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Noorwegen Informatie 
  

De ruimte en vrijheid van het hoge noorden 

  

Noorwegen? Daar is het altijd koud!"

Met dat idee vertrok Yvette Schaap mei 1996 van Schiphol (13°C). In Oslo (32°C!) 

aangekomen, ontdekte ze een gezellig centrum vol terrassen, maar ze genoot ook van 

het fjordengebied rond Stavanger en bezocht Bergen, geboorteplaats van de componist 

Grieg. 

 

Gouden trio 

Noorwegen is een vakantieland voor natuurliefhebbers. Voor mensen die van frisse lucht, 

rust en vooral van ruimte houden. Want Noorwegen, tien keer zo groot als Nederland, 

heeft slechts vier miljoen inwoners! Een ideale vakantiebestemming voor wie er graag op 

uit trekt en geen zin heeft in overvolle stranden en volle terrassen. De afstanden van de 

ene naar de andere stad zijn er veel groter dan wij hier gewend zijn, en het is niet 

eenvoudig om het langgerekte Noorwegen (maar liefst 2509 km) in één vakantie te 

plannen. Ik besloot de drie belangrijkste en grootste Noorse steden (Oslo, Stavanger en 

Bergen) te bezoeken, die samen de ‘Gouden driehoek’ vormen met veel toeristische 

bezienswaardigheden. 
  

Stavanger, indrukwekkende rotspartijen 

Stavanger, gelegen in het zuidwesten, is met honderdduizend inwoners de derde grote 

stad van Noorwegen. De stad is dankzij z’n ligging de ‘sleutel’ tot het fjordengebied. 

Vanuit Stavanger kun je prachtige dagtochten per boot maken naar onder meer de 

Lysefjord, met indrukwekkende rotswanden waartussen de fjorden als blauwe linten 

stromen. De rotswanden hebben meestal namen. De bekendste is de’preekstoel’ 

(‘Preikestolen’), een groot plateau dat als een 

soort preekstoel naar voren steekt en waarop bij mooi weer honderden mensen een 

plekje zoeken om te genieten van de zon. Deze rotswand is niet alleen vanaf het water 

maar ook per auto te bereiken. Wie de ‘preekstoel’ wil beklimmen, moet wel in goede 

conditie zijn en stevige schoenen aantrekken, want het is een klim van ruim twee uur. 

Maar de beloning is groot: een fantastisch uitzicht! 

 

Een museum met sardientjes 

Een stadswandeling door de oude havenstad Stavanger is leuk. Mooi gerestaureerde 

pakhuizen in’Gamle Stavanger’, maar ook honderden wit geschilderde huizen typeren dit 

stadje. Dit laatste is heel bijzonder, want meestal zijn de huizen in Noorwegen geel en 

rood. Wit is een teken van rijkdom; vroeger was witte verf heel schaars In het oude 

stadsdeel staat een Conservenmuseum, dat vroeger bij de visfabriek hoorde. Honderden 

vrouwen legden hier destijds met de hand sardientjes om en om in een blikje. Nu kun je 

er een rondleiding krijgen (met schort voor!) waarbij je niet alleen ziet hoe de visjes 

worden gerookt, in bikjes worden gestort en hoe de blikjes bacterievrij worden gemaakt, 

je mag als bezoeker met plastic visjes ook zelf blikjes vullen. Bij groepen wordt hiervan 

een wedstrijd gemaakt. Vroeger konden wouwen tien blikjes vullen in één minuut, ik 

kreeg er slechts twee voor elkaar; het blijkt dus toch een vak apart te zijn. Een 

interessante film in het museumzaaltje vertelt de geschiedenis van het harde leven dat 
de vissers vroeger hadden, en waarbij zeker ook de vrouwen een grote rol speelden.  
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Met een kabelbaan naar de top van Bergen 

 

Van Stavanger vaar ik in vier uur met de snelboot naar Bergen, de tweede grootste stad 

van Noorwegen. De stad dankt zijn naam aan de zeven bergen die eromheen liggen. De 

bekendste van deze zeven bergen is Ulriken, 642 meter hoog. Elke zeven minuten 

vertrekt er een kabelbaan (de’Ulriksbanen’) naar de top, vanwaar je een schitterend 

uitzicht hebt over de stad, omringende fjorden en andere bergen. Ook de 320 met hoge 

berg Fløyen is met een kabelspoor te bereiken. Bergen is een Hanzestad en de sporen 

vam de Hanzetijd zijn terug te vinden aan de kade ‘Bryggen’ het vroegere hoofdkwartier 

van de Duitse Hanzekooplieden. De prachtige koopmanshuizen dateren uit 1700. Het 

Hanzseatiske museum heeft een expositie over het leven in die tijd. Een stadswandeling 

met een gids is hier echt de moeite waard. Bergen is ook een ideaal uitgangspunt voor 

fjordentochten, zoals een tripje naar de imposante Sognefjord, of met de boot langs de 

schilderachtige plaatsjes aan de Hardangerfjord. De beste herinnering bewaar ik aan een 

folklorevoorstelling met dans en veel muziek. Hierbij werd de bekende rømmegrøt 

geserveerd, een dikke roompap met salami of rode bessen. Heerlijk! 
  

Het huis van Edvard Grieg 

Even buiten Bergen ligt Troldhaugen, het huis waar de beroemde componist Edvard Grieg 

de laatste 22 jaar van zijn leven heeft gewoond. Hoewel de moeder van Edvard uit 

Ierland en zijn vader uit Denemarken kwam, heeft Grieg, (die oorspronkelijk McGregor 

heette) zich altijd een echte Noor gevoeld. Zijn huis is nu ingericht als museum. Omdat 

de belangstelling voor het leven en werk van Grieg groot is, heeft men in 1995 een nieuw 

museum naast het oorspronkelijke woonhuis gebouwd. Persoonlijke aandenken als een 

plukje haar achter glas, maar ook de Steinway vleugel waarop hij altijd speelde, zijn 

enkele van de bezienswaardigheden. Edvard Grieg, die geen kinderen had, liet veel geld 

na. Dat is in een fonds gestopt, waarvan onder andere de ‘Grieghallen’ is gebouwd; een 

concertgebouw in Bergen, waar uiteraard regelmatig Griegconcerten worden gegeven. In 

Troldhaugen zelf worden van juni t/m oktober dagelijks Griegconcerten voor toeristen 

gegeven. 

