i
dues dones hi encaixem perfectament
i ens fem unes fotos pixant-nos de
riure, tant en el panell de cos sencer
com en el que només hi ha les cares.
Un fart de riure, tot i que finalment no
entrem al museu.
Arribem a l’Skansen (Concepte/paraula d’origen danés que defineix aquells recintes on s’han
concentrat construccions d’interès artístic, històric o arquitectònic) i decidim no entrar, el
nostre viatge es centra a Noruega i, possiblement, pel camí anirem veien cases com les que hi
ha en aquell recinte i si no ja anirem al d’Oslo.
Mitja volta i agafem el vaixell que, de la zona dels museus, et deixa al centre, anem cap al casc
antic, el districte del “Gamla Stan” i a la zona del palau reial. Creuem per dins del palau i
passegem per la zona i passem pel lloc, sota d’un pont on hi ha un canal amb una comporta, on
fa vint anys vam veure pescar un salmó descomunal i on ens vam trobar un vell pescador
d’origen mallorquí casat amb una sueca, que ens va acompanyar en un taxi, que a ell li pagava
l’estat, fins al càmping on estàvem aleshores allotjats.
El Gamla Stan és un seguit de carrerons estrets, alguns molt bonics i d’altres plens de botigues
de records, artesania, restaurants. La llum de la tarda ho fa molt més bucòlic.
Deixem el centre històric i ens endinsem en el centre més modern i comercial, amb molt
menys atractiu. Acabem sopant al Hard-Rock cafè, tal i com vam fer fa vint anys i ens fem una
foto a la porta, sota el rètol, amb vint anys més i dos fills. Tota una vida!.
Agafem la furgo i tornem cap al càmping Angbyplan, tot i que avui dormim a l’aparcament que
hi ha a la porta, on aparca la gent que va a la platja. Són dos quarts de deu de la nit i com que
ja coneixem el càmping i els seus accessos, hi entrem dissimuladament a dutxar-nos, tot i que,
com que les dutxes són de pagament, i les paguem, tampoc calia dissimilar tant....

Dijous, 8 d’agost de 2013
Ens llevem aviat i anem cap a la Ford i a les 10.30 ja tenim la furgo arreglada en 10 minuts, ha
posat el tubet de goma del desaigua del a.c. i li hem demanat una paper per tal de poder-lo
portar a Ford – Espanya doncs la tapisseria i l’acolxat encara estan xops i potser això tingui
alguna conseqüència.
Marxem d’Estocolm.
Anem cap al nord, amb l’objectiu a Falun, població minera Patrimoni de la Humanitat de la
UNESCO.
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De camí parem a Gavle per informar-nos sobre la possibilitat de fer alguna excursió per veure
ossos en llibertat i la broma és de 300€ per persona, clar que, a més del guia, inclou el viatge i
el sopar en un refugi al bosc..., però no, gracies.
El paisatge és formidable, ens recorda a Finlàndia, amb espessos boscos d’alts pins i avets a
banda i banda de la carretera, amb rectes inacabables, creuem alguns llacs de tant en tant hi
ha alguna granja. Fa més fred i espurneja una mica.
Arribem a Falun i aparquem al mateix aparcament de les mines (hi ha aparcament per AC’s) i
allà mateix dinem. Va plovent, suaument. Agafem hora per la visita de les quatre, en anglès.
A les quatre iniciem la visita, ens equipen amb una llampant capelina taronja impermeable i un
casc a joc... i avall, 300 esglaons. Recorrem la mina i ens expliquen la història d’aquella
immensa explotació, amb orígens als segles 8è i/o 9è i que fins als segles XVI i XVII,va ser el
pilar de l’economia sueca, la qual cosa va permetre’ls convertir-se en una potència europea
doncs Falun estava produint un 70% de la producció mundial de coure!. A la regió, hi havia al
voltant de la mina, no menys que 140 forns de coure que el processaven. A més la mina estava
organitzada com a cooperativa, amb miners lliures que tenien parts proporcionals de
l’empresa, per tant, d’alguna manera se la pot considerar la precursora de les societats
anònimes posteriors. La ciutat de Falun, planificada al 1646, era la segona ciutat més gran a
Suècia en aquella època, amb una població d’unes 6.000 persones.
A data d’avui encara hi ha una petita part de l’explotació en producció, on es fabrica la
tradicional pintura vermella que recobreix la majoria de cases (de camp) sueques i que és
considerada (la pintura) patrimoni nacional i NO es pot exportar!!.
Acabem la visita fent la volta al perímetre de la excavació en un trenet, veient una immensa
sínia, d’uns quinze metres de diàmetre, que movia la maquinària de la mina, sobre tot la
bomba d’aigua, que anava acompanyada del
soroll monòton i repetitiu d’una campana que
indicava que tot estava en correcte
funcionament, i per tant, quan deixava de sonar,
se n’adonaven de l’anomalia. En aquest mateix
punt hi ha el “Pont més alt de Suècia”, de 208
metres que és, realment, la passera que hi ha a
sobre del pou miner, això sí, altíssim.
Marxem de Falun i enfilem cap al parc de
Grönklit, prop de Örsa, parem a un parell de
súpers a buscar un pa que sigui mínimament bo,
però no hi ha sort. A l’entrada del parc hi ha una
zona habilitada com a càmping, de pagament,
16€, però quasi sense serveis, pel que no hi
anem i acabem fent nit junt a una nau industrial.
Sopem i posem una peli: “Bienvenidos al norte”,
força divertida.
A la tarda ha anat plovent una mica a estones.

Divendres, 9 d’agost de 2013
Aquest matí hem vist que just al davant de l’entrada del parc, a l’aparcament, hi podíem haver
fet nit, però ahir, entre l’hora de la tarda, el cansament i, sobre tot, el desconeixement del lloc
no ho vam saber veure.
9

Estiu 2013. Escandinavia
A les 10 ja entrem al parc i comencem a veure el bestiar: ossos de totes les espècies, inclosos
els ossos polars (totalment fora de lloc, sobre tot a l’estiu, pobres bèsties), linx, mussols.
També hi ha lleopards, panteres de les neus i tigres de bengala. A les 11.30 donen de menjar
als “Goluts” (en castellà Glotón i en anglès Wolwerline) un mamífer carnívor àrtic, una mena
de fura gran que rondina mentre menja.
Sortim de parc a dinar a la furgo i, a les dues, tornem a entrar a veure com donen de menjar
als óssos que és molt més vistós.
Un bon lloc per anar-hi amb nens.
Cap a les tres marxem, direcció Rørøs, ja a Noruega. El dia tapat del matí s’ha aixecat i ara,
amb el sol, tot és més bonic, llacs, boscos i la carretera amb un asfalt vermellós!.
Per tot Suècia hem anat veient nombrosos cotxes americans, en millor o pitjor estat d
conservació, i és que aquest tema de la cultura americana els hi va molt. Hi ha molt de
McDonald’s i Burger King i a les benzineres acostumen a tenir súper, bar i botiga on fan
menjars ràpids. Tot i això no estan grassos/es, afortunadament per ells.
Ens anem acostant a la frontera noruega passant per paisatges solitaris, boscos i llacs fins a
trobar els primers grups de rens a peu de carretera, tenen unes grans banyes i semblen
acostumats a les persones perquè no s’espanten gaire de nosaltres ni dels cotxes. Hi ha cartells
“casolans” avisant del perill dels rens per la carretera i seguim fins que parem a Fjällnäs posar
gasoli, que serà més barat que a Noruega, també aprofitem per fer les darreres compres i
gastar-nos les darreres corones sueques.
Entrem a Noruega a mitja tarda del
divendres, nou d’agost de 2013.
A poc d’entrar seguim trobant nous
ramats de rens, més llacs i molts,
molts càmpings. La carretera no
està massa bé. Mes rens. Al
sotabosc hi ha zones amb una
vistosa molsa blanca!.
Estem a 14.5ºC. Veiem força
cabanes o graners amb el sostre de
palla.
Seguim fins al càmping de Rørøs on
arribem a les 20.45 hores.
El càmping és força curiós amb
unes fantàstiques vistes sobre la
vall i amb unes molt bones instal·lacions, bons banys, un gran menjador amb TV, dues cuines,
una d’elles amb una taula on sopem, rentadora i assecadora que utilitzem.

Dissabte, 10 d’agost de 2013
Rørøs és el centre d’una zona minera, basada en el coure, com a Falun (Suècia), que no sols
abasta la mina en si, si no tot un entorn de llocs i instal·lacions directament relacionats amb la
mina en una barreja de paisatge industrial i rural. A la part antiga del poble encara hi queden
2000 cases de fusta dels segles XVIII i XIX en un excel·lent estat de manteniment i conservació
que, per tot plegat, va ser declarat patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
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Anem caminant des del càmping fins al centre per un camí que, passant un pont penjant sobre
el riu, hi porta directament, passegem per un barri, que per nosaltres seria residencial, però
que allà és normal, amb grans i precioses cases de fusta envoltades per mil i una instal·lacions i
terrenys immensos.
Just arribar al poble, trobem una
paradeta on venen embotit i
formatge noruec. Ho tastem tot i
ens acabem comprant dues mitges
“llangonisses”, una de ren i una
d’ant i un taco de pernil d’ant
envasat al buit que mesos després
encara voltava per la nevera.
El poble, tot i el reconeixement de
la UNESCO i, per tant, amb un cert
atractiu turístic, no està gens
massificat i és molt fàcil i
agradable de passejar. Botigues
autòctones,
cases
pintades
d’alegres colors, moltes flors i a la
part alta del poble, la mina i totes les seves instal·lacions, hi ha nombrosos monticles de restes
de foneria per on passejar i tenir una millor perspectiva de tot el conjunt. L’església, força
restaurada, amb l’interior de color blau cel i tot passejant passem per un local on venen moltes
coses però sobre tot roba, apilada en piles i capses, una mena de magatzem i on veig penjat un
fantàstic jersei de llana negra, amb un dibuix en blanc, que em compro emocionat, perquè fa
vint anys em vaig quedar amb les ganes i ara el tinc. M’agrada molt, estic molt content i surto
al carrer amb ell posat i una dona em diu que estic molt guapo amb ell, i riem junts.
Comprem pa i tornem passejant cap al càmping, molt tranquil·lament. Satisfets.
Dinem al càmping, unes patates (al microones) que hi havia abandonades a la cuina i salsitxes.
Tirem fins a Gjora on havíem llegit referències d’un càmping força xulo on es podia pescar,
però no el trobem i ens quedem en un de molt bàsic que hi ha un parell de quilòmetres més
enllà a la vora del riu Driva.
És un lloc fantàstic, gespa, platgeta a la vora del riu, un parell de bungalows, dues rulots amb
dues parelles de jubilats, una casa amb els serveis i això és tot, bé i un rètol on diu que a les 9
vindrà la senyora Maria a cobrar. Ens instal·lem, fem un foc a la vora del riu. Plou una mica.
L’Èlia fa deures. Tenim una taula
de fusta sota del tendal, que hem
agafat d’un dels bungalows buits
que hi ha al càmping. Fem un te i
mirem l’aigua del riu. Fa molt
bona temperatura. Fem un breu
passeig fins a una petita cascada
que hi ha darrera del càmping.
Agafem llenya. Va plovent, tot i
que poc. Sopem dins la furgo i, en
acabat, deixa de ploure, pel que
reprenem el foc i seiem a la vora
del riu i estem una estona mirant
el foc i el riu. Moment màgic.
11
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Els pescadors del bungalow van intentant pescar... però res. Són dos quarts d’onze de la nit i
encara hi ha força llum.

Diumenge, 11 d’agost de 2013
Ens llevem i el riu encara està allà i ja està en marxa!. Està núvol.
Esmorzem de cara al riu. Fantàstic. L’Èlia es casca un esmorzar de pa amb tomàquet i pernil
que no vegis, com menja la criatura!, és l’alegria de la casa!.
En general, la convivència està anant força bé, no els hi costa molt llevar-se i hem rigut força.
Cap a les 11.30 marxem i decidim no anar a Kristiansund i per tant ens estalviem el túnel
d’accés que és de pagament i enfilem direcció a Vevang a l’extrem sud del tram dels ponts de
la Carretera de l’Atlàntic (Atlanterhavsveien).
Passem per un túnel (de franc) de 6kms de llarg!, i anem a parar a la capçalera del fiord de
Sundalsfjorden, és el primer que veiem. Un altre túnel de 2.5kms. Per la carretera, la gent és
molt respectuosa amb les senyalitzacions i van a la velocitat indicada, la qual cosa, a vegades,
és una mica exasperant..., però és el correcte. Veiem un gran i espectacular pont, ja acabat,
però encara amb els accessos en construcció que, tot i que no hi hem de passar, ens hi fiquem
per admirar-lo.
A les 2.15 arribem a Vevang i
entrem a la famosa Carretera de
l’Atlàntic, una espectacular ruta de
més o menys recent construcció,
consistent en un tram de pocs
quilòmetres on hi ha fins a nou
ponts que uneixen diferents illots,
un lloc força especial, sobre tot el
pont central que te una estranya
curvatura que fa que si el mires
des d’un angle concret sembli que
la carretera s’evapori en l’espai.
Molt vistós. Està catalogada com
una de les carreteres mes
boniques del món per fer en
vehicle.
Fem la carretera en les dues direccions i ens hi quedem a dinar (Rissotto) en un dels
aparcaments que hi ha, i que fins i tot surt a les guies com una possible àrea de pernocta.
La carretera, en si, està definida com de 36 kms, de Karvag a Bud i transcorre per trams de cinc
carreteres diferents, si be el tram vistós i atractiu només deu tenir uns 10kms.
Havent dinat, parem en un aparcament de l’extrem sud, on veiem el curiós senyal de lloc de
pesca per a minusvàlids consistent en un aparcament des d’on s’accedeix, a peu pla i asfaltat,
a una mena de plataforma des d’on pescar. Hi anem i no hi ha ningú, el lloc està força bé, fins i
tot per fer-hi nit, molt més tranquil que els aparcaments de la carretera.
Al poc de ser-hi, hi arriba un matrimoni que en sentir-los parlar, resulta que són portuguesos,
tot i que nacionalitzats noruecs. A ell li agrada més el fred que a ella. Ell treballa en una
empresa de treballs marins i va anar a Noruega a fer un treball i li van oferir feina i allà estan fa
uns quants anys. Tota la tarda de conversa ens va molt bé per conèixer detalls de la vida
noruega, com ara els grans ajuts que dona l’estat per tot: un 20% a fons perdut per la compra
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de la primera vivenda, un sou digne mentre estudiïs, sanitat, transports etc i detalls com ara
que a Noruega només hi ha....5 cotxes oficials!!!.... més o menys com aquí!!!!, a part de la
xerrameca, també ens ha ensenyat com i amb que s’ha de pescar que és amb un peixet
metàl·lic que cal llençar i recollir contínuament i..., funciona, doncs anem pescant i traiem
diversos verats i un parell de bacallans.
En caure la tarda comença a ploure suaument pel que marxem i anem cap al càmping de Bud
que està al llistat de furgoperfectos.
Arribem a Bud i, a l’extrem sud, trobem el càmping, va plovent. El càmping te molt bons
serveis i grans salons i un parell de bungalows habilitats com a cuina-menjador on sopem el
peix pescat i ens connectem amb Catalunya amb l’Skype (Quin gran invent!!). Segueix plovent
i plou tota la nit.

