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r מוזיאון איּבֶסן

Arbins Gate 1 מפה C3 2 טל' -22-12 
 ,13 v Nationaltheatret  35-50
19 @ 30, 31, 32, 45, 81, 83 פתוח 

במסגרת סיור מודרך בלבד 8 15 
במאי-14 בספטמבר: ג'-א'; מדי שעה 

11:00-17:00,  15בספטמבר-14 במאי: 
ג'-א'; מדי שעה 11:00-16:00, ה' 

= - ^ 7 11:00-18:00

המחזאי הנורבגי המוערך 
הנריק איּבֶסן כתב את רוב 

יצירותיו בתקופה שבה התגורר 
במינכן (1864-92). כשחזר 

לאוסלו ב�1895 התגורר 
המחזאי עם אשתו בדירה 
ב-Arbiens Gate (בקומה 

הראשונה, בפינה המשקיפה 
 .(Drammensveien על
בדירה הקטנה כתב את 
מחזותיו האחרונים, ג'ון 

t המוזיאון לאמנות 

דקורטיבית ולעיצוב

 E2 3 מפה St Olavs Gate 1 
 ,Stortinget  22-03- 65-40 'טל
 11 ,17 ,18 @ Nationaltheatret
@ 60, ובמרחק הליכה קצר גם 

30, 31, 32, 45, 81, 83 פתוח ג', ד' 
ּוו' 11:00-17:00, ה' 11:00-19:00, 

שבת וא' 12:00-16:00 סגור ב' 
וחגים לאומיים & 8 7 0 
nasjonalmuseet.no ∑ =

 Kunstindustri) המוזיאון
museet), שנוסד ב�1876, הוא 
אחד הוותיקים מסוגו באירופה. 
מוצג בו אוסף נאה של עבודות�

יד נורבגיות ואחרות לצד 
בגדים ואביזרי אופנה שמקורם 

מהמאה ה�17 ועד ימינו. 

e מוזיאון סֶטֶנְשן

Munkedamsveien 15 מפה 
  .23-49-36-00 'טל C3 2

 ,30 @ 19 ,13 v Nationaltheatret
31, 32, 45, 81, 83 פתוח ג', ד', ו' 

11:00-16:00, ה'  11:00-19:00, שבת 
וא'  811:00-17:00 א' 14:30 & 7 
stenersenmuseum.no ∑ = ^

 (Stenersenmu-seet) מוזיאון זה
נקרא על שם הסופר, האספן 

ופטרון האמנויות רֹולף סֶטֶנְשן. 
ב�1936 תרם סֶטֶנְשן את אוספיו 

למועצת העיר אוסלו, אבל 
הם נותרו במחסנים עד שנת 

1994, אז הוקם בשבילם מוזיאון 
ברחבה שמול היכל הקונצרטים.

האוסף של סֶטֶנְשן הוא אחד 
משלושה המוצגים במוזיאון. 

הוא כולל מספר ציורים והרבה 
רישומים והדפסים מאת אדוארד 

מּונק - כולל רישומי הכנה 
ליצירות ידועות כמו מוות בחדר 

w היכל הקונצרטים 

של אוסלו

 C3 2 מפה Munkedamsveien 14
 National  .23-11-31-00 'טל

 ,32 ,31 ,30 @ 19 ,13 v theatret
45, 81, 83 פתוח ב'-ו' 11:00-1700, 
שבת 11:00-14:00 וכן שעתיים לפני 