  

Oslo, een hoofdstad met beroemde musea 

Het blauwe water van de Oslo fjord strekt zich uit tot midden in de stad. Daarom wordt 

Oslo ook wel de’blauwe stad’ genoemd. Niet alleen de bewoners genieten van de fjord die 

zo pal voor hun stadspoort ligt (het water is zo helder en schoon dat je het kunt 

drinken), vakantiegangers kunnen er heerlijk zwemmen, waterskiën en varen. Veerboten 

en vissersboten varen hier af en aan, maar er zijn ook tochtjes met plezierboten op de 

fjord te maken: een bijzondere ervaring, waarbij het uitzicht op de vele eilandjes, de 

beboste inhammen en de rood geschilderde huisjes bij de steigers nooit verveelt. Oslo is 

ook een fijne winkelstad. Het centrum is één groot voetgangersgebied met leuke winkels. 

Bij toeristen zijn vooral de Noorse truien geliefd, maar wel duurder dan bijvoorbeeld in 

Bergen, waar ik een heel mooie kocht. In en rond Oslo zijn beroemde musea, waarvan 

het Noorse Volksmuseum het oudste openluchtmuseum van Europa) de meeste 

bezoekers trekt. Alle bezienswaardigheden van Noorwegen, zoals de beroemde stafkerk 

van Gol, kunt u op één dag bekijken. 

  

Rood, wit en blauw op de nationale feestdag 

Mijn laatste dag in Oslo, 17 mei, was een nationale feestdag. Duizenden mensen in 

schitterende klederdracht (het ene kostuum nog mooier dan het andere) gingen op weg 

naar het paleis. Daar werd een grootscheepse parade gehouden ter ere van de 

koninklijke familie. Werkelijk iedere bewoner liet zich van zijn beste kant zien. Twee uur 

lang zwaaide en glimlachte de koninklijke familie vanaf het balkon. Met vlaggen, toeters, 

ballonnen, vaandel en mutsen - alles in de vlagkleuren rood, wit en blauw - trok de stoet 
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voorbij. De hele bevolking was vertegenwoordigd, van kind eren, bejaarden en 

verenigingen, tot studenten, gehandicapten en muziekkorpsen. Het nationale gevoel va 

Nederland is groot, maar dat van Noorwegen is onbeschrijflijk: zoiets had ik niet eerder 

meegemaakt. Wie van folklore houdt, moet er zeker voor zorgen op 17 mei in Oslo te 

zijn! Door die ene dag in deze bruisende stad vergat ik even dat ik in het land met 

hoogvlaktes en besneeuwde bergtoppen was, het land met houten huisjes, meren, 

lieflijke dorpjes, het land van rust en ruimte. 

 

Het Noorse koningshuis 

Noorwegen is het enige land met een door het volk gekozen koningshuis. Toen 

Noorwegen in 1905 uit de Unie met Zweden stapte en een zelfstandige staat werd, werd 

er een volksreferendum gehouden over de vraag of Noorwegen een koninkrijk dan wel 

een republiek zou moeten worden. Op 18 november 1905 koos een meerderheid van het 

Noorse volk voor een koninshuis en het Storting (Noorse parlement) koos unaniem de 

Deense prins Carl tot koning. Hij kreeg de naam Haakon VII, en was 52 jaar lang koning 

van Noorwegen. Hij stierf in 1957 en werd toen opgevolgd door zijn zoon Olav (koning 

Olav V). Deze koning kreeg de bijnaam "folkekonge" (volkskoning). Deze bijnaam had hij 

te danken aan zijn grenzelose populariteit onder het Noorse volk. Zelfs de republikeinen 

in het land zijn voor hem door de knieën gegaan. 

Olav heeft altijd veel kontakten met zijn volk onderhouden, en ging als hij er maar even 

tijd voor had wandelen of skiën in Nordmarka (het bosgebied ten noorden van Oslo), 

zoals alle inwoners van Oslo doen.  
  

Olav stierf op 17 januari 1991, en werd opgevolgd door zijn zoon Harald. Deze is veel 

gereserveerder dan zijn vader en in Noorwegen twijfelt men er aan of hij ooit zo geliefd 

zal worden. 

Zijn vrouw Sonja is niet van koninklijke bloede. Toen Harald en Sonja kenbaar maakten 

dat ze wilden trouwen, zijn daarover felle discussies gevoerd in het parlement. Koning 

Olav heeft toen zelf de beslissing genomen dat zijn zoon met een burgermeisje mocht 

trouwen. Het huwelijk werd in 1968 gesloten.  

Sonja heeft in populariteit beslist haar echtgenoot overtroffen. Niet in het minst doordat 

zijn ook altijd haar schoonvader terzijde heeft gestaan tijdens officiële plechtigheden. 
  

Harald en Sonja hebben 2 kinderen: 

prinses Märtha Louise (1971) 

kroonprins Haakon (1973) 
  

In de Eidsvoll-grondwet (1814) was vastgelegd dat het Noorse koningsschap alleen in 

mannelijke lijn erfelijk zou zijn. Intussen is deze bepaling gewijzigd. De errstgeborene 

heeft nu recht op de troon. Maar voor Märtha-Louise en Haakon gaat deze regeling nog 

niet op, omdat de nieuwe bepaling niet met terugwerkende kracht ingevoerd is.  
  

Klimaat 

Noorwegen heeft een gematigd maritiem klimaat. Door de ligging aan de Oceanen de 

aanlandige wind is er veel neerslag in de kustgebieden. 