Dilluns, 12 d’agost de 2013
Com que encara plou, i el cel no dona senyals de millora, i la previsió diu que seguirà així avui i
demà. Decidim anar cap a Alesund, a fer temps per fer la carretera dels Trolls i el Geiranger
amb millor temps.
Per tant, mirem si hi ha algun museu a visitar i en hi ha un de força curiós doncs des de Bud
surt un gasoducte submarí que va fins a Escòcia i hi ha un museu dedicat i hi anem però només
està en noruec pel que finalment no hi entrem. Però el museu està dalt d’un turó des d’on es
té una vista de la costa i les illes, que tot i el mal temps, és preciosa.
Arribem a Alesund, vistosa ciutat
construïda sobre diverses illes, amb
un nucli antic molt agradable. Plou
però es pot anar fent. Dinem en una
hamburgueseria, la Marta es porta el
seu pa sense gluten. Voltant veiem
que per anar al wc surt més a compte
pagar 26 kr per un cafè i anar-hi tots
que pagar-ne 10 als wc públics.
Les cases més antigues d’Alesund són
un grup de cases de fusta de
pescadors, però el barri que les
envolta és una zona farcida
d’interessants edificis modernistes
doncs quan al segle XIX Alesund va
patir un terratrèmol es va reconstruir en l’estil arquitectònic de l’època. Bonics edificis, bonics
baixos amb botigues vistoses. Comprem pa.
A la oficina de turisme ens indiquen el camí fins a un cim des d’on veure les vistes de la ciutat i
hi pugem i, tot i el temps rúfol, les vistes són espectaculars i es pot apreciar el fet que Alesund,
si més no la part vella, esta edificada sobre diverses illes alineades, la qual cosa composa un
paisatge d’uns estètica fantàstica. Val la pena pujar-hi.
Segueix plovent, ha plogut tot el dia, tot i que a estones i mai intensament.
Fem una bona tirada cap a l’interior fins a Andalsnes, on fem nit al càmping Mjelva (un parell
de quilòmetres més enllà per la E-136), del que havíem llegit en alguna crònica que estava bé i
així és, tot i que entre que arribem una mica tard i que plou no podem gaudir de tot plegat. Hi
ha un bungalow amb cuina però sense taules, pel que hi cuinem però sopem a la furgo i
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acabem parlant de la meva família, d’avis i tiets. Estem en zona de Trolls i a la cuina hi ha un
noi del que no tenim clara la seva condició de ser humà o de Troll..., riem una estona.

Dimarts, 13 d’agost de 2013
Ens llevem plovent i tot i que voldríem haver fet la carretera dels Trolls amb bon temps no
tenim més opció que encarar-la amb pluja i boira.
Arribem a la capçalera de la vall
glacial
que
recorre
la
Trollstigvegen, la mítica “Carretera
dels Trolls”. Parem a l’inici i
gaudim, juntament amb un
autocar de japonesos..., de les
vistes de 360º de l’entorn, de les
parets rocoses, de roca negre
lluent per la pluja, d’infinits fils
d’aigua que s’escolen parets avall i
en el caire de la vall una gran
cascada que sembla caure des del
cel perquè la boira ens tapa els
cims. La carretera, de traçat
impossible, s’enlaira en infinites
corbes fins a salvar la cascada en
un pont estratègic i segueix fins a perdre’s en la boira. L’espectacle de la natura és fantàstic.
Comencem a pujar (visca els cavalls de la Nugget!), fortes pendents i corbes de 180 graus ens
permeten enfilar-nos, i si el que teníem davant és impressionant, el que estem deixant enrere
no ho és menys, doncs veiem la perfecta forma de la vall, estreta i arrodonida en una mena de
foto en blanc i negre, el blanc de la boira i de l’aigua i el negre brillant de les parets.
Arribem al pont, on parem a fer una foto, tot i que el mullader, el núvol d’aigua és absolut,
suposo que al fer més d’un dia que plou, encara hi baixa més aigua i amb més força.
Seguim, i arribant al cim, ens submergim en la boira, pel que no parem al mirador del cim, que
és parada obligada, però avui és inútil fer-ho. Seguim per la carretera 63.
Planegem una mica i comencem a baixar i trobem un paratge amb vehicles, cotxes
autocaravanes i autocars parats, pel que baixem a tafanejar, es tracta del lloc anomenat
Gudbransjuvet, que és un lloc on el riu Valldøla es cargola entre unes roques i crea unes
cascades i uns remolins espectaculars. A més hi han fet unes passeres i un centre de visitants
força modern que ho fan de fàcil recórrer.
Seguin endavant i creuem el Storfjorden, de Linge a Eidsdal i seguim per la carretera 63 cap a
una altra de les fites del viatge, el Geirangerfjord, però abans d’arribar-hi passem per
l’Ornevegen, la “Carretera de les àligues”, des de la qual ja es comença veure el
Geirangerfjord, el paisatge que, segons moltes guies, revistes, la UNESCO (que juntament amb
el Næroyfjord els ha declarat Patrimoni de la Humanitat) i tota mena de persones és un dels
llocs més bonics del món, i hi estic d’acord, al menys dels que jo he vist. Comencem a baixar-hi
i parem a l’aparcament del mirador que hi ha a mitja baixada, hi ha força gent. Veiem el fiord,
on hi ha varis creuers, fins i tot un que posa Aida, amb un gran ull pintat que hem vist molts
cops al port de Barcelona, altres vaixells i ferris van i venen. Dels creuers van i venen barques
que acosten a la gent a la vora. La vista és impressionant, cap a la capçalera del fiord, on hi ha
el poblet de Geiranger que composa un paisatge idíl·lic, ratllant la perfecció i cap a l’altre cantó
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es poden veure les cascades de les “Set germanes” i el “Pretendent” i el fiord marxant cap al
mar obert cargolant-se entre parets quasi verticals entapissades de verd. Les aigües són molt
fosques, quasi negres per la seva gran fondària, el reflex de les parets de negres roques i per la
manca de sol doncs el cel està força tapadot.
Baixem cap a la vora del fiord, o
sigui la vora del mar, que és el que
més costa d’entendre, que allò
sigui el mar. Sembla un riu o un
llac però de cap manera el mar,
però ho és, i els creuers en són la
prova visible.
A poc d’arribar al pla trobem un
càmping i, acte seguit un
aparcament, a tocar de l’aigua, on
parem i decidim quedar-nos-hi a
dinar. Mentre fem temps, gaudim
de l’immens paisatge, d’aquelles
parets verdes i negres quasi
verticals, d’aquell mar sòlid i dels
cims que hi ha més enllà de la capçalera, del conjunt que és equilibri i harmonia en estat pur,
llàstima dels creuers!, però que tot i així serveixen per dimensionar el lloc, si aquell giny
grandiós fabricat per l’home sembla una barqueta enmig del paisatge, és que el paisatge és
immens. I tu ets molt petit, molt.
Estic molt orgullós d’haver portat als meus al Geiranger, un lloc inoblidable.
També mentre fem temps pesquem i tornem a agafar una parell o tres de peixos. Dinem a la
furgo perquè en cap moment ha deixat de ploure, però és tan fina que no t’impedeix fer res
del que faries en un lloc així, a més la temperatura és força suau, estem a 15ºC.
El paisatge és tan absorbent i addictiu
que ja portem tres hores en aquell lloc i
no ens hi mouríem, però hem de veure
més llocs i marxem, amb el cor encongit,
mirant enrere.
Passem pel poble de Geiranger,
evidentment molt turístic, i ens enfilem
cap amunt, durant la pujada es pot parar
a diversos llocs des dels que fer unes
fotos espectaculars del fiord, és la tipica
foto de postal o calendari. Seguim amunt
amb la intenció d’anar al Dalsniba, que
sembla ser és un indret amb unes vistes
espectaculars, segons ens va dir l’amic
Ferran (Inuk), però en arribar al primer
coll i veure l’indicador del Dalsniba a
l’esquerra, veiem que la carretera entra
en una boira molt espessa, pel que hi
renunciem.
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Enfilem cap a Stryn, però en lloc d’anar per la via ordinària, decidim anar per una de les
carreteres turístiques, la Strynefjellsvegen (27 kms de Grotli a Videsaeter per la Ctra. 258). Hi
ha la opció bona, curta i nova de la Ctra.55 que, per túnels et porta cap a Stryn, però això ens
sembla avorrit (!) i anem a buscar
la 258 i..., sorpresa!, just a la cruïlla
ens trobem amb les restes d’un
bombarder nazi, un aparell
Heinkell 111 de la Luftwafe abatut
allà el 27 d’abril de 1940, durant la
segona guerra mundial per un altre
avió britànic, que finalment també
va caure a la zona i, segons explica
el cartell, les dues tripulacions es
van acabar refugiant juntes!. Hi ha
un hotel on et passen un
documental al respecte i n’han fet
una pel·lícula amb una interessant
trama psicològica: “Into the white”
(Perdidos en la nieve).
Encara una mica astorats per la troballa aèria, iniciem la Strynefjellsvegen i comencem amb
asfalt, que s’acaba aviat i seguim planejant per una pista en molt bon estat, encara que una
mica lliscant per l’aigua i el fang finíssim del terra. La ruta te indicacions de que no hi passin
camions ni autocaravanes, tot i així ens en creuem dues. El recorregut transcorre per un
altiplà. L’aigua dels llacs, dels rierols i fins i tot dels tolls que anem veient és de color turquesa i
amb molta pols en suspensió. Envoltats de cims nevats, la sensació de llunyania i llibertat ens
omple. Trobem algun cotxe i una parella en moto que ens pregunta quan falta pel lloc d’on
venim, li diem que uns onze quilòmetres, però que al final tenen la sorpresa de l’avió i és
queden molt sorpresos.
Al final de la Strynefjellsvegen trobem l’asfalt i la estació d’esquí de Stryn on, depenent dels
anys, s’hi pot esquiar fins al juliol, però ara està
tancada. Seria un bon lloc on fer nit, de fet hi ha un
parell d’autocaravanes. Però seguim i trobem
l’hotel de l’estació d’esquí (tancat) però amb unes
excel·lents vistes cap a la vall i iniciem la baixada
cap a Stryn per una carretera on tot són corbes de
180 graus.
Arribem a Stryn i fem nit en un aparcament, prop
de la oficina de turisme. Sopem els peixos que hem
pescat al Geiranger.

Dimecres, 14 d’agost de 2013
Ens llevem i anem a la oficina de turisme a badar i preguntar per tot plegat i ens donen una
mala notícia doncs des de la zona d’Stryn volíem fer el túnel de Laerdal, el més llarg del món!,
amb 24 quilòmetres!!!..., però està tancat per un accident!!.
Mentre, allà mateix, acaben d’arribar i descarregar dos autocars d’espanyols que semblen una
mica perduts. Hi ha un parell de parades de formatges i embotits que els esperen...,
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Per tant, encarem directament la gelera Jostedalsbreen i anem cap a Briksdal una de les
llengües accessibles de la gelera. Al sortir de Stryn cap a Loen voregem el Invikfjorden per la
carretera 60, on hi ha uns enormes creuers d’on venen els turistes que hem vist..., i que
veurem. A Olden girem in enfilem una llarga vall recorrent tota la estona els costats del llac
Oldevatnet, un curiós llac amb un coll d’ampolla enmig de les seves dues parts. Comencem a
veure la gelera al fons de la vall. El llac te un color turquesa espès i suau. Passem per un petit
túnel que sembla un conducció, curiós.
Arribem
a
l’aparcament
de
Briksdalsbreen, que és de pagament,
però....com si no. El camí és ample i
només cal seguir el riu de gent. 45
minuts després arribem a la vora del
llac que hi ha al peu de la gelera i, tot i
la il·lusió que ens fa, també ens fa una
considerable pena al saber com ha
anat retrocedint any rere any fins als
nivells actuals. A la gelera no t’hi pots
acostar entre el risc de caiguda de
blocs i l’alçada a que està el gel. Tot i
la espectacularitat del lloc estem una
mica moixos.
De la capçalera del circ glacial es
despenja una cascada de gel que no arriba ni al llac dels seus peus. Es veu la massa de gel que
cau des dels cims de colors blancs espessos amb esquerdes de color blau elèctric. Les parets a
la vista estan llises per milers d’anys de fregament del gel. L’aigua del llac és freda, molt freda i
carregadíssima de pols en suspensió. He portat tot el viatge una petaca amb whisky per quan
anéssim a la gelera i ara no puc accedir al gel, clar que també s’ha de dir que me la vaig deixar
a la furgo..., o sigui que no hi ha whisky.
Al tornar a la caseta d’informació de l’inici del camí veiem unes fotos del retrocés de la gelera
en l’últim segle i fa fretat de veure. Ens ho carreguem tot.
Marxem i parem a dinar a Innvik, al darrera d’una benzinera, junt al fiord però avui no
aconseguim pescar res. Aquí és on volíem fer el túnel de Laerdal però no pot ser pel que
decidim canviar el túnel més llarg del món pel fiord més estret del món, el Naeroyfjord.
Anem par la 60 fins a Skey i agafem la famosa Nacional 5, que va fins al cap Nord, i , a la
sortida d’un túnel, sorpresa!, ens trobem un nou braç del Jostedalsbreen, sense cap rètol, cap
indicació, però allà el tenim i cap allà que anem!. I aquí no hi ha ningú, ningú, pel que arribem
al llac del peu de la gelera, el Brevatnet, a escassos minuts de l’aparcament!, i comencem a
vorejar-lo cap al gel... i ara si que he agafat la petaca de whisky!!, el terreny està difícil perquè
tot és fang i més endavant trobem un rètol de prohibit el pas..., i tot i estar sols, no seguim
endavant. De tornada al llac, lluint el meu fantàstic jersei noruec de llana, em faig un whisky
amb aigua del llac glacial, a la meva salut!, i m’emporto una ampolleta petita d’aigua del llac
per fer-ne glaçons quan arribem a casa.
El lloc és perfecte per fer-hi nit, de fet després hem vist que és un Furgoperfecto, amb taules i
wc i, per la nostra part, molt recomanable. Fer nit allà, amb la gelera de fons...., ha de ser
màgic, de fet no ens hi quedem, potser equivocadament, perquè tenim pressa per arribar a
Kaupanger, cosa que, com es veurà, no calia.
Així doncs fem una bona tirada i anem fins a Kaupanger, ja a l’immens fiord de Songefjorden,
la profunda ferida que es veu en el mapa de Noruega que s’endinsa més de 200 quilòmetres
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terra endins des de l’oceà atlàntic. Amb nombroses branques que es van derivant del braç
principal, una de les branques, el Naeroyfjord és el fiord més estret navegable del món.
Arribem a Kaupanger a agafar al ferri però només en hi ha dos al dia, o sigui que ens quedem
al port fins demà a les 09.30 quan surt el ferri, amb una tarda radiant, amb un cel blau
espatarrant. Al port hi ha una zona de banys amb unes plataformes de fusta a sobre l’aigua del
fiord i un castellet de fusta des del que saltar a l’aigua, però només imaginar-nos la
temperatura de l’aigua ens fa desistir a tots, tot i que hi ha una colleta de noies banyant-se.
Nosaltres pesquem, i ens ho passem força bé, doncs pesquem força, i com a curiositat traiem
més de mitja dotzena d’estrelles de mar! I la Marta...pesca un pop!!, i en Marçal, una
escòrpora!, a part dels reglamentaris verats. Tornem a tenir peix per sopar!. Sopem allà mateix
en una taula que hi ha, i a les plataformes de fusta hi ha aigua i en un cantó de l’esplanada del
port hi ha wc..., que més volem!. Aparquem en una racó discret i bona nit!. Aquest port podria
ser un nou furgoperfecto.