שעת המופע סגור ביולי 7 
oslokonserthus.no ∑

 Oslo) היכל הקונצרטים
Konserthus) ברובע ויָקה 

(Vika) הוא אתר חשוב בסצינה 
התרבותית המקומית מאז 

שנפתח ב�1977. סולנים 
ותזמורות מהשורה הראשונה 

מופיעים כאן בקביעות. 
בשנות ה�60 זכה האדריכל 
השבדי ֶיסָטה אֹוֶּבר בתחרות 

לתכנון המבנה החדש. הקירות 
החיצוניים מכוסים בסלעי 

גרניט מבריקים, ובפנים 
מחופים הרצפה והקירות שיש 

לבן. האולם תוכנן במיוחד 
לקונצרטים סימפוניים, ועל 

הבמה יש מקום ל�120 נגנים בו�
זמנית, אבל ניתן גם להסב אותו 

לתיאטרון של 1400 מושבים. 
היכל הקונצרטים הוא 

אולם הבית של התזמורת 
הפילהרמונית של אוסלו 
 ,(Oslo-Filharmonien)

הממלאה תפקיד חשוב בחיי 
התרבות בעיר. התזמורת נמנית 

עם ההרכבים הסימפוניים 
המובילים בעולם, והקלטותיה 

זכו לשבחים רבים. יותר 
מ�300 אירועים ומופעים 

מתקיימים בהיכל הקונצרטים 
מדי שנה, ובהם נוכחים יותר 

מ�200,000 מאזינים.

החולים ומחול החיים. באוסף 
מיוצגת גם האמנות הסקנדינבית 

ככלל, ביצירות מאת קאי ְפֶייל, 
יאקֹוּב ָוייֶדמן וֶּפר קרֹוג.

שני האוספים האחרים כוללים 
יצירות מאת ָאמאלדּוס נילֶסן 

(1838-1932) ולודוויג א. 
ראֶבנסֶּברג (1871-1958). נילֶסן 

היה צייר נופים שהנציח את 
קו�החוף של דרום נורבגיה, 

ואילו ראֶבנסֶּברג נודע בציוריו 
הנאיביים של השרידים הרומיים 

ליד אוסלו. הוא הושפע מאוד 
ממּונק, שהיה קשור אליו 
בקשר משפחתי. ב�2018 

המוזיאון יעבור לבניין חדש 
ב-Bjørvika. ראו עמ' 97.

גבריאל ּבֹורקמן (1896) וכשאנו 
המתים מתעוררים (1899), 
כאן עבר שבץ מוחי שמנע 
ממנו לכתוב, וכאן גם מת 

בשנת 1906, בגיל 78.
דירתם הגדולה של בני הזוג 

איּבֶסן שוחזרה ורוהטה 
בקפידה. הצבעים דומים 
לאלה שהיו נהוגים בימיו 

של איּבֶסן, ובספרייה ניצבים 
הרהיטים המקוריים. מדי יום 

היה המחזאי יוצא מכאן ברגל 
ל-Grand Café בקרל יוהנס 

גאֶטה, שם נפגש עם מכרים 
ומעריצים, עד שבריאותו 

הרופפת ריתקה אותו לדירתו. 
המוזיאון פתוח לקהל רק 
במסגרת סיורים מודרכים 

והרצאות מאורגנות.

הנריק איּבֶסן
הנריק איּבֶסן (1828-1906), המכונה 'אבי הדרמה המודרנית', 

הוא המחזאי הנורבגי המפורסם ביותר. הוא הותיר אחריו מורשת 
מרשימה של מחזות שהביאו לשינויים מהפכניים במסורת 

התיאטרלית ומועלים ברחבי העולם עד היום. עם מחזותיו הבולטים 
של איּבֶסן נמנים פר גינט (שאדוארד גריג הלחין את המוסיקה 

עבורו), הדה גאּבֶלר, בית הבובות, רוחות, ברווז הפרא ואויב העם. 
איּבֶסן נולד בשיֶאן שבדרום נורבגיה (ראו עמ' 152). הוא החל 
לכתוב במקביל לעבודתו כעוזר לרוקח, אבל מחזהו הראשון, 

קאטיליָנה, נדחה בידי התיאטראות. 
איּבֶסן לא ויתר; הוא התקבל לעבודה 
כעיתונאי בֶּברֶגן ובהמשך היה לבמאי 