Door de noordelijke ligging is het er veel koeler als in ons land. Ook zijn de winter de 

dagen veel korter dan bij ons. 

Het weer wordt in Scandinavië voornamelijk bepaald door twee klimatologische factoren. 

Ten westen van de bergrug die over het Scandinavische schiereiland loopt heerst een 

oceaanklimaat met een gering verschil tussen zomer en wintertemperaturen, waardoor 

de hoeveelheid neerslag relatief hoog is.  De langs de kust stromende Warme Golfstroom 

heeft een matigende invloed op de winterkoude. Door de lange dagen kan het in de 

zomer in geheel Scandinavië erg warm worden.  
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Heel het gebied kent, doordat het meer dan 1800 km lang is, nogal grote klimaat 

verschillen. 

(Denemarken en Zuidelijk Zweden liggen in de overgangszone naar het Midden Europese 

klimaatgebied, er heerst in die streken een gematigd en koel zeeklimaat). 

In Noorwegen is de hoeveelheid neerslag sterk afhankelijk van de ligging van bepaalde 

plaatsen ten opzichte van de bergen, die de westenwinden tegenhouden, waardoor 

plaatselijk stijgingsregens ontstaan. In het zuiden zowel als in het noorden valt de 

meeste regen in de maand oktober, rond de stad Bergen echter in januari. 

  

Tijdens de laatste ijstijd, zo'n drie miljoen jaren geleden, was Scandinavië volledig 

bedekt door een enorme laag ijs, die het dikste was in het binnenland en naar de kust 

toe dunner werd. 

Er ontstond dus beweging waarbij de al bestaande bergkloven en dalen dieper en dieper 

werden uitgeslepen door de schuivende ijsmassa's. 

Omdat de ijslaag bij de kust dunner was, oefende het ijs daar minder druk uit en hoe 

minder de druk, des te minder grond er werd weggeslepen. Dit werden de drempels van 

de fjorden, die tegenwoordig slechts zo'n 180 meter onder de zeespiegel liggen,j terwijl 

in de fjordbekkens diepten tot 1350 meter gemeten worden. 

Toen het ijs zich terugtrok liepen deze diepe fjordbekkens vol met zout water uit de zee. 

Door het zoutgehalte van het zeewater en door de Warme Golfstroom, waardoor water 

met een hoge temperatuur in de fjorden binnendringt, blijven de fjorden de hele winter 

ijsvrij. 

De ijsmassa's uit de laatste ijstijd hebben in het gebergte uitgestrekte firnvelden 

achtergelaten, dit is overjarige sneeuw die door herhaaldelijk verdampen en weer 

bevriezen een korrelachtige structuur heeft gekregen. 

Het smeltwater van deze firnvelden wordt op vele plaatsen gebruikt voor de opwekking 

van energie. 

   

In andere landen (bv. Oostenrijk zijn op deze manier de dalen van bekende rivieren en 

meren ontstaan, bekend is o.a. het Inndal in Oostenrijk, de Chiemsee in Beieren WD en 

het Gardameer in Noord Italië enz.)  
   

Edvard Munch 

De meest beroemde schilder uit Noorwegen is ongetwijfeld Edvard Munch. Hij werd 

geboren in 1863. 

Een vrolijk gezinsleven heeft de jonge Edvard nooit gekend. Zijn moeder en zijn zusje 

stierven toen hij nog een kind was. Zijn vader was een fanatiek religieus man. Hijzelf was 

een ziekelijke en enigszins nerveuze jongen en hij zou zijn hele leven last blijven houden 

van depressieve aanvallen. 
  

In 1880 ging Edvard Munch naar de kunstacademie, na een harde strijd met zijn vader. 

Zijn tante stond echter achter hem en steunde hem financieel. 
  

Zijn eerste werk is sterk beinvloedt door het naturalisme, maar al heel vroeg komt daar 

de invloed van enkele Franse schilders bij (o.a. Manet). 

In zijn jeugdwerken Syk pike (Het zieke kind), Pubertet en Dagen derpå (De dag 

erna) is duidelijk de invloed van het symbolisme en het impressionisme te zien. 
  

In de 80-er jaren schildert hij ook veel grote natuurschilderingen. 
  

In 1891 en van 1895 tot 1897 studeert hij in Frankrijk bij Bonnat. Hij komt dan steeds 

sterker onder invloed van impressionisten als Toulouse-Lautrec en Van Gogh. 
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Van 1892 tot 1895 woonde hij in Berlijn, waar hij ook zijn eerste tentoonstelling hield. 

Deze leverde een enorm schandaal op onder de gevestigde kunstcritici. Zijn werk werd 

omschreven als anarchistische provocatie. De tentoonstelling werd gesloten. Munch was 

hierdoor echter wel een beroemd man geworden in Duitsland en de opdrachten 

stroomden binnen. 
  

  

Rond de eeuwwisseling begon hij aan een reeks schilderijen waar hij voor de rest van 

zijn leven aan zou blijven werken: Livsfrysen (Het levensfries). Deze schilderijen 

moesten een beeld geven van het zieleleven van de mens. 

Skrik (De schreeuw) is het beroemdste schilderij van Munch. Hierin toont hij de angst en 

de eenzaamheid van de mens in een natuur die geen troost biedt. In zijn dagboek 

schreef hij het volgende over dit schilderij: 

  

Skrik 

Jeg gikk bortover veien med to venner 

- solen gikk ned - 

Jeg følte som et pust af vemod - 

Himmelen ble plutselig rød - 

Jeg stanset, lænede mig til gjærdet mat til døden - 

så ut over de flammende skyerne som blod og sværd 

over den blåsvarte fjord og by - 

Mine venner gikk videre - jeg sto der skjælvende af angst - 

og jeg følte som et stort uendeligt skrig gennem naturen 

  

De Schreeuw 

Ik liep met twee vrienden langs de weg 

- de zon ging onder - 

Ik voelde een zucht van weemoed - 

De hemel werd plotseling bloedrood - 

Ik bleef staan, leunde doodmoe tegen de leuning - 

keek naar de vlammende wolken als bloed en vuur  

over de blauwzwarte fjord en de stad - 

mijn vrienden liepen verder - ik stond daar te trillen van angst - 

en ik voelde een enorme, oneindige schreeuw door de natuur. 