Dijous, 15 d’agost de 2013
En llevar-nos per agafar el ferri de les 09.30, ja hi ha gent a la cua, pel que ens hi afegim i, acte
seguit, preparem l’esmorzar.
Fa un dia radiant, tenim molta sort perquè el que farem aquest matí cal fer-ho amb sol.
Esmorzem tranquil·lament, a la cua, va arribant gent. Arriba una autocaravana de lloguer amb
dues famílies espanyoles. S’endarrereix una mica la sortida perquè esperem dos autocars.
Embarquem a Kaupanger i iniciem el recorregut de dues hores i mitja pel Sognefjorden, un
petit creuer de plaer. La gent corre per agafar lloc a les cobertes exteriors, al sol, però estem a
Nouega i preferim una taula, a la zona del davant, en una coberta tancada amb vidrieres, amb
molt bones vistes i acaba sent el millor lloc del vaixell.
Les parets que ens envolten són encisadores, el mar està com si fos de sòlid cristall negre, i el
cel, blau com una mala cosa. La combinació és perfecta.
Primera parada, un poble, que no hi és, on només s’hi arriba per mar i tots es dediquen a la
industria de la fusta.
Pel recorregut veiem alguns petits grups de marsopes.
Girem, o més ben dit, virem a babord (esquerra) i entrem en un ramal més estret. Els cims que
tenim a banda i banda fan fins a 1.800 metres d’alçada i per sota de 400 metres de fondària,
tot i que en alguns punts ha arribat als bestials 1.300 metres de fondo!!.
De tant en tant hi ha
cascades i el vaixell
s’hi acosta.
Tornem a virar cap a
babord (esquerra) i ja
entrem definitivament
al Næroyfjord, el fiord
més estret navegable
del
món,
(que
juntament amb el
Geirangerfjord
són
Patrimoni
de
la
Humanitat
de
la
UNESCO),
i
no
m’estranya,
perquè
l’estat de puresa que
atresoren
aquests
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paisatges és únic. Quan has estat als fiords i parles amb algú altre que hi ha anat, TOTHOM
està d’acord en que són una meravella única i emocionant.
Ja dins del Næroyfjord trobem un grup de foques prenent el sol sobre unes roques i es deixen
fotografiar, presumides!.
Els cims, al ser el fiord més estret, semblen més alts. Les parets de roca, d’herba, sense arbres,
cauen pesants fins al fons del mar, molts metres més avall, i el mar, i el sol..., m’estic repetint
però és que és així, és la perfecció paisatgística.
Arribem al punt més estret del fiord, de poc mes de 200 metres d’amplada..., impressionant...,
a aquesta hora hi ha llocs on el sol encara no entra, les parets de fins a 1.800 metres, les del
cantó esquerra estan a l’ombra, el contrallum és espectacular.
Des d’aquest punt ja es veu el final del fiord, a Gudvangen, on hi arribem al cap de poc, una
mica estabornits per l’experiència, quasi mística que acabem de viure, passejant en vaixell per
un dels recorreguts més bonics del món. Ni més ni menys!!.
Som a 150 quilòmetres de Bergen, i cap allà anem a dinar. El dia segueix radiant, tot i que la
propaganda diu que a Bergen hi plou 300 dies a l’any, però avui no toca.
Arribem a Bergen i ens fins fiquem fins al mateix Brygggen, l’històric barri de cases de fusta,
junt al port, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i tenim la sort de trobar un
aparcament a la zona blava del mateix Bryggen, allà mateix. No recordo el preu, tampoc devia
ser res de l’altre món, però la comoditat i més tenint en compte que només anàvem a fer una
volta pel mercat i dinar i després marxar, valia la pena. Vivim en una ciutat i, de vacances, tal i
com ja he escrit en altres cròniques, estem el menys possible a les grans ciutats.
Anem al mercat de peix situat al mateix port de
Bergen, on ja vam ser-hi fa vint anys. Aleshores
era un autèntic mercat de peix on en venien però
no el cuinaven. Ara és al revés, simplement no en
venen, tot és un negoci a la caça del turista i tal
com es pot llegir a totes les cròniques, en cada
parada hi ha algú que parla castellà o català o un
de cada. Fem una volta amunt i avall i en tots hi
ha, bàsicament, el mateix: peix a la planxa. Hi ha
bacallà, salmó (cru o fumat), gambes,
escamarlans, musclos i ...balena!. Que ja vam
menjar el 2009 a Islàndia i, per tant, no ens agafa
tant de sorpresa.
Ens acaba convencent una noia de Vic (!), amb
rastes, força trempada. Dinem salmó fumat,
entrepà de gambes, bacallà i balena, i també una
pota de cranc reial!, tot acompanyat de patates i
verdures a la planxa i amanida. La noia ens
embolica el salmó sobrant, i més que n’afegeix,
per emportar-nos-el. Li regalem un sobre de pernil
serrà dels que portem envasats al buit i està força contenta!!. En explica que són quatre mesos
de treball, això sí molt intens i moltes hores al dia, però que amb aquests quatre mesos en te
per viatjar (amb motxilla) els altres vuit mesos de l’any. Quan li expliquem com viatgem
nosaltres.., encara li caiem millor!.
A part del mercat a l’aire lliure hi ha l’edifici del mercat, on hi ha les mateixes empreses que a
l’exterior, però aquí si que hi ha més venda de peix, tot i que també hi ha llocs on el cuinen. En
aquest edifici és on fan el mercat als mesos d’hivern, quan a l’exterior no es podria estar.
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Anem passejant cap al Bryggen, i ens fiquem pel seu petit món de fusta, una illa en el temps,
amb carrerons estrets i cases torçades, totalment dedicat al turisme amb botigues, galeries
d’art, museus, tallers d’artesania, etc..., en , més o menys una hora, ja ho has vist tot i a més,
se’ns acaba la zona blava, pel que marxem. Massa turistes! (com si nosaltres no en fóssim!!).
Marxem i agafem la Nacional 7 cap a l’est, cap a l’interior del país, passem per una primera
gran cascada, on no parem, però si ho fem en la Steinsdalsfossen, que no és cap meravella
però te l’atractiu de que s’hi pot passar pel darrera. L’aparcament d’aquesta cascada seria un
bon lloc per dormir.
Seguim per la 7 i arribem al fiord, el Hardangerfjord, i l’espectacle és fantàstic, són les set, el
sol va baixant i, al fons es pot veure un altiplà cobert per una gran gelera. El decorat és
fantàstic pel que busquem un lloc per fer ni i trobem una àrea de la carretera on hi ha dos
furgos i una autocaravana i ens hi quedem. El lloc està força bé, podria ser un furgoperfecto, hi
ha aparcament, la caseta dels WC, taules i l’accés al fiord des d’on badar mirant la immensitat
del paisatge i/o pescar una estona. Fem una mica de cada.
Pesquem una estona, però només n’agafem de molt petits, mentre pesquem veiem i sentim
passar alguns grupets de marsopes (suposem, perquè són com les matí) i ens quedem
encantats per la grandiositat del conjunt. El mar, quiet, les muntanyes i al fons la gelera fan
passar el temps a càmera lenta.
Sopem i posem una peli (Salir del armario) a l’ordinador. En acabar el dia, plou.
El lloc on fem nit és, venint de Bergen i abans d’Alvik, a la vora del Hardangerfjord, a la
Alvikvegen, entre Fyksesund i Krokatveivegen. Coordenades: 60.39632, 6.312048.

Divendres, 16 d’agost de 2013
No ha sonat el despertador i ens llevem a dos quarts de deu!. Ha plogut tota la nit..., i segueix.
Esmorzem i sortim a les onze.
A Kvandal agafem el ferri fins a Utne, per
anar cap a Odda. Creuem el
Hardangerfjord i arribem a Hordaland,
una zona plena d’arbres fruiters i com a
prova comencem a trobar algunes
parades, a peu de carretera, on venen
capsetes de cireres, i a algunes, també
prunes, però el que més ens sorprèn
(pobres llatins!!) és el fet que a les
parades hi ha les capsetes amb les
cireres, un rètol amb el preu, un pot amb
algunes monedes i..., ja està. No hi ha
ningú a la parada, ningú a prop, ningú
vigilant. Si en vols, pares, poses els diners
al pot, agafes les cireres i te’n vas. I ja està, així de senzill. Quants anys d’avantatge social ens
porten!!!, Déu meu!!!.
Parem en un bar-restaurant de carretera, qua allà els hi diuen “Kro”, (dels pocs que hem vist),
on venen cireres i prunes. El lloc fa força goig, el porta una dona gran, molt guapa i molt
refinada. Un cop a dins veiem que hi ha uns pastissos força atractius, preguntem per ells i sí,
bingo!, els acaba de fer ella..., doncs som-hi!. En tastem una de gerds i una d’ametlla. Tot està
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molt bo i el lloc ens agrada força però ens hem llevat tard i no tenim gaire gana, pel que
marxem.
Aleshores, comentant la jugada a dins de la furgo, ens auto-convencem tots plegats que si a
algun lloc del que portem de viatge ens agradaria menjar, és en aquest lloc..., per la qual cosa
decidim fer temps visitant el proper poble medieval d’Agatunet, que hem vist en passar per la
carretera. Hi anem i hi ha algunes cases medievals però avui està tancat perquè a la nit hi faran
un concert..., amb el que la visita dura ben poc.
Per no fer més el tonto, tornem cap al restaurant i ens disposem a dinar en aquell restaurant
perquè ens ha fet goig, per polit i cassolà.
Dinem mandonguilles, uns talls de porc fumat amb patates i melmelada de fruits del bosc, o
sigui que el menú no és gran cosa...., llàstima!, perquè el lloc prometia. Tot i així és del millor
que hem vist i, al cap i la fi, això és el que deuen menjar ells...
El lloc està a les coordenades 60.333604, 6´615825 a la ctra. 550 Riksveg (5777 Grimo) i no
crec que la senyora posés massa pegues per fer nit al seu (molt ampli) aparcament a canvi de
menjar quelcom a casa seva.
No ha parat de ploure i segueix plovent, pel que
decidim buscar un càmping amb serveis, rentadora,
assecadora i sobre tot, una bona sala d’estar.
Arribem a Odda i anem al càmping, força fang i pocs
serveis, marxem a un altre 6 kms més enllà..., pitjor!.
Tornem a una àrea d’AC de Odda però el preu és el
mateix que un càmping: 145 kr!, marxem cap a
Røldal, on hi ha varis càmpings i el segon que veiem,
el Skysstasjonen, està força bé. Són les 7 de la tarda,
posem la rentadora,l’assecadora (tot de pagament),
una bona dutxa calenta (també de pagament, 10kr) i
anem a la sala d’estar que tanquen a les nou!.
Contactem amb la família amb l’Skype, sopar i
dormir.
Sembla que para de ploure..., ja portava des d’ahir
nit.

Dissabte, 17 d’agost de 2013
Avui farem un recorregut per una de les Rutes Turístiques que promociona l’Estat, aquesta és
la de Ryfylke, que surt de Røldal cap al sud per la carretera 13....o això volíem....
Sortim a les 12, anem a la oficina d’informació, just al davant del càmping, a veure que hi ha.
Sortim de Røldal i la carretera s’enfila per un espectacular túnel en tirabuixó que fa els 360º i
et deixa dalt de la muntanya i girem cap al sud per la 520, no per la 13 que era una cruïlla
anterior que ens hem passat involuntàriament i que per tant ens portarà tot el matí fora de les
rutes turístiques per petites carreteres i paisatges, és la típica equivocació que acabes agraint.
Anem vorejant un nou llac, el Røldalvatnet, força vistós, parem a collir maduixes silvestres, i en
collim força, just a peu de carretera, cau aigua per les parets contínuament, tot regalima
humitat i frescor, arribem a un altiplà totalment rocós, esquitxat per infinitat de llacs de totes
les mides. La carretera és estreta i no trobem ningú, només a algunes persones d’excursió. A la
dreta es veu un barret d’una gelera. Més roquissars i vegetació baixa. Arribem a uns
agradables 22 graus !!. Els pals per indicar el pas de la carretera en cas de nevades tenen més
de tres metres d’alçada!. Trobem plantes de flors de cotó com les que hi havia a Islàndia, el
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cert és que el paisatge és força semblant. Anem parant i gaudint del paisatge solitari i silenciós
i també collim força Nabius.
Acabada la zona de roques passem
per una estranya urbanització
plena de cases aïllades, algunes
sense accés a peu, només en barca,
altres sense llum, etc..., o sigui en
ple contacte amb la natura. Passem
per Sauda, un poble d’aspecte molt
agradable i tranquil, amb força
gent al carrer, on comprem pa i
unes galetes torradetes de llavors
que estan boníssimes!.
Passades les dues, arribem a
Ropeid, i no sabem si agafar ara el
ferri o després de dinar, però ens
ho mirem des de lluny i veiem que
a l’altra banda, a diferència d’aquest cantó, si hi ha un petit poble, pel que l’agafem acte
seguit...gran decisió!.
Arribem a Sand, i, ja des del ferri veiem a l’esquerra, en un extrem del port, unes
autocaravanes aparcades i cap allà que anem a dinar. Aparquem al moll, junt a tres AC’s
alemanyes. El lloc és un Furgoperfecto, però no ho sabíem. Hi ha el moll, algunes taules,
serveis amb wc i aigua calenta i una platja preciosa, amb una sorra blanca molt atractiva i junt
a la platja hi ha unes grans roques des d’on saltar a l’aigua. També junt al moll hi ha un parell
d’edificis oficials, unes oficines i un museu i des d’allà al centre del poble...uns 150 metres El
lloc és perfecte i la combinació ideal.
Mentre preparem el dinar comencem a pescar però la cosa no acaba de....., però havent
dinat...comença l’espectacle: en Marçal n’agafa dos o tres de seguits, l’Èlia un de vermell, la
Marta el més gran fins aleshores, tots “Verats” i per tant força bons i van caient. La Marta i jo
anem al súper a comprar i al ser dissabte tarda hem de fer un passeig fins a les afores del poble
però en tornar ens trobem als nens desesperats, histèrics...han pescat tant que no saben si
continuar fent-ho o parar, però hem de parar i els anem a netejar al mar, els hi traiem les
espines, el cap i els budells.
Però la ratxa és tan bona que decidim seguir pescant i regalar-los: en regalem set a uns
belgues, quatre a uns holandesos i
tres, els darrers, a uns italians que
acaben d’arribar i ho deixem perquè
es fa fosc !, durant la tarda hem
pescat... uns 24 o 25 verats!!!, el cert
és que hem perdut el compte!, i tots
de mida considerable i molt bons!.
Fem els que ens queden per sopar i
encara en sobren tres!!, n’acabem
tips!.
Durant la tarda, la Marta ha cosit
l’edredó nòrdic de plomes perquè les
frontisses del sostre elevable de la
furgo l’havien foradat i començava a
haver-hi una plaga de plomes.
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Ens en anem a dormir i, tot i tancar els ulls, veiem saltar peixos per tot arreu !!.