ולמחזאי בתיאטרון של אּוֶלה ּבּול. 
בשנים 1857-1863 ניהל איּבֶסן את 

התיאטרון הנורבגי באוסלו, אבל 
כשהתיאטרון פשט את הרגל היגר 

מנורבגיה. ב�30 השנה הבאות כתב 
הרבה מחזות דרמטיים, שהתמקדו 

בביקורת חברתית ובגישה הקטנונית 
של החברה הנורבגית. המחזות 
פרסמו את איּבֶסן בעולם כולו, 

וב�1892 חזר לאוסלו כגיבור לאומי.
הטיילת של ֶהסֶטן מאת לודוויג א. ראֶבנסֶּברג, מוזיאון סֶטֶנְשן

פסלים מאת טּורי ֶאנג (1984) בכניסה להיכל הקונצרטים של אוסלו

דיוקנו של המחזאי הנריק איּבֶסן

שטיח�הקיר מּבאלדיסהֹול, אחד האוצרות היקרים ביותר במוזיאון לאמנות שימושית

ספינות וסירות בָאֶקר ּבריֶגה, נמלה התוסס של אוסלו

במוזיאון שמור גם האוסף 
הגדול ביותר בנורבגיה של 
שטיחי קיר מהמאות ה�16 

וה�17, בהם שטיח ּבאלדיסהֹול 
משנת 1200, שנחשב אוצר 
לאומי. שטיח�הקיר הנורדי 

היחיד, בשיטת הגובלן 
האופיינית לימי הביניים, הוא 
היחיד מסוגו ששרד עד היום 

ואחד הבודדים באירופה 
שכוללים מאפייניים רומיים. 
שטיח�הקיר נתגלה בכנסיית 

ּבאלדיסהֹול שנהרסה ב�1879.
בנוסף מוצגים כאן כלי כסף 

וזכוכית, חרסינה ורהיטים. 
בגלריית הלבוש המלכותי 
מוצגים בגדים שהשתייכו 

למלכי נורבגיה, ובאגף לאמנות 
מזרח אסיה יש כד מתקופת 
שושלת מינג (המאה ה�15). 

מאז 1904 חולק המוזיאון 
מבנה מרשים עם המכללה 
הלאומית לאמנות ולעיצוב. 

הספרייה המשותפת של שני 
המוסדות פתוחה לקהל הרחב.

y פארק הזוחלים 

של אוסלו

  F2 3 מפה St Olavs Gate 2
 37 @ Nationaltheateret ,Stortinget
אל Nordahl Brunsgate פתוח אפריל-

אוגוסט: מדי יום 10:00-18:00, ספטמבר-
מרץ: ג'-א' 10:00-18:00 & 8 7 =

reptilpark.no ∑

הפארק הקטן והנעים מול 
המוזיאון לאמנות דקורטיבית 
 (Oslo Reptilpark) ולעיצוב

פופולרי מאוד בקרב משפחות 
עם ילדים. מוצגים בו יותר 

ממאה בעלי�חיים ממגוון מינים, 
בהם נחש בריח קולומביאני, 
נחש מים משובץ, טרנטולה 

(פרוונית), אלמנה שחורה 
(העכביש הארסי ביותר בעולם), 

ָקיימנים, זיקיות, לטאות ֶגקֹו, 
כוח ולטאות נוספות, וכן 

פיראניות ודגי מים מלוחים. 
יום ג' פופולרי במיוחד, כי 
אז ניתן לצפות בהאכלת 

בעלי�החיים בשעה 17:00.
יש הנחות לקבוצות מאורגנות 
של מבוגרים ושל ילדים, ואף 

כרטיסי הנחה לקבוצות קטנות 
(חמישה אנשים ומעלה) בררו 
פרטים בקופה. לילדים עד גיל 

שנתיים הכניסה חופשית.