  

Munch’s psychische gezondheid ging achteruit en in 1907 stortte hij volledig in. Tot 1909 

was hij opgenomen in een psychiatrische kliniek. Daar vond hij zijn zin in het leven terug 

en begon hij ook weer te schilderen. Deze schilderijen zijn duidelijk warmer en vrolijker 

dan de vroegere schilderijen. 

In deze periode begon hij ook zijn vroegere werk te perfectioneren. Van de meeste van 

zijn schilderijen bestaan meerdere versies. 
  

Munch was een eenzame en exentrieke man, die meestal geen andere mensen in zijn 

nabijheid duldde. Hij is nooit getrouwd. Kunst was voor hem het belangrijkste. 
  

Hij is nooit rijk geworden omdat hij zijn werk zelden verkocht. Hij wilde het liever zelf 

houden. 
  

Toen hij in 1944 stierf liet hij zijn schilderijen aan de stad Oslo na. Deze werken zijn nu 

allemaal ondergebracht in het Munch-museum dat ter gelegenheid van zijn honderste 

geboortedag werd geopend. 
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Legenden 
 

Trollen: 

Volgens oude verhalen waren trollen grote wezens -soms groter dan een kerktoren- die 

zeer dom en zwaar behaard en vooral lelijk waren; ze leefden in de bergen.  

De Trollen roofden mooie meisjes, die moesten dan spinnen overdag en 's nachts de 

trollen op het hoofd krabben. 

Andere trollen leefden op de bodem van een meer, onder een brug of in een eenzame 

hut. Ze kwamen pas goed in aktie toen koning Olav kerken ging bouwen. Weer andere 

trollen waren een soort kabouters met een staart en een lange neus. Ze leefden in holen 

en vierden graag feest. Ze zouden een bovennatuurlijke kracht bezitten. De mensen 

moesten vriendelijk voor hen zijn, anders deden ze hun veel kwaad. 
 

Nisser: 

Nisse is een korzelig, kabouterachtig mannetje, dat af en toe in de stallen rondspookt. 

Misschien is hij de geest van de "haugebonde" (heuvelboer), de oerbewoner van de 

boerderij die per traditie begraven werd in een grafheuvel op het erf. Omdat zij meestal 

rond Kerstmis actief zijn (de meeste onaardse taferelen spelen zich in de donkere dagen 

af) worden de Nisser als hulpjes van de kerstman gezien, maar op de boerderij weet men 

wel beter en stiekum wordt in de stal een glaasje geestrijk vovht voor de stamvader 

neergezet. 

 

Hulder: 

Echt gevaarlijk -en dan vooral voor de heren- is de hulder. Ze is mooi en verleidelijk en 

komt soms ineens uit de nevel op je af om je uit te nodigen voor een feestelijk 

drinkgelag. Ze heeft een koeiestaart die bij het dansen nog wel eens zichtbaar wil 

worden, maar meestal gecamoufleerd blijft. Ze wordt er op uitgestuurd door de trollen 

om mensenkinderen te krijgen en het geslacht van de "onzichtbaren" nieuw leven in te 

blazen, maar zodra ze een kerkelijk huwelijk met een nietsvermoedende jongeling heeft 

gesloten (en trollen zijn doodsbang voor de Kerk), verliest ze haar staart en krijgt ze een 

volledig menselijk aanzien. Voor korte tijd maar, want dan verandert ze in een oude 

heks. Immers, alle vrouwen uit de trollenwereld zijn "gyger", monsterlijke heksen, al 

hebben ze niet de magische krachten van hun aardse zusters.  

 

Fossegrime: 

Helemaal onzichtbaar is de fossegrime. Niemand heeft hem ooit gezien, maar velen 

hebben hem gehoord. Hij is de grote vedelaar, die zich achter de waterval schuil houdt 

en de kunst van het vioolspelen kan overdragen aan allen die hem goed gezind zijn. 
  

Nökk: 

Op de bodem van meren en rivieren leeft de nökk, een zoetwatergeest, die onnozele 

zielen uit hun bootje trekt en meesleurt naar zijn onderaardse rijk. Soms komt hij boven 

water in de gedaante van een witte hengst en berg je dan maar! 
  

Draug: 

De zoutwatercollega van de Nökk is de Draug, het monster dat in een halve boot over de 

zeeën rondzwerft en dezelfde kwalijke oogmerken heeft als de nökk. 
  

Kraken: 

Een ander zeemonster is de Kraken, een soort octopus van enorme afmetingen, die grote 

scholen vis aantrekt en in hun spoor talrijke vissers, met wie het meestal slecht afloopt. 
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Deilgast: 

Als in de duisternis iemand wanhopig keien voortsleept, dan is dat de deilgast. Hij is 

verdoemd, omdat hij tijdens zijn leven land gestolen heeft van zijn buurman door 's 

nachts de stenen die de grens markeerden te verplaatsen. Nu tracht hij voortdurend zijn 

wandaden goed te maken, maar hij kan de grens niet meer terugvinden. 
  

Tusse: 

De tusse is een oliedom, elf-achtig wezen van het mannelijk geslacht, dat achter de 

muren en onder de vloeren van de boerderij woont. Een pure plaaggeest voor de één, 

een behulpzaam ventje voor de ander. 
  