Diumenge, 18 d’agost de 2013
En ruta cap a Stavanger.
Sortim de Sand a les 10 del matí, plovent, fins a Nesvik, on agafem el ferri fins a Hjelemeland,
des d’on seguim fins a Tau per agafar el ferri d’Stavanger.
El recorregut d’avui també ha estat per fiords, amb boscos que ens envolten i esquitxats per
cascades de tant en tant.
En general estem veient força autocaravanes per tot el país, de tota Europa, moltes alemanyes
i també força de la mateixa Noruega.
No se si havia comentat abans que, des del primer dia, el wc químic de la furgo perd aigua!,
afortunadament és aigua neta, de la cisterna/dipòsit de dalt, perquè si no...., i després de fer
vàries proves vam optar per portar la part de dalt del wc buida i quan anàvem al wc, a deixar-hi
líquids..., hi tirem un got d’aigua de l’aixeta de la pica... si fem més cosa..., és mes complicat.
Arribem a Stavanger, venint en ferri des de Tau, i aparquem molt a prop d’on arribem amb el
ferri, també prop del Museu del Petroli. Estan fent una cursa ciclista de cert nivell.
Tal com aparquem, preparem uns entrepans per dinar i sortim a voltar per la ciutat, i ens els
mengem en un banc davant de mar, a la porta del “Museu del petroli” (del que Noruega n’és
un important productor), que havíem llegit en algunes cròniques que era interessant...doncs
això, és interessant, està centrat, més que en petroli, en tot el seu procés d’extracció i tota la
vessant tecnològica i humana d’aquest procés, però hi he trobat a faltar tota la segona part: la
manufacturació del petroli i tota la seva descomposició en milers de productes com els
combustibles o el plàstics, en totes les seves infinites formes i tipus. No ens acaba de covèncer.
Sortim del museu i passegem per la part més cèntrica de la ciutat que, entre que és diumenge i
està tot tancat, i que la cursa ciclista ho te tot mig tallat, te un aspecte estrany. Carrers
empedrats i buits, cases de colors, pocs cotxes. Dalt d’un turó hi ha una antiga torre de guaita.
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Seguim, i baixant d’aquest turó, anem a parar al
port, on hi ha un gran ambient doncs hi ha tot
el muntatge de la línia d’arribada de la volta
ciclista. Hi ha força gent, megafonia, paradetes,
etc..., en resum: molt merder, pel que marxem
cap al Gamle Stavanger (El Barri antic
d’Stavanger), que és Patrimoni de la Humanitat
de la UNESCO, doncs està compost per un
conjunt de 173 cases de fusta, dels segles XIX i
principis del XX que estan perfectament
conservades, blanques, plenes de flors (algunes
força estranyes!), amb uns carrerons sense
cotxes. Són un oasi temporal, molt bonic de
passejar (molt millor que el museu del petroli...
!).
Tornem cap a la furgo passant pel centre
comercial de la ciutat, on comprem uns gelats.
Marxem d’Stavanger, les nostres visites a ciutats sempre han estat el més breu que podem,
vivim en una ciutat i, un cop hem vist el que volíem veure, preferim marxar cap a la natura i en
aquest cas, la destinació és un lloc únic, potser al món el Preikestolen.
Anem cap al sud, per la E-39, cap a Sandnes des d’on girem cap a l’est, per la 13 cap a Oanes,
on agafem el ferri cap a Lauvika, que creua el Lysefjorden.
Un cop arribem, i en preparació de demà arribar aviat al Preikestolen, decidim fer nit al primer
lloc digne que trobem, i al cap de pocs metres trobem el Lysefjord Senteret, un excel·lent zona
amb aparcament, taules, una oficina d’informació turística (que només obra de matí) i un
centre d’interpretació dels salmons. Aparquem junt a una furgo d’uns holandesos que van amb
dos nens i al cap d’una estona arriben els holandesos als que ahir, a Sand, els hi vam regalar 4
verats, que ens diuen que s’han menjat per dinar, i que estaven molt bons. Per reblar el clau,
en Marçal i l’Èlia han tornat a pescar un parell de verats, però avui els han tornat a l’aigua,
estem una mica saturats de peix.
Demà serà un altre dia molt especial.

Dilluns, 19 d’agost de 2013
Arrenquem a les 10.30hs.
Portem uns quants dies controlant el pronòstic del temps, per tal d’encarar el Preikestolen,
amb el millor temps possible, de fet, en bona part, ahir vam anar a fer una volta per Stavanger,
per fer temps...i els Deus ens han escoltat.
Arribem a l’aparcament, preparem els entrepans, aigua i alguna cosa més i, a les 11.10
comencem a caminar. El camí és en continua pujada, més o menys suau, però sempre amunt.
El primer tram és per un ampli camí de muntanya amb una considerable pendent, al cap d’una
estona s’ha de pujar pel bell mig d’un rierol per on et vas enfilant per les roques sense cap
problema, després planeges una mica per uns prats inundats amb passeres i, acte seguit,
tornar a pujar fort per unes escales de roques i, a partir d’aquí, quan ja estàs a dalt, una suau
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pendent per l’altiplà, també amb algunes zones inundades (com a tot el país, hi ha aigua per
tot arreu), que ja et porta fins la roca. Hem trigat una hora i quaranta minuts, està bé.
El Preikestolen, o el Púlpit, ja hi som i fa sol.
Hi ha molta gent, molts grups. Un grupet d’espanyols, de Madrid, amb un cert poder adquisitiu
perquè porten un guia propi. I el reglamentari grup de japonesos pesats.
Com en els grans llocs mítics de Noruega (Geiranger, Trollstigen, Naeroyfjord, etc...)la natura
et supera. Les dimensions i la bellesa del lloc estan fora de tota mesura humana. Aquell
immens bloc de granit vertical, clavat junt al Lysefjord, amb una paret vertical de més de 600
metres fins l’aigua, imposa, imposa molt.

Primer ens ho mirem des del darrera, des de la paret de la muntanya, per on et pots enfilar per
veure-ho millor, i per on els nens s’enfilen i em comencen a fer patir. Finalment baixen.
Anem sobre la roca, una plataforma de granit molt gran, amb una gran i intrigant esquerda
que la creua. Ens acostem a la vora. La Marta i l’Èlia s’estiren al terra i s’arrosseguen fins a
treure el cap pel penya-segat, jo no m’atreveixo, em neguiteja molt.
Finalment el dia és perfecte, fa sol, tot i que hi ha una mica de boirina, es veuen les muntanyes
i, sobre tot, allà a baix, molt a baix, el fiord d’un gris fosc metàl·lic brillant, alguna barca hi
passa amunt i avall, deixant una elegant estela a l’agua.
Al ser l’hora de dinar, marxa força gent, tot i així en quedem uns quants, el que ens fa pensar
que possiblement sigui millor idea anar-hi de tarda.
La quantitat de fotos que pots arribar a fer en un lloc així i més, tenint en compte la
intangibilitat de les fotos digitals, és escandalosa.
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En Marçal es posa en un extrem amb els braços aixecats, fotos, ens posem els quatre vora el
precipici, fotos, ara al terra mirant avall, fotos i finalment la estrella són les que en Marçal
s’asseu al límit de l’abisme amb el peus penjant a sis-cents metres de la superfície del fiord. A
mi em fa molta cosa veure’l, tanta que, mentre s’asseu, no me’l miro i quan ja està assegut,
l’Èlia m’ho diu i jo em giro, faig les fotos i em torno a girar mentre s’aixeca. Impressionant.
Veure’l allà assegut ha estat una sensació molt forta.
Fem les darreres fotos en una esquerda que hi ha uns metres abans, a través de la qual es veu
el buit.
Amb la satisfacció del deure acomplert, d’haver estat en un lloc desitjat que sempre
recordarem, d’haver estat en un lloc llunyà i únic, iniciem la tornada, molt contents.
Al cap d’una estona de caminar, amb els sentits encara embotats de tanta bellesa, me n’adono
de que no porto cap pedra de record del Preikestolen, pel que faig mitja volta i torno al lloc i
en busco una de prou digna. A casa tinc una col·lecció de pedres de molts llocs on hem viatjat i
me’n recordo de quasi totes, però cada dia menys...
El camí, tot baixada es fa molt més agradable i fàcil, i a més, portem el somriure de felicitat a la
cara pel que acabem de viure i veure.
De tornada a la furgo, fem una infusió tot rient i comentant la jugada, molt contents i satisfets.
Marxem cap al sud, al sud d’Stavanger, cap a la zona de Jæren, la més al sud de les carreteres
turístiques noruegues a la regió de Rogaland. El paisatge és totalment diferent al dels fiords,
aquí és pla, obert, totalment humanitzat, esquitxat de granges, tot està cultivat, és l’hort de
Noruega, amb un clima molt suau per la proximitat del mar.
Parem a un súper a comprar i seguim cap a la costa fins al Bore Strandcamping (Borestranda
195, 4352 Kleppe), un estrany càmping amb dues parts molt diferenciades, una immensitat
verda sense serveis i una zona arbrada amb bungalows i serveis provisionals però nous. Ens hi
quedem, fem unes dutxes, posem una rentadora i una assecadora, cuinem al mòdul de cuines i
havent sopat posem una peli: “El sentido de la vida” dels Monty Pyton, que ens ajuda a fer
temps mentre acaba l’assecadora.

Dimarts, 20 d’agost de 2013
Ens llevem tard, fa un dia radiant, i
fem un passeig fins la platja. La zona
entre el càmping i el mar, és una
planúria verda, amb granges i bestiar,
amb camps i cap arbre. Abans de la
platja hi ha la típica duna lineal que
creuem. La sorra és molt blanca i fina,
la platja és infinita. Fa vent i el mar
està mogut, tot i això és molt atractiu.
Hi ha una quantitat ingent de
meduses mortes a la sorra, moltes
d’elles s’han assecat i semblen de
plàstic, semblen una calcomania de
medusa, en hi ha de totes les mides i
estats de dessecació. Molt curiós.
N’agafem algunes de ben seques per emportar-nos-les. En Marçal no pot evitar la temptació i
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s’acaba banyant a les molt fredes
aigües de l’atlàntic. És jove i fa el que li
toca..., bogeries. En acabat juguen una
mica a rugby per entrar en calor.
Ens hi estem força estona, fa molt bon
dia i el solet escalfa molt bé, els nens
juguen, el lloc és fantàstic, estem sols,
tot és molt agradable.
Tornem al càmping i ja ens hi quedem
a dinar en una taula al sol que hi ha
junt a la cuina.
A les quatre marxem i iniciem el
recorregut per la Ruta Turística de
Jæren, que va des de Bora fins a Ogna,
amb una distància total de 41
quilòmetres de recorregut per les carreteres 44 i 507. La ruta és bàsicament plana, recorrent
tot un seguit de camps de fruites i verdures i farratge pel bestiar, veiem camps de cols, de
patates, tancats amb vaques i grans hivernacles amb el mar arran dels camps, una zona molt
bonica, gens turística, molt lluny i diferent dels tòpics (però fantàstics) fiords noruecs. La
carretera transcorre entre els camps i el mar, hi ha algun búnquer i al fons, molins de vent.
Parem en un museu de la vida rural però està tancat (Només obren de 12 a 15 hs!!).
Tots els camps es veuen molt ben cuidats però no es veu cap sistema de reg pel que deu ser
una terra molt bona i entre la freqüent pluja i l’aigua del subsòl, ja fan. Les platges d’aquesta
zona són pedregars amb grosses pedres fosques, potser antigues morrenes glacials. Passem
per una curiosa zona amb uns turonets de l’estil de Montserrat, però de molt poca alçada, a
sobre dels quals, i entre petits llacs hi ha cases construïdes a les que només s’hi arriba a peu i,
per tant, a peu de carretera hi ha aparcaments on deixen els cotxes, per anar fins a casa
caminant. Molt curiós i ecològic.
Parem a Egersund, i anem a un BILTEMA, que es una cadena de supermercats de preus
econòmics on hi ha de tot una mica menys comestibles, moltes eines, articles per casa i el
cotxe i articles d’esport, i hi anem a comprar hams per pescar perquè poc a poc els hem anat
perdent, però dels més econòmics no en queden, per la qual cosa anem a un centre comercial
al centre de la ciutat (que fa una pudor de peix extraordinària!!) on trobem a una parella de
catalans que vam trobar a Røldal els dies de pluja i que, com nosaltres, la pluja els ha anat
empenyent cap al sud més ràpid del que tenien previst, també van en furgo pel que els hi
oferim venir amb nosaltres però no semblen gaire convençuts per la oferta. Finalment ,
darrera del Biltema, i quan falten tres minuts per tancar, trobem una botiga d’esports propera
on sí en hi ha.
Marxem d’Egersund direcció al petit Jossingfjord (Coord. 58.327002, 6.351244) on hem llegit
en una crònica que és un bon lloc on fer nit i a més te l’atractiu d’un “Helleren”. Seguim per la
carretera 44 vorejant el mar fins que s’endinsa cap a terra, hi ha molt poc trànsit, anem
pràcticament sols. Al cap d’una estona, en una zona més escarpada, passem un túnel i a la
sortida, veiem en la paret de la muntanya d’enfront el cables d’una via ferrada que te una
tirolina pel davant d’una cascada...però no portem els arnesos (només faltaria això!).
Seguim baixant i ja veiem que a la capçalera del fiord hi ha una immensa esplanada amb un
cotxe aparcat i cap allà que anem. Tal i com anem baixant veiem, a l’esquerra el “Helleren” que
consisteix en cases construïdes a recer d’una bauma natural, demà al matí les visitarem, ara
volem aprofitar per pescar una estona.
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En un extrem de l’esplanada on estem hi ha una construcció que no sabem ben bé que és,
sembla l’accés a una mina, però no ho tenim clar, però tampoc ens fa nosa.
Arribem i ens instal·lem. El lloc és
perfecte, totalment pla, a la vora
del mar i, a la zona del Helleren hi
ha aigua i wc.
Mentre en Marçal es posa a
pescar, jo preparo un foc a terra,
vaig a buscar llenya i ens muntem
el campament. Mentre pesquem
veiem a les roques, i a l’aigua, una
llúdriga (o quelcom molt semblant)
que es passeja per davant nostre
fins desaparèixer. Finalment jo he
fet un bon foc i en Marçal ha
tornat a pescar, avui 4 verats, un
els dona als alemanys que hi havia,
dos els torna a l’aigua i el darrer el
fem a la brasa, juntament amb unes panolles i unes torrades, senzillament tot un luxe
immillorable.