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 230-33 ו�238-47
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מרכז העיר - מערב
הרבה אתרים ומוסדות חשובים ממוקמים בחלק המערבי של מרכז אוסלו, רובם 
במרחק הליכה זה מזה. מבחינה היסטורית, זהו חלק חדש יחסית של העיר: הוא הפך 
למרכז רק במחצית השנייה של המאה ה�19, אחרי הקמתו של ארמון המלוכה וסלילת 

הרחוב הראשי, קרל יוהנס גאֶטה. 
באזור משתרעים גם הפארקים הירוקים הפופולריים ביותר באוסלו - סטּוֶדנֶטרלּון 
שלאורך קרל יוהנס גאֶטה וסלֹוטסּפארְקן שסביב ארמון המלוכה. תיירים רבים מבלים 
בָאֶקר ּבריֶגה, מספנה ורציף שהוסבו למתחם תוסס של חנויות, ברים, גלריות ותיאטראות. 
התחבורה הציבורית באזור מצוינת, ובקיץ הרחובות הומים אדם, ובתי ההקפה והמסעדות 

מוציאים את שולחנותיהם לרחוב באופן שמזכיר את ערי הקיט בדרום אירופה.

כל האתרים
ארמון ומוזיאונים

3 הגלריה הלאומית עמ' 56-7

4 המוזיאון להיסטוריה עמ' 58-9

5 ֶדה קֹונגִלֶייה ְסלֹוֶטה (ארמון 
המלוכה) 

0 מרכז נובל לשלום

e מוזיאון סֶטֶנְשן

r מוזיאון איּבֶסן

t המוזיאון לאמנות דקורטיבית 

ולעיצוב
y פארק הזוחלים של אוסלו

מבנים חשובים
2 האוניברסיטה

6 התיאטרון הלאומי

7 ֵתיאֶטרקאֶפן

8 התיאטרון הנורבגי

9 רֹודהּוֶסה עמ' 60-61
w היכל הקונצרטים של אוסלו

רחוב ומתחם בילוי
1 קרל יוהנס גאֶטה 

q ָאֶקר ּבריֶגה

המלון המרשים Grand Hotel בקרל יוהנס גאֶטה

ראו קפל הכריכה האחורית מקרא סמלים

ראו גם מפות הרחובות 
2 ו�3
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מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 230-33 ו�238-47

פסל�פרש של המלך קרל יוהן 
מאת ּבריְניּולף ֶּברגסליֶאן (1875) ניצב 

ב-Slottsplassen. קרל יוהן הוא המלך שבנה 
את הארמון, והרחוב נקרא על שמו.

דרֹונינגּפארְקן הוא 
החלק המגודר של 

הפארק הענקי 
סלֹוטסּפארְקן.

פסל המלכה 
מֹוד מאת ָאָדה 

מאדֶסן ניצב 
בגן מאז 1959

5 ֶדה קֹונגִלֶייה ְסלֹוֶטה 
ארמון המלוכה, הניצב 

בראש גבעה בקצה קרל 
יוהנס גאֶטה, משמש 
מרכז טבעי ומרשים 
לחלק זה של העיר.

מפת רחובות מאוירת: 
קרל יוהנס גאֶטה

רחוב קרל יוהן (Karl Johans Gate) הוא הציר הראשי של 
אוסלו והרחוב המפורסם וההומה ביותר בנורבגיה כולה: 

כ�100,000 הולכי רגל עוברים בו מדי יום. כאן שוכנים כמה 
מהמוסדות החשובים ביותר של נורבגיה, בהם ארמון המלוכה 

(ֶדה קֹונגִלֶייה ְסלֹוֶטה), הפרלמנט (סטֹורטינג), האוניברסיטה 
והתיאטרון הלאומי. הרחוב רצוף בתי כלבו, חנויות ייחודיות 

ומסעדות, ומרוחק רק כמה דקות הליכה מההמוזיאון 
להיסטוריה ומהגלריה הלאומית. בחלקו העליון של הרחוב, 

לאורך הפארק הנאה סטּוֶדנֶטרלּון, מתקיימות תהלוכות 
פומביות, ובחורף הוא הופך לזירת החלקה על הקרח.