Mythologie 

Over de Oudnoorse mythologie is in feite niet zo heel erg veel bekend. De belangrijkste 

reden hiervoor is dat deze mythologie geen schriftelijke overlevering kent (behalve 

enkele korte runeninscripties). Pas na de invoering van het Latijnse  

schrift werden er bepaalde zaken m.b.t. de heidense godsdienst op papier gezet. Maar 

dat werd gedaan door mensen die buiten deze godsdienst stonden, nl door christenen. 

Andere bronnen van informatie kunnen zijn: 

- namen van bepaalde plaatsen 

- archeologische vondsten (bijv op plaatsen waar in de middeleeuwen kerken zijn 

gebouwd 

- sagen (Edda- en skaldengedichten) - eerst mondelinge overlevering, in de 12e eeuw 

opgeschreven (o.a. door Snorre Sturlason) 

- wetten (met name wetten uit de middeleeuwen, waarin verboden werd om heidense 

goden te vereren). 
  

In zijn Edda-gedichten beschrijft Snorre o.a. hoe de wereld tot stand gekomen is: in het 

noorden was er ijs en in het zuiden vuur. In het midden bevond zich een bron, 

Ginnugagap. Door het vuur begon het ijs te smelten en uit de waterdruppels groeiden 

de reus Yme en de koe Audhumla. Yme voedde zich met de melk van Audhumla. Van 

Yme stammen alle reuzen af. 

Audhumla slikte het zout van de stenen en uit deze stenen kwam de eerste man te 

voorschijn: Bure. Hij kreeg een zoon die Bor heette, en die kreeg weer 3 zonen, Odin, 

Vilje en Ve. Van hen stammen alle goden af. 

Deze zonen doodden Yme en van Yme’s lichaam maakten ze grond. Zijn bloed werd de 

zee en zijn botten werden de bergen. Zijn tanden werden rotsblokken en zijn schedel 

gebruikten ze om de hemel te maken. Van vuurvonken uit het zuiden maakten ze een 

zon en een maan. Op het strand vonden ze drie stokken waar ze leven in geblazen 

hebben: dit werden de eerste twee mensen: Ask en Embla. 

  

Men ging er van uit dat de wereld een ronde platte schijf was die omringd werd door de 

zee (in deze zee leefde de slang Midgardsormen). Op de buitenste rand van deze schijf 

woonden de reuzen (Utgard). In het midden wonen de goden (Åsgard) en daartussen in 

wonen de mensen (Midgard).  

Midden in Åsgard staat een grote boom (Yggdrasil). Boven in deze boom bevidt zich het 

Valhalla. Via de regenboog kan men afdalen naar de aarde. 
  

De wereld bestond alleen uit goede en slechte machten. De slechte machten waren de 

reuzen en de dwergen. De goede machten waren de goden en hun helpers (alver, 

norner, valkyrne). 
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De belangrijkste goden waren: 

- Odin (=Wodan), de oppergod die heerst over leven en dood 

- Tor (= Odins zoon) (Donar), heerst over weer en wind 

- Frøy en Frøya (goden voor groei en vruchbaarheid) 

- Balder (= Odins zoon) 

- Heimdall 

- Loke 

 

Odin was de oppergod. Hij was zeer wijs en machtig. Hij had maar één oog, het andere 

had hij in de bron der wijsheid geworpen in ruil voor wijsheid. Odin wordt altijd vergezeld 

door twee wolven, en zijn twee raven (Huginn en Muninn) hielden hem op de hoogte van 

alles wat er op aarde gebeurde. Zijn paard heette Sleipnir en had acht benen. Odin was 

de heer van Valhalla, de burcht van de goden. Krijgers die op het slagveld gestorven 

waren, werden opgehaald door de Valkyrne, de dienaressen van Odin. Deze brachten de 

gesneuvelde krijgers naar Valhalla, waar de tijd werd doorgebracht met eten, drinken en 

vechten. Het was voor een krijger een grote schande om in bed te sterven, want dan 

kwam hij niet in Valhalla, maar in de onderwereld Niflheim terecht, waar de godin Hel de 

scepter zwaaide. 

  

Eén van Odins zonen was Tor, de god van de donder. Wanneer hij in zijn bokkewagen 

langs de hemel reed en met zijn hamer Mjølnir om zich heen sloeg, onweerde het op 

aarde. Hij gebruikte deze hamer, die hem grote kracht gaf en altijd weer bij hem 

terugkeerde als hij hem wegslingerde, ook in zijn strijd tegen de reuzen, de grote 

vijanden van de goden. 
  

De god Heimdal kon 1000 mijl ver zien en het gras horen groeien. Daarom werd hij 

uitverkoren om de regenboog, de toegangsbrug tot Åsgard te bewaken. Wanneer er 

gevaar dreigde blies hij op een grote hoorn om de goden en de krijgers van Valhalla te 

waarschuwen. 
  

De god Njord, zijn zoon Frøy en zijn dochter Frøya waren Vanen, 

vruchtbaarheidsgoden. Zij waren bij een verzoening na een oorlog tussen Æsen en Vanen 

als gijzelaars uitgewisseld en woonden sindsdien in Åsgard. Njord was de god van de zee 

en de scheepvaart en woonde aan de kust. 

Zijn dochter Frøya bezat een prachtig borstsierraad Brisinga en ook een verenkleed 

waarmee ze als een adelaar door de lucht kon vliegen. Dit kleed werd vaak door andere 

goden geleend, bijvoorbeeld om verkenningsvluchten boven Utgard uit te voeren. 
  

Loki was een zeer twijfelachtige figuur, hij was een afstammeling van de reuzen, maar 

groeide op bij de æsen (goden). Hij was onbetrouwbaar en boosaardig, maar knapte ook 

vaak karweitjes op waar de goden zelf geen zin in hadden. Hij vergezelde Tor vaak op 

zijn tochten naar Utgard. 

Zijn kinderen waren de Midgardsorm (de slang die de zeeën onveilig maakte en Hel (de 

heerseres van de onderwereld). 
  