Dimecres, 21 d’agost de 2013
Abans de llevar-nos, obrim la porta de la furgo i la primera vista del dia és aquell petit i bonic
Jossingfjord. Preciós.
Havent esmorzat anem fins al Helleren, on encara hi queden dues cases que van estar
habitades fins el 1920, però l’assentament es remunta a la prehistòria. És un lloc encantador
(una mica deixat), pots entrar a les cases que es conserven força bé. L’aigua dolça la treien del
degoteig de les gotes d’aigua de la roca, on hi ha una galleda, i pots beure’n. Molt curiós.
Marxem per on vam venir ahir i a l’arribar a sobre del fiord veiem un aparcament amb un
memorial de la segona guerra mundial on expliquen que l’any 1940, es va amagar en aquest
fiord el vaixell de càrrega alemany Altmark que portava amagats presoners britànics a bord i
que van ser alliberats en una operació de soldats neozelandesos de la Royal Navy, en una lluita
cos a cos, en la que els presoners van ser alliberats i van morir set alemanys.
Així doncs el Jossingfjord és un lloc molt atractiu i amb molta història. Molt recomanable.
Tornem enrere fins a Songdalstrand (municipi de Hauge i Dalane), un racó de món paradisíac,
on el temps s’ha parat. És un petit poble situat a la desembocadura del riu Litlà, on totes les
cases són de fustes i habitades per gent interessant, escriptors, músics i pescadors, etc...també
hi ha un petit hotel i una botiga (tancada), amb el que el poble és una autèntic paradís perquè,
a més no hi circulen cotxes. A l’entrada del poble hi ha un aparcament i fas la volta a peu. Les
cases són molt pintoresques, amb moltes flors, unes decoracions molt atractives i molta pau.
Com sempre, no hi ha ningú pel carrer. Un bon lloc per viure.
Tornem a passar, i parar, a Egersund (on ja no fa pudor a peix) a fer una volta doncs ahir, el poc
que vam veure ahir ens va agradar.
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Reflexió: Esmentar aquí el fet que, tot i passar mig desapercebut, quan hi penses, te n’adones
de la seva importància pel bon desenvolupament del viatge: la tranquil·litat, en cap lloc hem
tingut cap mena de recança en deixar el vehicle obert, en deixar el vehicle amb les coses a la
vista, senzillament, com fa tothom, també la tranquil·litat de dormir en qualsevol lloc amb
total tranquil·litat i, no sols això, si no que un dels detalls més vistosos per nosaltres, tristos
europeus del sud, és la pràctica totalitat de bicicletes sense cap mena de lligam que trobes
arreu, tot plegat igual que aquí....igual.
Després de la filosofada, seguim voltant per Egersund, botiges de coses per casa; de roba; un
forn, on comprem pa; una carnisseria (cosa rara) i un taller on fan xocolata...cap a dins, i on
comprem uns bombons amb gust de taronja, llimona i maduixa que duren pocs minuts....
Marxem cap al nord, però no ho fem massa bé i seguim costejant una estona fins que hi parem
a dinar en una àrea de servei amb un petit bar, wc i taules..., també igual que aquí....igual.
Dinem paella, d’un preparat de la casa Nomen, està força bé. Seguim fins a Varhaug, on girem
cap a l’interior. En aquesta zona hi ha força motoristes amunt i avall. Més tard girem cap a
l’interior per la 504. Aquí ens tornem a equivocar..., vaja tarda!, i girem per la E39, fins a
Algard, on girem a la dreta cap a Oltedal, pel camí trobem un outlet de roba on parem a badar
i en Marçal es compra un gorro de llana. Seguim recorrent una bonica vall, vorejant el
Frafjord, fins a Byrkjedal, on girem a la dreta per la 503 (que és la carretera que havíem
d’haver agafat en primer lloc), fins arribar al nostre objectiu, un estrany lloc anomenat
“Gloppedalsura”. Aquest lloc és un
isolat paratge dominat per
gegantines roques de la mida de
cases, grans i petites, que són les
restes d’una antiga i descomunal
morrena glacial. Un extens camp
ple de roques, a les que els nens, i
també la Marta, s’hi enfilen (no
rellisquen gens) tot jugant en
vàries d’elles, la qual cosa et
permet dimensionar la mida de les
roques, que encara es veuen més
grans. El lloc està lluny de tot, no hi
ha pobles ni cases a la vista, pel
que la sensació llunar és important.
El lloc és enigmàtic, silenciós i
fantasmagòric, estrany. També hi ha la ressenya de que el lloc va ser escenari d’una petita i
matinera batalla de la segona guerra mundial, doncs Noruega va ser uns dels primers objectius
nazis per tal d’obtenir els minerals de ferro suecs i noruecs i tenir-ne una sortida al mar per
portar-los a Alemanya.
A partir d’aquí tornem a agafar la 45 fins a girar per una petita carretera per on entrem en un
nou i novament espectacular territori, roques i llacs composen un curiós paisatge, desangelat i
atractiu a la vegada, amb la petita carretera que va serpentejant, divertida, pel paisatge. Es
passa per un parell d’estacions d’esquí amb zones urbanitzades al seu voltant però el paisatge
és força llunyà i solitari.
Seguim per la FV-500, fins al límit de l’abisme, fins on hi ha un parador de carretera el
“Øygardsstølen”, pràcticament penjat, dalt d’una roca, sobre el Lysefjord, però ja han tancat
pel que baixem cap al fiord. Aquest és el punt de partida per anar fins al lloc anomenat
“Kjerag” que és una famosa roca encastada en l’escletxa d’una muntanya, sobre la que t’hi
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pots enfilar i estar amb un forat de mil metres!!! a sota teu. Des d’aquest punt es triga un
parell d’hores en cada sentit.
La baixada és un vertiginós recorregut de sis
quilòmetres fins a Lysebotn, amb 27 corbes i
una caiguda de més de 900 metres, amb un
túnel en corba de 340 graus (!) amb tres corbes
a l'interior, anomenat Lysetunnelen. La
carretera va se construïda inicialment pel servei
de la central elèctrica de Lysebotn, però ara és
un atractiu turístic més, tot i que només està
oberta a l’estiu, si més no mentre la
climatologia ho permet. És tan impressionant
que fins i tot hi ha postals amb la imatge del conjunt de la carretera. No te l’atractiu
paisatgístic d’altres espectaculars carreteres noruegues, com per exemple la carretera dels
Trolls o la de les Àligues, però això li dona un cert aire d’aventura i autenticitat molt especial. A
mitja baixada hi ha una explanada on hi ha un parell de furgos aparcades, sembla un bon lloc
on fer nit.
Arribem a baix, una mica estabornits pel que acabem de passar, i fem una volta pel lloc. Anem
fins al port buscant un lloc on fer nit. Hi ha quatre cases, la central elèctrica, un alberg, el port i
un càmping i tota la calma i bellesa dels fiords noruecs. El lloc és acollonant.
Com que dies enrere la pluja ens va anar empenyent, ara anem una mica sobrats de dies, pel
que decidim quedar-nos hi un parell de nits i per fer-ho més còmode, entrem al càmping, que
és una immensitat verda amb un edifici de serveis i un del bar restaurant amb una molt
agradable terrassa.
Aprofitant les darreres llums del dia encara aterren alguns parapentistes que baixen des de
dalt de les parets del fiord per on acabem de baixar.
El paisatge, la calma, la llum i l’espectacle dels parapents vist des de la terrassa composen un
escenari digne d’un somni.
Sopem i anem al bar (amb wi-fi) a fer un te i ens trobem a un noi madrileny que treballa al
restaurant de dalt del port i xerrem amb ell una estona. Posem la crònica del viatge al dia i
esgotem el dia en un lloc molt especial.

Dijous, 22 d’agost de 2013
Relax
Ens desperta el fort, i desagradable,
soroll d’un martell de clavar pilones,
sembla que al petit port hi estan fent
un nou lloc d’amarratge per vaixells i
estan clavant les pilones per fixar-lo al
fons. Tot i això, potser és el millor dia
(climatològic) que hem tingut en tot el
viatge. La Marta i jo, anem a fer una
volta fins la port i tornem per l’únic
carrer del poble on hi ha les poques
cases del poble, totes grans, ben
cuidades i amb molt terreny, per
davant nostre creua un cérvol.
Tot és calma.
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Tornant a la furgo em trobo una dotzena de pebrassos que collim per dinar.
A mig matí , ja tots quatre, tornem al port a mirar la construcció del moll, ens mirem els caiacs
que lloguen al càmping, anem fins a un local del port on també lloguen caiacs i venen alguna
coseta, perquè al poble no hi ha botiga. I comprem alguns ous, llet i fruita, i resulta que la noia
parla un correcte castellà amb accent argentí, doncs ha viscut a l’Argentina i al barri del Raval
barcelonès (!). Amb ella hi ha un noi americà, que ahir vam veure al càmping, eixugant les
seves pertinences doncs, en un dels vols d’ahir, va anar a parar a l’aigua i se li va mullar tot,
fins i tot el mòbil....
Fins quasi la una no toca el sol a la furgo, doncs l’alçada de les muntanyes, juntament amb
l’estretor del fiord, fan que fins que el sol no està ben alt no entri, no vull pensar el que passa a
l’hivern...
Amb el wi-fi del càmping ens posem al dia amb les comunicacions i la premsa catalana a la
terrassa del càmping, prenent el solet.
Tarda memorable.
Dinem aviat, el martell, de tant en tant, segueix picant, i lloguem un caiac per la tarda i
l’alternen en Marçal i l’Èlia. En Marçal es cansa aviat i l’Èlia se’n va força endins, tota sola,
remant en aquelles aigües negres i totalment planes, quasi sòlides. En Marçal s’acosta fins a un
racó del fiord on hi ha una colònia de foques. Nosaltres ens quedem al port, en una zona amb
unes taules de pic-nic i anem pescant, fins i tot la Marta pesca un verat i jo dos i un bacallà,
mentre els nens van alternant el caiac. En Marçal també pesca tres verats que acaba regalant
a un bon home que també estava pescant sense treure res i ens anava veient a nosaltres que
anàvem fent i fins i tot la seva dona se li enfotia....L’Èlia s’ho passa pipa tota sola en el caiac
anant i venint pel fiord. El martell segueix picant, de tant en tant.
La tarda va baixant, el martell ja ha parat, i una llum preciosa il·lumina el fiord, el cel i l’aigua es
van daurant i la calma és absoluta. Un lloc no pot ser més bonic. L’harmonia entre el paisatge,
la llum, la calma i la nostra felicitat també és absoluta.

De tornada torno a mirar el lloc dels
pebrassos i ara trobo uns quants rossinyols que fem fregits per sopar, així com una pizza que hi
havia “abandonada” al congelador de la cuina del càmping i, ja que fem foc, un foc molt xulo,
amb un cercle de pedres al voltant, fem el peix (2 verats i un bacallà) i un parell de panolles a la
brasa. Un menú variat i econòmic....
Havent sopat anem al bar, fem un te i ens connectem a internet i ens tornem a trobar al noi
espanyol d’ahir, amb el que la Marta enraona una estona i que de fet és búlgar (!), però que fa
molts anys que viu a Madrid i ara treballa a Noruega...bona barreja!.
Ha estat un dia perfecte, molt especial.
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Divendres, 23 d’agost de 2013
Avui marxem, però ens ho prenem amb molta calma.
La Marta renta roba i jo faig foc per torrar uns gofres i anem badant gaudint de l’entorn. Els
nens no es lleven fins a dos quarts de dotze i, en bona part, perquè al camp del costat aterra
un helicòpter que porta subministres als treballadors de la obra del port.
En acabat anem a fer una volta a veure si trobem més bolets i, a l’altra banda del riu, de fet en
una illa que hi ha, trobem molts rossinyols, aproximadament uns dos quilos. Força bé i força
bons, perquè, a més el rossinyol és un bolet que no es corca.
Finalment, a dos quarts de cinc de la tarda, marxem, una mica tristos, de Lysebotn (Lyse:nom
del fiord i “botn”, el fons del fiord, equivalent al “bottom” anglès). Aquest ha estat el darrer
fiord que visitem, la qual cosa afegeix tristor al moment, doncs aquests paisatges són realment
excepcionals, tal i com la mateixa UNESCO ha reconegut. Marxem cap a l’interior, ja direcció
Oslo on hi arribarem d’aquí un parell o tres de dies.
Enfilem la pared/carretera que ens torna a dalt del fiord i parem al parador Øygardsstølen,
penjat del precipici sobre el fiord on treballa el noi búlgar (que ens convida a un cafè), des d’on
es tenen unes vistes excel·lents del fiord. És un local preciós en un lloc privilegiat.
Desfem el camí que vam fer fa dos dies enmig d’aquest paisatge llunar i estrany i anem tirant
fins a Sirdal, on agafem la carretera 9 i passem per Valle, on trobem una concentració de
motos Honda GoldWing, on parem a preguntar a la oficina de turisme si hi ha algun poble
proper on hi hagi alguna activitat digna de viure i veure. Ens estranya que, tot i ser tan tard
(pels seus horaris), estigui oberta, entrem i hi ha una primera zona de cafeteria, buida; una
segona zona d’oficina de turisme, buida i al fons la zona de perruqueria (unisex) i la mateixa
senyora que està tallant el cabell a un
jove, és la informadora turística (!!),
que ens informa de que en un poble
proper, a Hovden, a uns 50 kilòmetres
més endavant, hi ha una festa i cap allà
que anem.
Poc més enllà de Valle hi ha un curiós
paratge, a peu de carretera, amb taules
de picnic i wc (però massa prop de la
carretera per fer-hi nit) on el riu ha
erosionat les roques en formes molt
curioses, l’aigua circula entre les roques
i per sobre de grans superfícies de
granit, està molt ben condicionat, amb
passeres i indicacions. Un bon lloc on
remullar-se si no fos per la temperatura
de l’aigua, intocable.
Arribem a Hovden i, just a l’entrada, trobem el recinte on aquesta nit faran el festival de
música que, pel que aconseguim saber, es de música country i l’entrada val una pasta pel que
hi renunciem. Llàstima perquè el lloc és un recinte municipal amb serveis, una platgeta de llac,
lloguen barques, i està força bé..., però avui no pot ser.
Mirant la informació de Hovden, veiem que hi ha un complex de piscines lúdiques
climatitzades, pel que decidim anar-hi l’endemà (per fer-li un homenatge a l’Èlia i perquè anem
molt bé de temps) per la qual cosa decidim quedar-nos-hi a fer nit i ho fem en un aparcament
de l’estació d’esquí que hi ha a les afores.
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Dissabte, 24 d’agost de 2013
Ens llevem i anem al supermercat Kiwi (que segons sembla és el més econòmic) del centre a
comprar algunes melmelades per emportar-nos cap a casa i/o per regalar i a les 11 estem a la
porta dels banys de Hovden Badeland & Spa. És un recinte fantàstic molt gran, evidentment
tancat i amb calefacció, amb uns finestrals immensos, del terra al sostre, amb vistes a les
muntanyes (deu ser espectacular estar aquí dins a l’hivern), diverses piscines lúdiques de
diferents formes i diferents fondàries. Hi ha jacuzzis i tobogans aquàtics (que no funcionen...),
tot molt ben muntat. Des de dins de l’aigua es pot sortir a una piscina exterior i hi ha un segon
edifici amb saunes i banys a diferents temperatures. Ens hi estem fins a la una, tot esperant
que posessin en marxa els tobogans...però no, havia saltat un diferencial i l’únic que sabia com
anava el tema estava de cacera i amb el telèfon fora de cobertura, o aquesta és la explicació
que ens donen; i deu ser certa, perquè, a canvi de no haver pogut gaudir de totes les
instal·lacions a que l’entrada dona dret..., ens regalen un menú del bar del recinte!!!. Els
menús consisteixen en un entrepà tipus hamburguesa, patates i beguda ( fins i tot hi ha menú
sense gluten), amb el que ja sortim nets, polits i dinats.
Marxem de Hovden per la 9 i seguim cap al nord-est fins a trobar la E-134, a Haukeli, i a la
mateixa cruïlla, junt a l’hotel Haukeli trobem un xiringuito de Lapons (+/-), on venen les
típiques pells i banyes de ren i d’altres objectes d’artesania lapona i, com que els nens no
n’havien vist cap, hi parem, badem una estona i acabem comprant una mena de peücs per la
iaia Pilar. En el nostre viatge en moto al Cap Nord de fa vint anys, en la Laponia finlandesa ja en
vam trobar força i fins i tot en un, a Kaamanen, al nord d’Inari, vam canviar una pila d’objectes
per dues ampolles, una de rom (ja començada) i una de conyac Napoleón d’Andorra.
Poc més endavant, trobem una cruïlla amb una benzinera i un súper, on parem a comprar
algunes coses, entre elles cafè que, curiosament, compres en gra i, en algun lloc del súper hi ha
una màquina de moldre, on te’l mols, però queda tan gruixut que l’hem de passar tres cops... i
així i tot!.
Allà girem a l’esquerra per una carretereta, la 362, per paisatges fantàstics, un a zona força
rural on podem veure moltes cases de fusta de construcció i formes molt tradicionals, és com
anar circulant per un museu enmig de paisatges bellíssims, més tard el paisatge canvia i
passem per unes zones desolades, amb poc més que herba, llacs i roques on hem trobat
bastants aparcaments amb gent que marxava a caminar per la zona, a dormir per la muntanya,
fins i tot, uns van en caiac per un els llacs. Voregem un gran llac, el Tolak, fins a l’estació
d’esquí de Rauland, on parem una estona i fem un te a la furgo mentre juguem en un parc
infantil i amb uns petits tricicles a pedals.
Poc més enllà, girem per la 37 i passem un port de muntanya i arribem a la vall de Rjukan, i
just al principi trobem la central
de Vemork que te una molt
interessant història la darrera: El
1934, Norsk Hydro va construir el
que era, en aquell moment, la
planta elèctrica més gran del món
(!) a Vemork (Rjukan), i amb ella
una planta per la producció
d’hidrogen. Un subproducte de la
producció d'hidrogen a través de
l'aigua de l'electròlisi era aigua
pesada, un component que els
nazis volien per la producció dels
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primers prototipus de bomba atòmica per això van requisar la fàbrica però, afortunadament, la
resistència noruega i les forces aliades la van sabotejar fins a sis vegades de tal manera que
mai no es va poder produir l’aigua pesada ni amb normalitat ni amb quantitat. Tot això
s’explica en la pel·lícula “Els herois del Telemark” de l’any 1965, protagonitzada per Kirk
Douglas.
L’accés a peu a la central és per un antic i preciós pont metàl·lic on fan “puenting”, també hi ha
una “Tirolina”, tot i que ara no hi ha ningú. L’aparcament seria un bon lloc on fer nit.
Baixem fins a Rjukan, que és un poble llarguíssim, més de cinc quilòmetres, i el fem dos cops,
amunt i avall, buscant ja un lloc on fer nit.
Veiem un telefèric i anem a l’aparcament, que està bé, però no és el que busquem, estem
buscant el funicular que puja al mont Gausta, el “Gaustabannen”que està més avall, girant a la
dreta i enfilant-se per la FV-651, una petita carretera de muntanya que et porta fins la estació,
que ja està tancada pel que seguim fins
a un aparcament junt al llac
Heddersvatn, on ja hi ha vàries ac’s i on
aparquem per fer nit. Fem un petit
passeig fins al llac i ens fem un fart de
riure mullant-nos els peus doncs tota la
superfície és turba absolutament xopa
d’aigua que surt quan la trepitges i fem
un bon merder....i un fart de riure.
Sopem amb la porta de la furgo oberta
de cara al llac.
Tenim una nit estupenda amb la lluna
plena reflexant-se al llac.
Quins paisatges!