1 קרל יוהנס גאֶטה

הרחוב הראשי של אוסלו מככב הן בחיי היומיום 
של העיר והן באירועים מיוחדים כמו תהלוכות ה�17 

במאי. הרחוב תוכנן ב�1840 בידי אדריכל החצר 
הד"פ לינסטֹואּו ונקרא על שם המלך קרל יוהן.

מקרא

מסלול מוצע

KRISTIAN IVS GATE
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R

G
S
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A

T
E

4 . המוזיאון 

להיסטוריה
בבניין בסגנון אר נובו 
משנת 1902 שוכנים 

המוזיאון לאתנולוגיה, 
אוסף העתיקות 
הלאומי (הכולל 

כ�36,000) ואוסף 
המדליות והמטבעות.

6 התיאטרון הלאומי

תיאטרון זה הוא הבמה הראשונה 
למחזות נורבגיים בעיר. הוא תוכנן 

בידי הנריק ּבּול והושלם ב�1899.

2 האוניברסיטה

מתחם האוניברסיטה משקיף על קרל 
 .Universitetsplassen יוהנס גאֶטה ועל

יחד עם ארמון המלוכה והתיאטרון 
הלאומי, הוא תורם לרושם העז 

שמותיר הרחוב על התיירים.

פסלו של 
ּבֶיירנסטֶיירֶנה 

ּבֶיירנסֹון

אל רֹודהּוֶסה

3 . הגלריה הלאומית

הציור נוף מסטֹולָהיים מאת י"ּכ דאל הוא 
אחד מרבים המוצגים בגלריה הלאומית, 

המוזיאון הממשלתי לאמנות חזותית מקומית.

פסלו של הנריק ֶורֶגלאן
אל הסטֹורטינג

מרכז העיר - 
מערב

מרכז העיר - 
מזרח

פסלו של 
הנריק איּבֶסן

מפת איתור
ראו מפות הרחובות 2 ו�3
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מדריך זה יסייע לכם למצות את המרב מביקורכם בנורבגיה באמצעות מידע מפורט 
והמלצות של מומחים. הפרק הראשון, היכרות עם נורבגיה, ממקם את המדינה 
בהקשרה ההיסטורי והתרבותי. בפרק אוסלו ובששת הפרקים האזוריים מתוארים 
בפירוט האתרים החשובים, תוך שימוש במפות, בתצלומים ובאיורים. מידע על 
מקומות לינה ועל מסעדות תמצאו בפרק מידע שימושי, ואילו הפרק חשוב לדעת 
מכיל את כל המידע הנחוץ לתיירים - מקידומות החיוג ועד אמצעי התחבורה במדינה 

- לצד מידע על כסף, על נימוסים ועל בטיחות וביטחון אישי.

מידע מפורט כל האתרים 3   
החשובים מתוארים 

בפרוטרוט, כולל כתובות, 
מספרי טלפון ושעות פתיחה, 
סיורים מודרכים, דמי כניסה, 

גישה לנכים ותחבורה.

מפת האזור להתמצאות 1   
קלה, כל האתרים 

ממוספרים ומופיעים במפה, 
וכן במפת הרחובות של 
אוסלו,  ראו עמ' 108-13.

אוסלו
מרכזה של עיר הבירה מחולק 

לשלושה אזורים, ולכל 
אזור מוקדש תת�פרק שבו 

מפורטים האתרים העיקריים 
בו. האתרים שמחוץ למרכז 

מתוארים בתת�הפרק 
אוסלו רבתי. כל האתרים 

ממוספרים ומופיעים במפת 
האזור. המידע המפורט 

על האתרים מופיע בפרק 
לפי סדר המספרים.

כל העמודים המתייחסים לאוסלו 
צבועים בתגית באותו הצבע.

מפת האיתור ממחישה היכן 
נמצא האזור ביחס לשאר אזורי 

התיירות שבמרכז העיר.

כל האתרים היא רשימה של 
האתרים בפרק מחולקים לפי 

כנסיות, מוזיאונים וגלריות, בניינים 
היסטוריים, פארקים וגנים.