Bij de wortels van Yggdrasil woonden de drie nornen. Dit waren schikgodinnen die 

heerste over verleden, heden en toekomst. Zij bepaalden het levenslot van de mensen 

door het spinnen en doorknippen van levensdraden. 
  

De oude Noorse goden waren geen goden in de christelijke zin van het woord. Ze 

vertoonden een aantal zeer menselijke trekjes: ze maakten ruzie, pleegden overspel en 

haalden streken uit. 

De goden- en mensenwereld werd bedreigd door talloze gevaren. Uiteindelijk zou dit 

leiden tot Ragnarok (het einde der tijden).  
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Te vergelijken met het christelijke Laatste Oordeel. Wanneer Ragnarok was aangebroken, 

zou de definitieve strijd losbarsten tussen goden en mensen aan de ene kant en en de 

reuzen en monsters (onder aanvoering van Loki) aan de andere kant. De oude goden 

zouden sneuvelen en er zou een nieuwe wereld met nieuwe goden uit zee oprijzen. 

Eetgewoontes 
  

Noren zijn over het algemeen dol op eten. Bij elke feestelijke gelegenheid moet er veel 

gegeten worden. En toch stelt de Noorse keuken niet zo bijzonder veel voor. 
  

Over het algemeen kan men zeggen dat het "kold-bord" nog het meest beroemd is. De 

typisch Noorse maaltijden zijn wat minder spectaculair. Deze maaltijden zijn meestal wel 

rijkelijk voorzien van vlees of vis (alhoewel dit in onze ogen wel eenvoudige vlees of 

visgerechten zijn). De hoeveelheid groente die erbij geserveerd wordt is in onze ogen 

vaak minimaal, en dan is het ook nog vaak een eenvoudige groente. De enige groente 

die het hele jaar verkrijgbaar is in Noorwegen, is kool (zeker in de winter is dit vaak de 

enige groente). "Får-i-kål" is dan ook een gerecht dat in veel Noorse gezinnen op tafel 

komt. Daarvoor wordt schapevlees met kool een tijdlang gekookt tot het een soort dikke 

soep geworden is. Dit wordt met aardappelen gegeten. 
  

Verder wordt er natuurlijk veel verse vis gegeten, maar ook veel kant en klare 

visgerechten, zoals fiskeboller, fiskepudding en fiskekaker. In deze gerechten is 

fijngemalen vis verwerkt. Fiskeboller worden in water gekookt en met een witte saus 

geserveerd. Fiskepudding wordt au bain marie gekookt (maar ook vaak koud gegeten als 

broodbeleg). Fiskekaker worden gebakken. Maar in wezen zijn dit allemaal dezelfde 

gerechten, telkens anders bereid. 
  

Hiermee vergelijkbaar zijn de volgende vleesgerechten: kjøttboller en kjøttkaker. In 

plaats van vis is hier fijngemalen vlees in verwerkt (vergelijkbaar met gehaktballen). 

Deze worden vaak met een bruine saus geserveerd. Dergelijke kjøttkaker worden ook 

wel van rendiervlees gemaakt (= zondagseten). De smaak is iets scherper en ze worden 

vaak met een compote van vossebessen gegeten. 
  

"Lapskaus" is een populair eenpansgerecht in Noorwegen. Hiervoor worden stukjes vlees 

samen met aardappelen en groente gekookt. 
  

Vaak wordt bij de warme maaltijd "flatbrød" geserveerd (een soort toast in grote, dunnen 

plakken). 
  

Noren drinken altijd bij het eten: wijn, bier of vruchtensap - en altijd water. Ze kunnen 

zich niet voorstellen dat er niet gedronken wordt bij de warme maaltijd. 
  

Het meest traditionele eten in Noorwegen is wel rømmegrøt, een dikke pap gekookt 

voor zure room. Deze pap wordt gegeten met suiker, kaneel en rozijnen. Bovendien 

wordt er flatbrød en spekemat bij gegeten en saft bij gedronken. Rømmegrøt is een 

gerecht dat bij feestelijke gelegenheden op tafel verschijnt. 

  

Noren bedanken altijd voor het eten. Wanneer men van tafel opstaat, zegt men "takk for 

maten". Deze boodschap is natuurlijk in eerste instantie voor de gastvrouw bedoeld, 

maar de meeste Noren zeggen het automatisch wanneer ze van tafel opstaan.  

Er wordt trouwens niet alleen voor het eten bedankt. Ook na het koffiedrinken zal 

niemand van tafel opstaan zonder "takk for kaffe" te zeggen. 
  

Dit bedanken zit er ook op andere gebieden vast ingeroest bij de Noren. Wanneer je 

iemand terugziet die je een bezoek gebracht hebt (ook al is dat al maanden geleden), 
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dan bedank je eerst voor de toen genoten gastvrijheid. Ook aan het eind van je bezoek 

wordt over en weer hartelijk bedankt voor het bezoek en voor het onthaal. 

Ook in een brief aan een Noor grijp je eerst terug op de vorige brief en bedank je 

daarvoor. 

 

Politiek 

parlementaire democratie 

parlement = Storting 

bestaat uit 1 kamer (155 pers) 

bij behandeling van wetsontwerpen wordt Storting gesplitst in Odelsting en Lagting 
  

Werknemers en werkgevers zijn vaste overlegpartners van de regering voor de bepaling 

van het lonen- en prijzenbeleid. Het parlement heeft het recht zich tegen deze afspraken 

te verzetten, maar maakt er in de praktijk weinig gebruik van uit vrees voor de publieke 

opinie. 
  

Sinds 1962 kent Noorwegen een ombudsman. Hij neemt klachten in behandeling van 

burgers, die menen unjuist behandeld te zijn door een administratief orgaan. 
  

Grondwet: 17 mei 1814 (Eidsvoll) 

bevat elementen uit de Engelse Grondwet, de Franse van 1789 en de Amerikaanse Bill of 

Rights. 