Diumenge, 25 d’agost de 2013
A les set del matí el sol ja ha sortit sobre el llac, però dormim una mica més. Fa molt bon dia.
Ja molt aviat arriba gent de totes les edats que comencen a pujar muntanya amunt cap al cim
del Gausta, de 1.883 metres, que em recorda al Taga, prop de Ripoll, el que fa que sigui
assequible per tothom, nens inclosos, però nosaltres volíem fer el viatge fins al cim en una
combinació de tren, de 800 metres de recorregut i funicular per dins la muntanya amb 400
metres de desnivell, pel que ens acostem fins l’estació de la base però al veure els preus...350
corones per persona!!, decidim que...millor que no!.
Tornem a baixar fins a Rjukan, on hi ha un skansen amb un seguit de cases de la comarca
reunides, no hi ha ningú però s’hi pot passejar, hi ha granges, un petit molí i una serradora
moguts per aigua, corrals, etc...unes construccions precioses.
Anem a la oficina de turisme a veure que hi ha a la regió del Tellemark i ens assabentem que
hi ha una granja on fan formatge i una antiga via del tren que es pot recórrer en una mena de
vagonetes – bici, tot això en les rodalies del llac Tinnsjà.
Cap a la granja Håvardsrud!, comencem vorejant el llac per la 364, fins que girem a l’esquerra,
muntanya amunt i la carretera es va fent cada cop més petita....i no sabem massa ben bé si
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anem en la direcció correcta però sí, finalment, on Jesús va perdre el barret, trobem la granja.
És una família, amb varis nens que volten per allà, fan i venen: formatges, creps, pa, algun
pastís, mantega i també fan els molt especials formatges noruecs de color marró, entre els que
destaca el Gamelost, formatge molt especial i més enllà, entre els formatges, que a nosaltres,
que ens agraden molt els formatges, no ens agrada gens. Comprem mantega i formatge
“normal” (una mica poca-solta), és una mena de “La casa de la pradera”, amb la senyora amb
davantal i els nens, i el bestiar per allà fora, entre ells un porc pel-roig!.
Tornem enrere fins Miland, a la cruïlla de la 37 i la 364, on hi ha les vagonetes – bici i anem al
Tinnsjø Kro AS (Nedre veg 4, 3658 Miland), un bonic restaurant i càmping on es lloguen
aquests ginys i d’on surt la via. Dinem junt al restaurant en un racó on hi ha un parell de taules
cobertes per unes petites pèrgoles.
Havent dinat anem al restaurant a llogar els vehicles i ens atén un noi d’origen peruà que porta
treballant allà uns anys. Ens mirem els plats del restaurant per si l’hem cagat no dinant-hi i
veiem el de sempre, algun tall (prim) de carn amb suc, purés, patates, alguna verdureta, en
resum, res que ens sàpiga greu haver-nos perdut. Tot i això, hi para força gent, tan a dinar com
a fer-hi una cervesa, doncs està molt ben ubicat i és força atractiu.
Agafem les +/- bicis que són, bàsicament, una bici amb sidecar amb les dues rodes de la bici
(diguem-ne, sense pneumàtic) per un rail i la del side a l’altre, el seient de la bici i un seient de
banc al centre del vehicle, i un fre de pedal... i comencem a pedalar, direcció Rjukan, i al cap de
poc, en Marçal ens envesteix i ens fotem un bon ensurt!. Fa molt bona tarda i anem en màniga
curta gaudint el paisatge, durant tot el recorregut, com en tot el país, hi ha plantes de gerds a
banda i banda de la via, que anem collint i menjant i aquí també trobem un arbust de groselles
que també collim i mengem. Ens trobem a un altre vehicle de cara, pel que hem de parar i
treure un dels vehicles de la via (el treuen ells que només en porten una) i nosaltres seguim
endavant. Passem entre cases,
camps, un camp de tir al plat (on
no hi ha ningú) i al final del
recorregut unes tauletes. Mitja
volta i seguin endavant!. La mitja
volta es fa aixecant el bici-tren i
donant-li mitja volta i vinga!. Al poc
de començar en Marçal ens torna a
envestir i aquest cop més fort, tant
que ens fa descarrilar i no prenem
mal perquè no toca. Arribats, sans i
estalvis, al punt de sortida fem un
te i en Marçal i jo ens dutxem en
les dutxes del càmping (10 Nk),
com a tot el país.
Marxem i anem tirant per uns boscos on em quedo amb les ganes de parar a mirar si hi ha
bolets, llàstima!, però seguim direcció a veure una altra de les coses que només es poden
veure a Noruega, les fantàstiques esglésies de fusta Patrimoni de la Humanitat i triem anar a la
de Heddal, en direcció a Oslo. Hi arribem cap a les vuit de la tarda, amb un fantàstic sol
minvant. L’espectacle és fantàstic, el sol baix li dona a la fusta un color daurat meravellós,
quasi irreal, de conte de fades. Sembla un castell de fantasia més que una església. L’edifici (ja
tancat a aquesta hora)està dins d’un recinte, envoltat per un mur de pedra, al voltant del
temple hi ha el cementiri, perfectament cuidat, totes les tombes tenen flors vives i de tots
colors (tenen un bon adob!) en aquells moments hi ha dues dones arreglant-ne un parell i fins i
tot tallen, manualment la gespa de sobre la tomba. L’església fa olor de brea, el tractament
que porta la fusta. El sol segueix baixant i donant tota la gama de colors càlids a la fusta que
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ara ja te un color ataronjat que encara la fa més
irreal. A l’exterior del recinte hi ha una segona, i
molt més senzilla i petita estructura de fusta que és
el campanar.
Les fotos van caient indiscriminadament (visca el
suport digital!). Passem una estona en un núvol, en
un món idíl·lic, en perfecte equilibri. No hi ha cap
pressa, la llum és perfecta, el silenci, aquell
monument i nosaltres.
Marxem, amb una complerta pau interior,
reconfortats d’aquella estona viscuda junt a l’obra
d’art que és aquella església de fusta de Heddal i
comencem a buscar un lloc on fer nit, mirem una
àrea de AC’s que hi ha a Notoden, el mateix poble
de l’església, però està força deixada, pel que
seguim endavant i ens desviem per la 360, direcció
Oslo per una via més tranquil·la. Voregem el llac
Heddalsvatnet i acabem al port fluvial de
Akkershaugen, junt al riu Saua. És un lloc excel·lent, amb taules, endolls i mànegues d’aigua
del mateix port. No vam pensar en agafar les coordenades però amb el nom del poble és fàcil i
només cal baixar fins al port, i al fons està aquesta zona perfecte per nosaltres.

Dilluns, 26 d’agost de 2013
Hem dormit molt bé, en absoluta calma. Esmorzem en una de les taules del petit port i omplim
d’aigua. Fa un sol radiant. Carreguem l’ordinador i rentem plats.
Arriba un autòcton amb un pick-up i comencem a xerrar i ens explica que és lampista i que està
jubilat i que cada any va un parell de setmanes a les Canàries. Cosa que altres noruecs també
ens han comentat.
Marxem i girem cap al sud per la 36, on parem en una parada a peu de carretera a comprar
pomes, més endavant parem a Ulefoss i anem a la biblioteca municipal doncs necessitem una
bona connexió a internet doncs en Marçal ha de contactar amb la seva universitat. També
nosaltres hem de connectar-nos amb en Lars per tal de confirmar la reserva pel ferri per anar a
casa seva. Ens hi estem una bona estona i ho deixem tot lligat. Mentre estàvem a la biblioteca
he vist que prop de Ulefoss hi ha el Canal del Telemark que te nombroses exclusses i segons les
fots val la pena..., però no hi anem. Ens quedem al mateix poble, a la zona comercial per tal
d’anar al súper i fer algunes compres pensades ja per casa. Comprem salmó per l’Anna, una
birra per en Vicens, pa Wasa per celíacs per la Marta, salsitxes per dinar, etc...i entre la hora
que ja és i que junt la furgo tenim unes taules amb para-sol, ens quedem a dinar. Fa molt bon
dia, estem a 23ºC!!!.
Cap a les tres marxem cap a Oslo, ens falten 157 quilòmetres, tot i que a Noruega els
quilòmetres no condeixen gaire doncs entre les corbes i els límits de velocitat, que la gent
respecta força escrupolosament, i tot plegat no es pot córrer gaire.
Arribem a Oslo i anem directes al Holmenkolen, l’imponent trampolí de salts d’esquí, que es
veu des de quasi tota la ciutat, a l’aparcament del qual s’hi pot fer nit. Quan hi arribem ja hi ha
una AC alemanya.
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Aparquem i anem al Holmenkolen Park Hotel que hi prop del trampolí a comprar la “Oslo
pass”, que ens ha de permetre moure’ns i visitar la ciutat a millor preu. Entrem a l’hotel, que
és espectacular, tot de fusta, d’estil tradicional, molt maco i luxós, quasi ens perdem per dins
però finalment trobem la recepció i comprem els passis.
I ja amb el passis els estrenem visitant el museu que hi ha a la base del trampolí, un museu
d’història de l’esquí i de la relació de Noruega i Oslo amb la neu i el gel. Història de l’esquí com
a estri per avançar per la neu i com esport, de les expedicions als dos pols, dels jocs olímpics,
dels reis noruecs i la neu, etc... i finalment pugem en l’ascensor fins al cim de la construcció
des d’on es tenen unes vistes de 360º espectaculars de la capital noruega i rodalies. Des del
cim del trampolí hi ha una llarguíssima tirolina que et porta fins la base i veiem tirar-s’hi a un
noi i una noia, cap dels dos massa convençuts...
Darrera nostre ja tanquen el
trampolí i tornem cap a
l’aparcament, just a sota del qual
hi ha una colla de joves entrenant
pel duatlò d’esquí i tir i badem una
estona veient-los disparar i
arrencar a corre-cuita a esquiar
amb uns esquís amb rodetes que
porten i tornar a començar.
Arribem a la furgo a passar-hi la
nit. Sopem i veiem “Resacón en las
Vegas” , vaja sonamenta de
pel·lícula..., però als nens els hi
agrada. Dormim molt bé.