המסלול המוצע מסומן בקו אדום.

מפת הרחובות המאוירת 2   
תספק לכם מבוא ממעוף 

הציפור על אזור תיירותי 
חשוב המתואר בפרק.

הכוכבים מדגישים את מוקדי�העניין 
שאסור להחמיץ.

במסגרות מופיע מידע נוסף 
על נושאים מעניינים הקשורים 

לאתרים בעמוד ובכלל.

איך להשתמש במדריך זה

זה  ך  | איך להשתמש במדרי  6

האזור מורכב מארבעה מחוזות, שביחד 
נורבגיה:  משטח  אחוזים  כ�15  מכסים 
הֹורדאלאן   ,(Rogaland ) רּוגאלאן 
 Sogn) סֹון אּו ְפיֹורדאֶנה ,(Hordaland)
 Møre) וֶמֶרה אּו רּומסדאל (og Fjordane
og Romsdal). ברֹוגאלאן שבדרום הרחוק 
משתרעים המישורים החקלאיים של יאְרן 
(Jæren) ושוכנות הערים ֶאֶגרְסן, סאנדֶנס 
(Sandnes) וסטאבאנֶגר. קו�החוף של יאְרן 
מתאפיין בחופי חצץ ובמפרצים חוליים 
רחבים המתאימים לשחייה ולפעילויות�
מים. לכיוון פנים הארץ משתרעת הערבה 
הטרשית ֶהג�יאְרן (Høg-Jæren) ואחריה 
מטפס הנוף בתלילות אל הרכס המרשים 

 .(Ryfylkefjellene) ריפילֶקְפֶיילֶנה
הפיורד  מתחיל  לסטאבאנֶגר  מצפון 
הרביעי באורכו בֶוסטלאֶנה, ּבֹוקנאפיֹוְרְדן 
(Boknafjorden). מעל אחד מענפיו, הפיורד 
הפראי ליֶספיֹורְדן, מתנשא ּפֶרֶקסטּוְלן (סלע 
הדוכן) העצום, שמסלול הליכה מטפס 
לפסגתו, וניתן גם לצפות בו מהמעבורת 

החוצה את הפיורד.
כמו אֹוֶלְסן וסטאבאנֶגר, גם ֶּברֶגן - העיר 
השנייה בגודלה בנורבגיה - היא בסיס נוח 
לטיולים בארץ הפיורדים. לא הרחק ממנה 
משתרעים סּונפיורד ונּורפיורד, המכונים יחד 
'הפיורדים המקסימים' וידועים בזכות ההרים, 
המפלים, הקרחונים המרשימים והחופים 
השלווים לאורכם. בסביבות הארדאנֶגר וסֹון 
מצויות הרבה כנסיות�קורות עתיקות, אתרים 
היסטוריים ומוזיאונים, ואילו חצי�האי סטאד, 
הבולט אל תוך הים, הוא המקום שבו נפגשים 

הים הצפוני והים הנורבגי. 
אּו  ֶמֶרה  במחוז  וההרים  הפיורדים 
רּומסדאל מרשימים לא פחות. האזורים 
ָייראנֶגרפיֹורְדן  הם  במיוחד  המרהיבים 
ורּומסדאלְספיֹורְדן, המוקף פסגות נישאות.
בֶוסטלאֶנה עוברים גם מסלולים מצוינים 
לטרקים בהרים, בכל הרמות. דייגים ימצאו 
הזדמנויות נפלאות לדיג בים ולדיג פורלים 
וסלמון באגמים ובנהרות. האי רּונֶדה עשיר 

במיוחד בציפורים.