Wijziging van de grondwet geschiedt net als bij ons met parlementsontbinding en 

uitschrijving van nieuwe verkiezingen. 
  

Sinds 1913 algemeen kiesrecht. Iedere vier jaar parlementsverkiezingen. (bij val kabinet 

geen nieuwe verkiezingen) 
  

Het partijenstelsel heeft de kenmerken van een twee- en een meerpartijenstelsel. In het 

Storting zijn 8 partijen vertegenwoordigd. 

16 departementen - 16 ministers. 

  

Noorse bouwkunst Stafkerken 
  

De Noorse bouwkunst is voornamelijk gebaseerd op het bouwen met behulp van hout, en 

dat is natuurlijk omdat hout hèt materiaal was dat in overvloed aanwezig was. Maar 

tegenwoordig is voor Noren hout ook het materiaal dat het dichtst bij de natuur staat. 

Het straalt warmte uit. "Stenen huizen zijn koud." 

Er zijn twee verschillende bouwstijlen met hout. Uit het oosten van het land komt het 

gebruik om huizen te bouwen met behulp van hele boomstammen. 

Veel minder materiaal vereist de bouwstijl uit het westen des lands: de "staf-

constructies": een dragend raamwerk wat met dunne houten wanden opgevuld wordt. Dit 

bouwprincipe werd veel voor huizen gebruikt, maar ook in de vele Noorse "stavkirker". 
  

Na de kerstening in de 11e eeuw begon men ook in Noorwegen met de bouw van kerken. 

Deze kerken waren gebouwd van houten staanders en planken. De staanders werden 

direkt in de grond geplaatst. Deze kerken hadden echter geen lange levensduur: de 

houten staanders rotten weg. 

In de 12e eeuw ontstond de behoefte kerken te bouwen met een langere levensduur. De 

staanders en de wanden van de nieuwe kerken steunden op dwarsliggers. Deze 

dwarsliggers waren op een fundament van stenen geplaatst. De hele muur werd zo 

boven de grond gebouwd en op deze manier beschermd tegen het rottingsproces. 

Het is deze bouwstijl waaraan de stavkirker hun naam te danken hebben. Zowel de 

staanders als de rechtopstaande planken waauit de muren bestaan worden "stav" (staf) 
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genoemd. Bovenaan zijn deze staven weer met elkaar verbonden zodat er een 

vergelijkbaar raamwerk ontstaat als de dwarsliggers waar de hele kerk op rust. 

Voor de constructie werden uitsluitend houten pennen gebruikt, er kwam dus geen 

spijker aan te pas.  

  

Er zijn veel verschillende types stafkerken gebouwd. Het meest gewone type is een 

eenvoudig en verhoudingsgewijs klein gebouw met een schip en een smaller koor. 

Grotere stafkerken zijn zowel in de breedte als in de hoogte uitgebreid, bijv. een 

halfronde uitbouw aan het eind van het koor (een zogenoemde apsis). Ook werden het 

schip en het koor uitgebreid met galerijen (omganger). Het dak is midden bover het 

schip en het koor het hoogst, de galerijen hebben lagere daken. Hiervoor zijn vrijstaande 

staanders in de kerk geplaatst. Deze staanders markeren de afscheiding tussen schip en 

galerijen. 

  

Praktisch alle stafkerken hebben ook een "svalgang", een overdekte omgang aan de 

buitenkant van het gebouw, waar de kerkgangers elkaar na de dienst konden ontmoeten. 

Tevens beschermde deze omgang de fundering van de kerk tegen regen en sneeuw. 

  

De stafkerken zijn vaak met fraai houtsnijwerk versierd, vanaf de dwarsliggers tot in de 

nok. De decoraties lijken terug te gaan op de dierornamenten uit de vikingtijd. Met name 

"draken" worden voor deze decoraties aangewend. Vermoedelijk moesten deze de boze 

geesten afweren. 

De portalen zijn ook vaak met houtsnijwerk versierd. Druiveranken zijn hier een vaak 

gebruikt motief, maar ook draken en slangen. Een christelijke boodschap is hierin 

moeilijk terug te vinden. 

  

Van oorsprong zijn de stafkerken donkere gebouwen. Oorspronkelijk waren er alleen 

enkele ronde gaten vlak onder het dak aangebracht. 

Ook het interieur is van houtsnijwerk voorzien. 

  

Van de 800-1000 stafkerken die er in de middeleeuwen in Noorwegen gebouwd zijn, zijn 

er op het moment nog 29 over. Veel kerken vielen ten prooi aan verval, de belangstelling 

voor dit culturele erfgoed was tot in deze eeuw gering. 

Vorig jaar brandde één van de beroemdste stafkerken in Noorwegen af: de Fantoft 

stavkirke bij Bergen. 

  

Topografie 

Noorwegen is een heel langgerekt land. Van het uiterste zuiden tot het noordelijkste 

puntje is de afstand 1.752 kilometer. Dat is even ver als van Amsterdam tot Sicilië! 

  

Noorwegen grenst aan Zweden, Finland en Rusland en deze gezamenlijke grens is 2.555 

kilometer lang. 

Aan de noord-, west- en zuidkust grenst Noorwegen aan zee. Voor deze kust liggen wel 

150.000 eilandjes. Dit wordt wel een scherenkust genoemd. 

  

Noorwegen is dunbevolkt. In heel Noorwegen leven slechts 4 miljoen mensen en de 

bevolkingsdichtheid is 12 mensen op een vierkante kilometer. Ter vergelijking: in 

Nederland leven we met 400 mensen op een vierkante kilometer. 

In het noorden van Noorwegen is de bevolkingsdichtheid nog dunner omdat 75% van de 

bevolking in het zuiden woont. 

  

Oudste stad van Scandinavië is Tönsberg aan de Oslofjord 
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Veel dorpen en steden liggen aan de kust. De zuidelijke kuststrook wordt ook wel de 

"Noorse Rivièra" genoemd. Aan deze kust ligt Kristiansand, een toeristenplaats, 

vergelijkbaar met Scheveningen. 