Dimarts, 27 d’agost de 2013
Baixem del Holmenkolen cap al centre d’Oslo a buscar l’àrea d’aparcament que hi ha junt al
port. Posem l’adreça al GPS però no ho trobem, pel que com que tenint l’Oslo Pass podem
aparcar de franc als aparcaments municipals, anem directament al museu de vaixells vikings.
Entrem i la Marta i jo ens emocionem doblement doncs recordem molt clarament quan hi vam
ser...fa vint anys i per la presència d’aquelles obres d’art que són aquells vaixells. La sensació
de tornar-los a tenir davant, d’admirar les seves esveltes i elegantíssimes formes, les seves
proporcions, les seves dimensions, la seva harmonia, en resum, la seva perfecció són
astoradores. No hi ha adjectius que abastin la seva definició. No et canses de mirar-los i
d’admirar-los. A mi em produeixen una sensació similar a mirar un temple grec i crec que en
ambdós casos sento algun lleuger símptoma de la síndrome d’Stendhal.
I ja no et dic res si penses que amb allò se’n van anar fins a Islàndia, Grenlàndia i finalment a
Amèrica cap a l’any 1000, 500 anys abans que Colom!.
Hi ha dos vaixells el Gokstad i el Bokstad, ambdues naus van ser utilitzades com tombes de
dignataris víkings, pel que van ser enterrades senceres amb tot l’aixovar adient pel “darrer
viatge”.
El Gokstad va ser la tomba d’un rei, un home de certa alçada i probablement ferit i/o mort en
batalla, per les ferides que te a les cames, va ser enterrat amb el vaixell juntament amb cavalls,
gossos i altres animals, així com tot un seguit d’objectes funeraris.
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El Bokstad o vaixell d’Oseberg (el lloc on el van
trobar) va ser la tomba de dues dones, una
d’avançada edat, més de 80 anys, i una segona
més jove i també van ser enterrades amb el
vaixell que aleshores era cobert amb terra
formant un túmul de certa alçada i major
diàmetre. També van ser enterrades amb
cavalls, gossos i altres animals, així com tot un
seguit d’objectes i mobiliari funeraris.
Ab-so-lu-ta-ment ex-cep-cio-nal.
A Roskilde, Dinamarca, també hi ah un museu
de vaixells víkings però no li arriba ni a la sola
de la sabata.
Aprofitant l’aparcament, anem cap l’Skansen
que limita amb aquest aparcament, on també
entrem amb l’Oslo Pass.
És força bonic i representatiu doncs tots els
edificis que hi ha són reals, o sigui són edificis
amb algun interès històric que van ser
desmuntats i traslladats allà per interès del rei Olav V, rei de Noruega i Suècia, i que cal
recordar que Noruega es va independitzar de Suècia després de consultar al poble noruec i
acceptar, tothom, el que la democràcia deia, el que el poble noruec manifestava, no se si us
sonen les similituds i, sobre tot, les diferències...
A l’entrada de l’skansen hi ha un museu d’objectes i indumentàries de diferents èpoques i
regions de Noruega i, acte seguit,
comences a passejar per un bosc i vas
trobant diferents construccions com
granges,
escoles,
esglésies,
magatzems, graners, etc..., fins i tot la
totalitat d’un poblet amb cases,
corrals, graners i bugaderia, etc...en
els que hi ha gen vestida d’època que
fan les feines d’aleshores i t’informen
de, per exemple, de perquè els llits
són tan petits i és perquè dormien
molt arraulits pel fred que hi feia.
Al final del recorregut hi ha uns
edificis decorats amb objectes dels
ants 50 i 60, habitacions i botigues
d’època
Acabat el passeig, i amb el somriure a la boca per tot el que acabem de veure als dos museus,
tornem a tocar de peus a terra a hòsties doncs ens trobem la furgo multada!!!, quina tallada
de rotllo!. 510Kr, uns 63€.
Resulta que tot i ser l’aparcament d’un museu, i per tant d’un lloc, diguem-ne estatal, no és un
aparcament municipal i, per tant no ens val l’Oslo Pass, doncs els aparcaments són una mena
de concessions de gestió privada. O sigui que...dues pedres, i a pagar!.
Marxem d’aquí i anem cap als museus de la Kon-Tiki i del Fram, que estan junts i aquí si,
paguem dues hores d’aparcament.
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Entrem al museu de la Kon-Tiki,
(nom del déu del Sol dels inques)
va ser l'embarcació, construïda pel
noruec Thor Heyerdahl l'any 1947,
seguint els models originals dels
antics pobles indígenes de Amèrica
del Sud (feta amb material de
balsa i lligada amb cordes, sense
claus). Amb ella, Thor Heyerdhal i
cinc homes més emprengueren el
viatge des de la costa del Perú fins
a la Polinèsia. Durant la travessia
de 101 dies i 8.000 quilòmetres, els
sis homes sobrevisqueren només
del que pescaven i bevent només
de l'aigua de la pluja que podien recuperar fins arribar a l'arxipèlag polinesi de Tuamotu amb el
que es va demostrar la possibilitat de que les poblacions de les illes de l'Oceà Pacífic havien
estat habitades per aventurers originaris d'Amèrica del sud.
És força interessant veure com es va anar construint la idea i el vaixell, com es va fer el viatge i
totes les aventures. Recentment han estrenat una pel·lícula sobre el viatge.
El museu també recull els viatges del Ra (I i II) amb el segon dels quals Heyerdhal va creuar
l’atlàntic; i el Tigris amb el que va viatjar des del golf Pèrsic fins a Àfrica. Molt interessant.
Sortim del museu de la Kon-Tiki i entrem al del
Fram.
El Fram es un preciós i massís vaixell de fusta que
utilitzaren varis exploradors noruecs entre els
destaquen Nansen i Amundsen en diverses
expedicions a l'Àrtic i l'Antàrtida. Primer va ser
Nansen el 1893 en una expedició àrtica i entre 1910
i 1912 per l'Expedició Amundsen que assolí per
primer cop el Pol Sud. El Fram és el vaixell de fusta
que ha viatjat més al nord i més al sud. El museu és
una mena d’immens hangar, dins del qual està el
vaixell, sencer, envoltat de tota la seva història i
mitologia. Hi pots pujar i veure els seus interiors,
camarots, màquines, estances i, sobre tot, veure
l’estructura constructiva interna del vaixell que va
quedar atrapar al gel i va resistir la pressió fins al
desglaç. És un museu fantàstic, admirable,
impecable amb molt material explicatiu en panells
en castellà. Igualment, molt interessant.
I si abans havien estat 510 kr..., ara trobem una segona multa de 760 kr (95€)!, per passar-nos
10 minuts de les dues hores. Cony! Quin dia portem!. Trobem al senyor vigilant de
l’aparcament, posant una altra multa a un cotxe, i li expliquem el conte de la llagrimeta i ens
diu que està multant a aquell cotxe per passar-se...tres minuts!! Baixem el cap i marxem.
Estabornits per les hòsties que portem avui, anem a l’aparcament d’ACs del port per establirnos-hi fins demà.
L’aparcament és una zona del port esportiu d’Oslo i pagues per hores i surt més econòmic si
agafes el bon de 24 hores per 200 kr, uns 25€. Hi ha una gran explanada asfaltada i
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senyalitzada, amb preses de llum, aixetes i taules junt al mar i un mòdul de wc amb dutxa (una
mica lluny) i pel que, al bar que hi ha a l’entrada, et donen el codi per obrir-ne la porta.
Dinem i, en acabat, anem cap al centre amb el bus 32 que para a la mateixa porta del recinte.
Anem a una oficina d’informació, on demanem informació sobre on permet aparcar l’Oslo Pass
i només és en unes zones concretes de la ciutat, poca cosa. Cap d’elles cèntrica ni prop dels
llocs turístics. En aquest aspecte, una mica enganyifa.
Am el pc de la oficina de turisme ja quedem amb en Lars, l’amic danès, per la reserva per anar
a casa seva i que el recollirem a la feina per anar-hi.
Són quasi les 6 i ja comencen a tancar les botigues però, seguint les indicacions de la Of. De
turisme anem cap a un barri interessant, hi anem amb el bus 11. És un barri una mica “xungo”,
amb força emigrants, pel que hem vist a la resta del país. Carrers amples i cases uniformes
amb grans finestrals i alguna botiga oberta.
Tornem cap al port amb el 31, però abans parem al súper que hi ha a l’altra banda de la ronda
d’Oslo que passa per la porta del recinte portuari.

Dimecres, 28 d’agost de 2013
Ens llevem i esmorzem al sol, fa molt bon dia, molt bona temperatura.
El port nàutic te el seu propi moviment amb vaixells amunt i avall. Veiem com en treuen un
parell per posar-los al dic sec per reparar el buc i és una maniobra força espectacular amb un
immens “Toro” dels d’aixecar càrregues, que porta unes cintes en cadascuna de les “banyes,
que passen per sota del iot i l’aixequen. Molt vistós.
Anem amb la furgo fins al parc Vigeland, on si podem aparcar sense cap més ensurt ens uns
carres d’aparcament lliure. És una zona de xalets, on fins i tot hi ha alguna ambaixada. Aquest
cop, a diferència de fa 20 anys, el visitem amb sol, fa vint anys plovia o havia plogut, amb el
que el parc tenia un encant molt especial, amb el terra mullat. Avui fa sol i podem gaudir
plenament de totes les escultures.
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El parc Vigeland és un parc municipal d’Oslo en que hi ha tot un seguit d’escultures de
l’escultor Gustav Vigeland que fan un seguiment de la figura i el cos humà des del moment del
naixement d’una persona, representat per un fetus cap per avall, tal i com estem dins de si
matern, fins a algunes escultures de gent gran que mostren les formes suaus i elegants dels
avis.
Entre els dos extrems hi ha dotzenes d’escultures, totes de figures humanes, en totes les
situacions, gestos, moviments, postures, etc..., que fem les persones.
Hi ha una primera zona, sota del pont, a l’esquerra, on hi ha les escultures, en bronze, del
primer any de la vida d’un nen, des de que neix fins que comença a caminar.
Després hi ha un pont, a sobre d’un llac, que està guarnit amb escultures, també de bronze,
amb un nen petit enrabiat, un pare que juga amb la filla, uns joves que s’abracen, nens que
juguen, nens que ploren.
Després ve una font monumental, també guarnida amb escultures de bronze i finalment ve
una escalinata guarnida amb fileres radials d’escultures de granit, més grans que les de bronze,
a la cúspide la qual hi ha una gran columna, de granit, constituïda per dotzenes de cossos
entortolligats que s’enfilen cap al cel. Les escultures de granit que envolten tot el conjunt són
també espectaculars, tot i la senzillesa de les faccions dels models, o potser a causa d’això. Hi
ha figures soles, parelles, com la meravellosa dels ancians, o grups escultòrics de nens,
persones que es toquen, que es besen, que s’estimen, nens que escolten avis, de tot.
És un monument a la humanitat, com a gènere i com a qualitat, al ser humà com a centre de
l’univers i mesura de totes les coses.
Absolutament imperdible (i de franc!!).
De tornada al port intentem anar a un banc a pagar les multes però no trobem cap oficina,
força estrany.
Dinem al port i mentre el preparem, intentem pagar les multes per internet, però no ens en
sortim, els nens s’entretenen pescant crancs.
Havent dinat, buidem i omplim aigües i anem cap al port del ferri.
A les 6 ja som al port. Preparem el material per sopar i per les dutxes i pugem al vaixell. Sortim
a coberta a veure la sortida del port. Veiem l’espectacular edifici de la nova òpera, en una zona
d’edificis nous i de modern disseny.
La tarda va caient mentre veiem
allunyar-se la ciutat. Passem junt a un
curiós illot que tot ell és un restaurant.
Moltes embarcacions de plaer que van
amunt i avall pel fiord d’Oslo.
Marxem de Noruega, un cop més amb
el cor encongit per la melangia.
Deixem enrere els paisatges més bonics
d’Europa.
Sopem al camarot, on cada cop que
utilitzem el wc i la bomba xucla, amb
un fort soroll, tot el que hi hagis deixat,
fem un crit com si també ens absorbís a
nosaltres. És una broma que hem fet
molts cops en els nostres viatges i que sempre ens ha fet molta gràcia.
Després de sopar anem a fer una volta pel vaixell i acabem comprant un Toblerone gegant per
la Blanca, l’amiga de l’Èlia a qui cada any portem algun regal doncs fa anys a l’agost. Al súper
del vaixell fan una degustació de conyac francès, pel que faig diferents i successius passades
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per la zona fins a aconseguir mitja dotzena de degustacions que m’ajudaran a dormir millor.
Seguim voltant per la botiga de roba, la perfumeria i acabem a la disco, fent una partida de
l’Uno i a dormir al camarot.

Dijous, 29 d’agost de 2013
Arribem a Dinamarca (altre cop) a Frederikshavn i a les 07.45 ja estem fora del vaixell. Parem a
una benzinera a omplir i esmorzar, d’on sortim a les 08.30. La diferència de preus es important
en tot, mentre que a Noruega un cafè valia 24kr, aquí en val 15kr, i sobre tot, el preu de la
benzina, que és considerablement més barata a Dinamarca, el dipòsit ple ens costa 250 kr
menys, uns 32 €uros menys per dipòsit (!), xifra força considerable.
Posem rumb a Svendborg, a 356 kms, on recollirem a l’amic Lars a la feina per anar després a
casa seva. Així doncs, carretera i manta direcció sud seguint les indicacions del Tom Tom.
Baixem per quasi tota la península de Jutlàndia fins passat Vejle ona girem cap a l’est, cap a
Odense, passant pel primer tram de l’Store Belt, el conjunt de ponts que permet arribar a
Suècia per carretera, en aquest primer tram de Jutlàndia a l’illa de Fyn. Des d’Odense, tornem
a girar cap al sud fins a Svendborg, on arribem just a les dotze i estan fent un fantàstic concert
de carilló. El centre és molt bufó amb cases d’estil centreeuropeu, carrers peatonals i un
mercat amb productes de diferents països, com ara paella!!. Anem amb la furgo a la zona
comercial i aparquem a l’aparcament del LIDL on comprem uns pots de salsa Remoulade que
va ser un descobriment que vam fer a Islàndia i ens va agradar força, sobre tot a l’Èlia. Dinem
allà mateix, puré de patates, ous i bacon...un dinar lleuger!.
Anem a buscar en Lars a la feina i el trobem, vint anys després!, em fa molta il·lusió, tornar-lo a
veure, tenia molt bon record d’ell.
Fet això, anem tots junts cap al port on agafarem el ferri, d’un hora i mitja, que porta
d’Svendborg a l’illa d’Æroskøbing, on viu.
Durant el trajecte li donem la foto de fa vint anys, on estem nosaltres i ell amb la seva ex-dona
i les dues filles i ens explica que es va separar però que cap problema amb la foto. I que ara te
una nova parella, la Marianne, que aviat coneixerem.
Arribem a Æroskøbing, on ell té el cotxe aparcat, i el seguim fins a casa seva. La casa és una
antiga granja, no massa arreglada, on viuen en mig del camp. Coneixem a la Marianne, un tros
de dona, amb unes espatlles
immenses doncs és professora de
caiac, molt guapa i molt riallera i
també és veterinària. Se’ls veu molt
feliços.
En Lars en ensenya fotos de les seves
filles, dues autèntiques belleses
daneses. Una és militar i està a
l’Afganistan agregada a l’exèrcit
britànic i l’altra és policia a
Copenhague.
Ens ofereixen per beure i una dolça
beguda que fa ella amb suc de saüc,
tot un descobriment. Ens ensenyen el
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jardí on hi tenen tomàquets i una estranya planta a mig camí entre els gerds i les mores, amb
un fruit semblant al gerd però molt brillant, sembla de vidre; una altra planta de fruits blaus;
unes mores gegants!; pomes, etc..., ens comenten que sovint els hi entra un cérvol a menjar
els fruits (ens ensenyen fotos!).
Seiem a la terrassa, fa molt bona tarda, molt bona temperatura. Mentre anem parlant (en
anglès) ells van preparant el sopar, consistent en un taco de carn, de quasi tres quilos!, al forn,
que cuinen, només amb sal i pebre i amb molta cura controlant els temps de cocció i la
temperatura de l’interior de la carn amb un termòmetre, tot això acompanyat d’una guarnició
de verduretes.
Havent sopat, com que encara és d’hora, fem un petit passeig fins a la platja, on juguem una
estona i agafem pedres de sílex.
Tornem a la casa i trobem les postres, consistents en gelat i síndria.
Finalment, després d’aquesta agradable visita ens hem d’acomiadar, haven conegut aquest
gent magnífica.
En Lars ens acompanya fina la port de Søby, on farem nit, i on hi ha tot de serveis del port
oberts, com un cobert amb cuina i aigua i llum, wc i dutxes. Tot un luxe!.

Divendres, 30 d’agost de 2013
Ens llevem molt aviat, a les 05.30 per agafar el ferri cap a Fynshav , a la Dinamarca continental,
a les 06.20, però...la Marta se n’adona (massa tard !), que ahir es va deixar la bossa a casa d’en
Lars...moment de desesperació perquè el proper ferri surt a les 11.50!..., pensem ràpid i optem
per anar a casa d’en Lars, tot i que estaran dormint, però donat que la bossa ha d’estar
penjada a la cadira de la terrassa a la que hi podem arribar des de fora, no ens caldrà que ens
obrin..., comença la cursa d’uns 15 quilòmetres per petites carreteres d’una illa desconeguda,
camí d’una casa que hem d’assaltar i tornar, i tot això en un temps mínim... arribem a la casa i
mentre dono la volta a la furgo, la Marta rodeja la casa, salta la tanca, puja a la terrassa, agafa
la bossa i marxem/fugim volant cap
a Søby, batent un nou record de
velocitat a la, fins aleshores,
tranqui-la illa d’Æroskøbing en la
que un sonat amb una furgo blava
ha passat com una bala a quarts de
sis del matí.
Però tot l’esforç (i risc) és finalment
insuficient...i al tornar a Søby,
veiem el ferri allunyar-se....sense
nosaltres....(snif!)
Bé doncs..., tenim sis hores per
voltar per l’illa...
Quan a la Marta se li passa el
disgust, esmorzem, i anem fins a
Æroskøbing, el poble que dona
nom a l’illa, que te un centre molt bonic amb cases molt antigues, de l’any 1.700. Les cases
estan habitades i molt ben conservades, amb moltes flors i juguets a les finestres. A l’illa hi fan
uns gelats amb llet de la vaques de l’illa, que tastem i també hi fan cervesa, que comprem. De
tornada cap a Søby, trobem una casa que te el jardí ple d’andròmines i objectes varis, a la
venda. Parem a badar una estona, però no comprem res.
Tot i que arribem a Søby amb força antelació, ja hi ha bastants cotxes a la cua...i ens assalta el
dubte de si hi cabrem tots al ferri!, només ens faltaria això!. Quan comença la càrrega de
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vehicles hi ha un cert neguit entre els que hi hem de pujar, alguns es fan els llestos intentant
col·lar-se, però l’encarregat de la càrrega els controla. Finalment pugem cap al final, però
pugem. La travessa dura una hora i deu.
Dalt del transbordador observem, encuriosits, que hi ha diverses parelles de gent de l’est
d’Europa, acabats de casar aquell mateix matí a Æroskøbing, (s’estan fent fotos dalt del vaixell,
com si fos el Titànic) cosa molt curiosa i que ens crida molt l’atenció. Sembla com si, per algun
motiu que no acabem de copsar, a la illa fos molt més senzill casar-se. Ho he de mirar al
Gooogle.
Arribem a Fynshav a les 13.10, amb 9.654 quilòmetres al marcador i a 2.033 quilòmetres de
casa, passant per Luxemburg, segons diu el GPS. Volem anar a dormir a Luxemburg per visitarho demà, i estem a 833 quilòmetres d’allà.
Doncs som-hi, cap al sud!.
Sortim de Dinamarca i entrem a Alemanya i, passat Kiel, trobem una caravana impressionant i
ens la juguem seguint a uns cotxes i una autocaravana que surten de l’autopista i guanyem!,
ens saltem uns 20 kms. de caravana!, que anem veient des de la carretera mentre fem voltes
per la campinya alamana fins que ens reincorporem a l’autopista on un poli ens diu que només
queden 10 minuts de caravana. I així és, al poc d’entrar, s’acaba la caravana. La jugada ens ha
sortit molt bé.
Parem a dinar a una àrea de l’autopista i consultem, per internet, els furgoperfectos de
Luxemburg, tot i que cap ens convenç massa.
Arribem a Luxemburg cap a les dotze de la nit, força cansats, posem benzina, que és força més
barata i busquem un lloc on dormir, que ens costa força. Després de trobar el Furgoperfecto
de l’aparcament de la Place de la Constitution que teníem previst no ens convenç per fer-hi nit
per massa cèntric, pel que fem vàries voltes per la ciutat, marxant del centre, fins que trobem
un excel·lent aparcament en un carrer sense sortida d’un polígon industrial, des d’on surt una
ruta a peu pel bosc proper, hi ha una panell informatiu i una taula per menjar. El lloc és a la
Rue des Bruyeres, amb coordenades: N49º39’741” i E6,08.357. És un bon lloc on fer nit a
Luxemburg.