ּבריֶגן, רציף�הנמל העתיק של ֶּברֶגן, הוא אחד מסמליה של העיר

ה סטלאֶנ ֶו
נורבגיה,  במערב  הצפוני  בים  הגובלת  הצרה  רצועת�החוף 

ֶוסטלאֶנה  מכונה  בצפון,  כריסטיאנְסן  עד  בדרום  מסטאבאנֶגר 
(Vestlandet). זוהי ארצם של הפיורדים, 'אצבעות' בגוני כחול עמוק 

וירוק הפורצות מהחוף המנוקד איים עד עומק היבשת וחורצות נקיקים 
לאורך  המצטופפים  הציוריים,  הכפרים  בין  המאיימים.  בהרים  מרהיבים 

קו�החוף, מקשרות מעבורות, מנהרות וכבישים מסמרי�שער.

ליֶספיֹורְדן וסלע הדוכן (ּפֶרֶקסטּוְלן) האדיר שמשקיף עליו
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ויק
ליד הכפר ויק (Vik) יש שתי כנסיות: כנסיית�הקורות 

הֹוֶּפשָטה (Hopperstad) משנת 1130 וכנסיית�
אבן רומאנסקית מימי הביניים. במסוף המעבורות 

ניצב פסל בגובה 26.5 של הגיבור המיתולוגי 
פריטיֹוף, מתנתו של הקיסר וילהלם השני.

t סֹוֶנפיֹורְדן
פיורד סֹון (Sognefjorden) הוא הפיורד הארוך ביותר בנורבגיה - 206 ק"מ, מהארכיפלאג 

במערב עד שֹולְדן (Skjolden) שלמרגלות יֹוטּונָהייֶמן במזרח. עומקו המקסימלי של 
הפיורד הוא 1308 מ'. עד העיירה הקטנה ּבאֶלסטראן מתווה הפיורד קו ישר כמעט, 

אבל החל משם הוא מתפצל - תחילה לחמש זרועות ראשיות ובהמשך למספר פיורדים 
משניים: ְפיארלאנספיֹורְדן (Fjærlandsfjorden), סֹונדאלספיֹורְדן ולּוסטראפיֹורְדן 

(Lustrafjorden) בצפון, אֹורדאלספיֹורְדן (Årdalsfjorden) במזרח ולארדאלספיֹורְדן 
(Lærdalsfjorden) ָאאּורָלנספיֹורֵדן ונאֵרייפיֹורְדן בדרום. כל אחד מהפיורדים ייחודי 

בדרכו, והנופים הטבעיים לאורכם נמנים עם המרהיבים ביותר בנורבגיה ובעולם כולו.

ְקביֶנפֹוְסן 
 (Kvinna) הנהר ְקביָנה

מתנפץ אל סֹוֶנפיֹורְדן במפל 
(Kvinne-fossen) שגובהו 
120 מ'; כשהזרימה בנהר 
חזקה, זהן מראה מרהיב.

ּבאֶלסטראן
בעיירת הנופש המקסימה ּבאֶלסטראן 

(Balestrand), המשקיפה לנופים שלווים ופראיים 
כאחד, ניצב מלון ְקביקֶנס, מבנה�עץ מפואר 

משנת 1877 (ראו עמ' 186).

בתים ססגוניים על המים בֶּברֶגן
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סֹוֶנפיֹורְדן

Åfjorden

Vik

סֹוֶנפיֹורְדן

מקרא

1 כנסיית�הקורות אּורֶנס (ראו עמ' 188) 
הוכרזה אתר מורשת עולמית.

2 ּבֹורגּון (ראו עמ' 187) היא כנסיית הקורות 
היחידה ששרדה ללא שינוי מאז ימי הביניים.

3 כנסיית הקורות אּונדֶרדאל (עמ' 186).

המרכז הנורבגי לסלמון�בר
המרכז (ראו עמ' 186) שוכן לגדתו של 

נהר עשיר בסלמון.

ָאאּורלאנספיֹורְדן
ָאאּורָלנסבאנְגן (Aurlandsvangen) הוא נקודת 

המוצא לטיולים בפיורד ובהרים - במכונית, 
בסירה, ברכבת או ברגל (ראו עמ' 186).