Je vindt hier mooie stranden en het is er vaak lekker weer. 

  

Bergen is de tweede stad van Noorwegen en heeft de grootste vissershaven van het 

land. Er wonen ongeveer 200.000 mensen. De kinderen van Bergen worden met de 

paraplu op geboren, zeggen de Noren omdat het er zo vaak regent.  

  

Noorwegen bestaat voor driekwart uit bergen en rotsen. De rest is bijna allemaal bos. 

Slechts 4 procent van de grond kan voor landbouw worden gebruikt. 

  

In het breedste gedeelte van Noorwegen ligt de Jotunheimen. Een hoogvlakte bedekt 

met gletsjers en eeuwige sneeuw. De hoogste bergen van Noorwegen liggen in dit 

gebied. Het zijn de Galdhopiggen (2.469 m.) en de Glittertind 

(2.465 m.) 

  

In het uiterste noorden (Finnmark) vind je de toendra's. Een uitgestrekte mosvlakte met 

hier en daar een lage boom, kleine struiken en een taai soort gras. Meer dan de helft van 

het jaar is het hier erg koud. In de zomer ontdooit alleen het bovenste laagje grond. De 

ondergrond blijft altijd bevroren, waardoor het water niet kan wegzakken en er 

moerassen ontstaan. In de zomer leggen de muggen hun eitjes in die moerassen. Die 

eitjes komen met miljarden uit en grote zwermen muggen maken dan de streek onveilig. 

Het valt niet mee om je tegen hun venijnige steken te beschermen. 

  

Allemansrecht 

In principe kan iedereen zich op onbebouwd terrein overal vrij bewegen, mits geen 

schade wordt toegebracht aan mensen, dieren of flora. 
  

Waterkrachtcentrales in Noorwegen 

Noorwegen is het enige land in Europa dat zijn stroom bijna uitsluitend door middel van 

waterkracht opwekt (slechts 0,5 % van de energie wordt door thermische centrales in de 

verschillende industrieën geproduceerd).  

Dat waterkracht een relatief goedkope bron van energie is, is in Noorwegen goed te 

merken. Nergens ter wereld wordt zo achteloos met energie omgesprongen. Overal in de 

huizen brandt licht en de elektrische verwarming staat constant aan. Bovendien heeft 

Noorwegen vrij veel energieverslindende industrie (zoals aluminiumfabrieken). Het 

stroomverbruik per hoofd van de bevolking bedraagt gemiddeld 22.000 kilowattuur per 

jaar. Dit is ongeveer driemaal zoveel als het gemiddelde stroomverbruik op het Europese 

continent. 
  

In totaal staan er in Noorweegen 615 waterkrachtcentrales die het land voorzien van 

goedkope stroom. Goedkoop omdat de energiedrager water bij slecht weer zogezegd 

gratis wordt geleverd, maar ook omdat de installaties van de centrales over het 

algemeen een lange levensduur hebben. Zelfs vele van de centrales die rond de 

eeuwwisseling zijn gebouwd, toentertijd voornamelijk aan stuwsluizen langs rivieren 

gekoppeld, zijn tot op de dag van vandaag in bedrijf. 

Over het algemeen zijn de waterkrachtcentrales in Noorwegen klein. Meer dan de helft 

van de waterkrachtcentrales levert minder dan 10 megawatt, zodat er meer dan honderd 

nodig zijn om een moderne, conventionele elektriciteitscentrale te vervangen. Slechts 25 

centrales bereiken een produktievermogen van meer dan 200 megawatt. 
  

Waterkrachtcentrales leveren schone energie, maar natuurlijk eist ook de aanleg van 

waterkrachtcentrales zijn tol. Hoewel waterkracht als schone energie geen direkte 
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milieuvervuiling veroorzaakt, betekent de regulatie van rivieren en stuwmeren toch een 

behoorlijke ingreep in de natuur.  

De Noorse energiepolitiek werd in 1981 aan een vuurproef onderworpen toen de bouw 

van de stuwdam in de Noordnoorse rivier de Alta slechts dankzij politionele macht kon 

worden doorgevoerd. Hierbij kwamen uitgestrekte weidegronden van de Samen, de 

oorspronkelijke bewoners van Noord-Noorwegen, onder water te staan.  

Veel natuurgebied ging verloren, terwijl op dat moment al ter discussie stond of deze 

aanleg van een nieuwe waterkrachtcentrale noodzakelijk was. Aktiegroepen bezetten het 

gebied en in Oslo gingen een groot aantal aktievoerders in hongerstaking. De akties 

mochten echter niet baten en door ingrijpen van de politie werd de aanlag van het 

stuwmeer toch doorgezet. Nog steeds wordt deze beslissing in twijfel getrokken, vooral 

omdat Noorwegen op dit moment een overschot aan energie heeft. Bijvoorbeeld de 

beslissing van de Noorse regering om energie aan o.a. Nederland te gaan leveren (wat 

de aanleg van een hoogspanningsnet door de Noordzee inhoudt) wakkert de discussie 

steeds weer aan. 

Men is dan ook wat voorzichtiger geworden: 12,5 % van het waterkrachtpotentiaal werd 

uit natuurbeschermingsoverwegingen uit het oorspronkelijke energieprogramma 

geschrapt. De beide laatste nog op stapel staande projekten, Svartisen en Jostadal, zijn 

in 1988 op grond van stagnatie in de vraag naar energie voorlopig uitgesteld. 
  

Misschien speelt hier ook een rol dat de stijgende investeringskosten van de laatste jaren 

de prijs voor stroom aanzienlijk hebben doen stijgen. Maar desondanks hoort Noorwegen 

nog steeds tot een van de goedkoopste landen wat stroom betreft met zijn 13 cent die 

een normaal huishouden per kilowatt betaalt. 