Dissabte, 31 d’agost de 2013
Tot i el cansament del dur dia d’ahir, matinant a les 05.30, el disgust/estrés de la bossa de la
Marta i els més els 800 kms..., ens llevem aviat per visitar la ciutat de Luxemburg.
Tornem cap al centre i aparquem a
l’aparcament de la Place de la
Constitution, on està el furgoperfecto
de Luxemburg, que és un aparcament
de pagament, però molt cèntric. I ja a
peu creuem l’avinguda Roosvelt i poc
més enllà trobem la place de
Guillaume II, on està l’oficina de
turisme, on preguntem per fer una
volta pel centre i, molt amablement,
ens marquen una ruta sobre un mapa
amb la que, en un parell d’hores, veus
els llocs més interessants de la ciutat.
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Iniciem el recorregut en la mateixa plaça, on estan fent un mercat de queviures, molt
interessant, fruites, verdures, formatges i pa, tot de molt bon aspecte. Una banda va tocant
música per aquells carrers peatonals. Voltem pel centre, però al cap de poc veiem un forn amb
uns croissants que em criden desesperats i jo els consolo. Amb una altra cara seguim la ruta
que ens han marcat i, mentre passegem veiem les seus d’alguns ministeris que són una simple
casa amb un rètol a la porta; passem pel davant del palau dels arxiducs i marxem del centre
cap a les muralles, des d’allà es te una bona vista de la vall que hi ha al centre de la ciutat,
veiem camps, boscos i alguns edificis històrics. Recorrem la muralla descendent fins arribar al
fons de la vall de la Petrusse, per on caminem fins a sota del pont Adolphe, que estan
restaurant i tornem a pujar fins a Place de la Constitution on acabem el breu recorregut.
Marxem de Luxemburg a les dotze. Ens ha agradat.
Carretera i manta cap al sud.
Entrem directament a França, direcció Metz, per la E-21, seguim cap a Nancy i Dijon. Parem a
dinar en una àrea de servei, entrepà de pernil.
Esquivem Lyon per la, llarguíssima, ronda de l’est i finalment, cap a les set, passat Valence
sortim de l’autopista i busquem una benzinera amb el marcador marcant “0” (zero)
quilòmetres d’autonomia, tot i que repostem sense problema. Preguntem per un càmping, que
a França acostumen a estar be de preu, i ens indiquen que quatre quilòmetres més endavant i,
seguint les indicacions i per un camí que no sembla dur enlloc, arribem a un càmping...on ens
cobren 40€!!, però ara ja hi som i jo estic molt cansat. Tot i que el càmping està molt bé, amb
una gran piscina amb tobogans, on no ens podem banyar per arribar tard, hi ha animació al
bar, on no anem. Les parcel·les estan força bé i està ple d’holandesos (No se qui deu quedar a
Holanda a l’estiu!).
Unes bones dutxes, a sopar i dormir.
No recordo ni el nom del càmping ni el del poble..., però tampoc cal.

Diumenge, 1 de setembre de 2013
Segons el GPS, som a 529 quilòmetres de casa. Doncs som-hi!.
Sortim a les 09.30.
Trobem diversos trams amb caravanes...en sentit contrari.
Mentre anem fent quilòmetres ens van venint al cap imatges de fiords, de mar, de muntanyes,
de peixos pescats, boira, pluja, sol...un mon verd, i el record és idíl·lic. La imatge es repeteix i
provoca enyorança de la bellesa, evocació de la perfecció.
Quina diferència de comoditat, en aquestes etapes tan llargues, de poder circular amb les
finestres tancades i l’aire condicionat en marxa, pots anar xerrant i escoltant música en total
tranquil·litat. Els nens miren pel·lícules a l’ordinador.
Finalment, cap a...

les tres de la tarda del diumenge 1 de setembre de 2013,
després d’haver recorregut 8.974 quilòmetres....,
arribem a casa.
Un cop més.
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Ruta estiu 2013
Només es representa la secció escandinava de la ruta. A aquesta
cal afegir el tram d’anada de Barcelona a Puttgarden i la de
tornada de Aeroskobing a Fynsav (Dk), ja al continent, i d’allà,
passant per Luxemburg fins a Barcelona, ambdós trajectes de +/2.000 quilòmetres. Els punts són on vam fer nit.

Total 8.974 quilòmetres
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Resum de dades:
Resum
Quilòmetres fets 8.974 kms
Dormir
632 €
Menjar i compres
2.336 €
Ferri N - Dk
254 €

Nits

Mes
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

A
g
o
s
t

Dia

Lloc pernocta
3 Sainte Marie la Blanche
4 Puttgarden
5 Copenhage
6 Estocolm
7 Estocolm
8 Grönklit
9 Róros
10 Gjora
11 Bud
12 Andalsnes
13 Stryn
14 Kaupanger
15 Kvarn
16 Roldal
17 Sand
18 Lanvik
19 Bore
20 Jossingfjord
21 i 22 Lysebotn
23 Hovden
24 Heddersvatn
25 Akkerhaugen
26 Oslo
27 Oslo
28 Ferry N - DK
29 Soby
30 Luxemburg
31 França

Diners
Corones daneses
Corones sueques
Corones noruegues
Total

País
F
D
Dk
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Dk
L
F

103 €
535 €
1.625 €
2.263 €

Observacions
Preu
Furgoperfecto al Nord de Lió
0€
Furgoperfecto a l'0est de Puttgarden
0€
Càmping Card
45 €
Càmping Angbyplan
36 €
Aparcament a la porta del Càmping Angbyplan
0€
Aparcament parc Ürsa Park
0€
Càmping Röros
30 €
Càmping junt al riu
12 €
Càmping BUD. Inici ctra. De l'Atlàntic
37 €
Càmping Mjelva
25 €
Pàrquing junt Oficina de turisme
0€
Aparcament junt al port amb taula, aigua i wc
0€
Alviksvegen. Ârea de carretera amb taules i wc
0€
Càmping
18 €
Furgoperfecto junt al port
0€
Àrea camí del Preikestolen
0€
Càmping Strandcámping, a la platja
30 €
Aparcament amb wc junt al "Halaren"
0€
Càmping
69 €
Aparcament estació d'esquí
0€
Prop de l'estació del Gaustabannen. Rjukan
0€
Port fluvial amb taules llum i aigua
0€
Pàquing sota del trampolí Holmenkollen
0€
Aparcament al port. Furgoperfecto.
36 €
Camarot int. 4 persones
254 €
Àrea la port amb serveis, inclòs dutxes
0€
Aparcament a la Rue des Bruyeres
0€
Càmping prop de Valence
40 €
Imports, sense comptar el ferri
(+/-) Total en €uros

632 €
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5 d'agost

6 d'agost

7 d'agost

8 d'agost

9 d'agost

10 d'agost

11 d'agost

12 d'agost

13 d'agost
14 d'agost

15 d'agost

16 d'agost

17 d'agost
18 d'agost
19 d'agost
20 d'agost

21 d'agost

22 d'agost
23 d'agost

24 d'agost

25 d'agost

26 d'agost

27 d'agost

28 d'agost
29 d'agost
30 d'agost

31 d'agost

1 de set.

Import
45 DKr
30 DKr
82 DKr
380 DKr
236 DKr
10 SKr
12 SKr
315 SKr
50 SKr
45 SKr
330 SKr
135 SKr
150 SKr
14.50 Skr
60 SKr
10 SKr
800 SKr
395 SKr
240 SKr
315 SKr
82 SKr
50 SKr
710 SKr
798 SKR
157 SKr
60 SKr
40 NKr
40 NKr
40 NKr
40 NKr
330 NKr
398 NKr
157 NKr
39 NKr
25 NKr
100 NKr
290 NKr
10 NKr
328 NKr
79 NKr
30 NKr
99 NKr
129 NKr
168 NKr
200 NKr
40 NKr
170 NKr
89 NKr
66 NKr
1.070 NKr
1.030 NKr
35 NKr
60 NKr
69 NKr
109 NKr
40 NKr
30 NKr
40 NKr
636 NKr
145 NKr
30 NKr
80 NKr
93 NKr
306 NKr
300NKr
100 NKr
213 NKr
230 NKr
29 NKr
228 NKr
42 NKr
35 NKr
69 NKr
205 NKr
50 NKr
92 NKr
200 NKr
205 NKr
35 NKr
346 NKr
335 NKr
30 NKr
158 NKr
130 NKr
308 NKr
155 NKr
260 NKr
20 NKr
45 NKr
828 NKR
55 NKr
40 NKr
930 NKr
70NKr
99 NKr
130 NKr
99 NKr
200 NKr
55 NKr
49 DKr
55 DKr
5€
3.40 €
1.80 €
1.65 €
40 €
4,50 €
4,50 €

Concepte
Càmping
Gelat
3 Frankfurts
Entrada parc Tívoli
2 Hamburgueses + 2 de carn "danesa"
Dutxa
Llet
Càmping
Capsa maduixes
Cafè i pasta
Museu Wasa
6 frankfurts
Transbordador Museus al Centre
Ampolla 'aigua
2 gelats
1 cafè
Sopar al Hard Rock
Pàrquing de tot el dia
Compra al súper
Càmping
Compra al súper
Compra al súper
Visita mina
Parc d'animals d'Úrsa - Grönklit
Compra al súper
Gasoli
Càmping
4 dutxes
Rentadora
Assecadora
Embotit d'ant i ren
Treiem 5.000 NKr del banc
Jersei Albert
Granota i mitjons Jordi
Pa i pastes
Cafè
Càmping Gjöra
Càmping Bud
Dutxa
2 Hamburgueses i una pizza
Entrepà sense gluten
Pàrquing
Regal Blanca
Llibre x Marçal
Compra al súper
Càmping Mjelva
Maduixes a la carretera
Compra al súper
5 hams x pescar
Compra al súper i cafè
Ferri Naeroyfjord
Dinar al mercat de Bergen
Cafè
Pàrquing Zona blava
Compra al súper COOP
Compra al súper Kiwi
Cireres
Prunes
2 porcions de pastissos
Dinar
Càmping Roldal
3 dutxes al càmping
Rentadora i assecadora
Forn.
Súper
Treiem 2.000 NKr del banc
Museu del Petroli
Pàrquing Preikestolen
Súper COOP
Càmping Strandcàmping
Cafè i dos gelats
5 hams x pescar
Bombons de xocolata
Pa
Gorro de llana Marçal
Càmping
2 Tes
Queviures
Kaiac
Càmping
Gelat
Súper
Súper Kiwi
Maduixes a la carretera
Entrada piscina
Hamburguesa Marçal
Súper SPAR
Granja Formatges
Bici-Tren + cafè
2 dutxes
4 pomes i safata de prunes
Darrera gran compra al súper
Pa sense gluten
Cafè i pasta
Oslo Pass (x4)
Aparcament museu Kon-Tiki
Bossa Èlia
Súper
Barbacoa plegable
Àrea AC Oslo
Melmelada i mantega
Toblerone
LIDL
Cerveses, pa i pastes
Aparcament Luxembourg
Cafè, pastes i pizza
Pa
Plàtans i pastanagues
Càmping franca
Cafè i gelats
2 barres de pa i 3 croissants

Lloc

Copenhage

Estocolm

Falun
Grönklit
Fjällnäs

Røros

Gjöra
Bud

Observacions
1 nit. Càmping City Camp
Kiosc plaça de l'ajuntament
+/-52 €
al parc Tívoli
Al càmping, 5 minuts
Al càmping
+/- 36 € per 1 nit
Mercat Saluhall
Mercat Saluhall
+/- 30 €
Dinar al port.
+/- 17 €

+/- 92 €
+/- 45 €. Pàrquing tancat i cobert
+/- 27€
+/- 36 €. càmping Angbyplan
+/- 10€
+/- 3 €
+/- 81 €
+/- 92 €
Per gastar corones sueques
Per acabar les corones sueques
!er dia a Noruega. +/- 5.2 €
+/- 5.2 €
+/- 5.2 €
+/- 5.2 €
+/- 40 €
+/- 506 €. Caixer automàtic
+/- 50 €

+/- 3.25 €
+/- 12.5 €
+/- 37 €
+/-1.3 €
+/- 42 €

Alesund

Mjelva
Ctra. Trolls

+/+/+/+/+/-

16.5 €
22 €
25 €
5.2 €
22 €. Ketchup, Maionesa, Enciam, Llet, Cogombre i Kellog's

Stryn
Kaupanger

+/- 136 €
+/- 131 €

Bergen
+/- 7.62 €
2 plàtans, 2 pomes, llet, tomàquets Cherry, pa i frankfurt
Iogourt, panets i maduixes
Parada a la carretera
Agatunet

1 sense gluten
2 Mandonguilles, 2 de carn amb patates i amanida, 1 patis i 1 birra
+/- 18.4€

Roldal
Sauda
Sand
Stavanger
Preikestolen
Voll
Bore
Egersund
Oltedal

Lysebotn

Pa, 2 madalenes i galetes de llavors
+/- 39€
+/- 250 €. Caixer automàtic
+/- 38
Pàrquing de pagament obligatori
+/- 27€
Incou dutxes, rentadora i assecadora
Súper
+/- 28 €
Fàbrica al centre
Forn al centre
Outlet a peu de carretera
Càmping 1 nit
Càmping
Botiga del port
lloguer al càmping
Càmping 1 nit
Mirador

Valle
Pit de pollastre, melmelada i regals
Hovden

Håvardsrud
Miland

Ens regalen el dinar
Banys de Hovden
Formatge, mantega i dues pastes
Càmping de Miland
Parada a la carretera
+/- 109€

Ulefoss
Centre comercial
+/- 121€. Holmenkolen Park Hotel

Oslo

A l'altra bana de la ronda del Port
Al mateix súper
Junt al port recreatiu
Darreres monedes
Ferry No-DK
Regal Emma
Svendborg (DK) Remoulade (5), Iogourt i cereals
Æroskøbing
Fent temps pel ferri
Place de la Constitution
Luxembourg
Mercat place de Guillaume II,
França

Autopista
Càmping
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