פלֹומסּבאן
במסעה הקצר�אבל�תלול בין פלֹום לבין מירדאל (ראו עמ' 

186) משקיפה הרכבת לנוף נפלא של הרים, מפלים, כפרים 
קטנים וציוריים ותצורות�סלע ייחודיות.

סֹונדאלספיֹורְדן
 (Sogndalsfjorden) פיורד סֹונדאל

מוקף מטעים שמלבלבים 
באורח מרהיב באביב (ראו עמ' 

186). בכפר סֹונדאלסְפֶייָרה 
(Sogndalsfjøra), צומת חשוב 

ומרכז סחר אזורי, נקרא הרחוב 
הראשי גראֶבנסָטיינגאֶטה 

(Gravensteinsgata), על שם 
זן נפוץ של תפוחים באזור.
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חשוב לדעת
מידע שימושי

מחוז סֹון אֹו פיֹורדאֶנה * 6600 
 ,(Kulturhuset) בית התרבות n

סֹונדאל, 99-23-15-00  _ 
ּבאֶלה�ג'אז (Balejazz; השבוע השני 

של מאי), פסטיבל הגבינה של ויק 
(אמצע יוני), מרוץ האופניים של 

יֹוטּונָהייֶמן (אמצע יולי) 
sognefjord.no ∑

תחבורה
 g £ @

 Rysjedals-
vika Lavik

Rutledal
Oppedal

Vadheim

Ortnevik

Nordeide

Dragsvik

Vangsnes
Leikanger

ָאאּורָלנסבאנְגן

פלֹום

ָקאּוּפאנֶגר

סֹונדאלסְפֶייָרה

אּורֶנס

Fodnes

גּודבאנֶגן

Årdalstangen

לארדאלֵסיירי

ּבאֶלסטראן

ָיילּו
וֹוס

פאֶגרֶנס

ֶפרֶדה
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מקרא
כביש ראשי
כביש משני

נתיב מעבורות
מנהרה
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מחוז הֹורדאלאן * 14,000 £ @ 
 _ 40-61-77-00 ,Vangsgata 20 n

וֹוסאג'אז (Vossajazz; סוף השבוע 
שלפני הפסחא); פסטיבל ספורט אתגרי 
(השבוע הרביעי של יוני); פסטיבל לאוכל 
מסורתי (השבוע הראשון של אוקטובר); 

פסטיבל אּוָסה (Osa Festival; אמצע 
 visitvoss.no ∑ (אוקטובר

וֹוס (Voss), שהיתה מנותקת 
מהעולם עד הנחתה של מסילת 
הרכבת ב�1883, היא כיום עיירת 

הסקי הגדולה ביותר במערב נורבגיה. 
באתר יש רכבלי�כיסאות, רכבלי�

סקי ורכבל סגור בשם האנגּושּבאן 
(Hangursbanen), שמטפס כ�660 

מ' במעלה ההר. הנוף המרהיב קוסם 
לתיירים במשך כל ימות השנה.

המוזיאון העממי של וֹוס 
 (Voss Folkemuseum)

מתמקד בממצאים היסטוריים 
חשובים שנתגלו בפינסלֹופֶטה 

(Finnesloftet), מבנה מסביבות 
שנת 1250. במוזיאון כלולה גם 
החווה המסורתית ֶמלסֶטרטּוֶנט 
(Mølstertunet), ובה 16 מבנים 
בני 400 שנה שהשתמרו היטב.

 ;Voss Kirke) וֹוס צ'ירֶקה
1270) היא כנסייה בסגנון גותי 

ולה חלל פנים מרשים.

E המוזיאון העממי של וֹוס

Mølsterveien 143 טל' 56-51-15-11 
פתוח מאי-ספטמבר מדי יום, שאר השנה 
א'-ו' סגור חגים לאומיים & 8 7 - 

=

w אּולוויק

מחוז הֹורדאלאן * 1200 @ 
g בקיץ בלבד n מרכז העיירה, 

56-52-63-60 _ פסטיבל הדגים (יולי); 
פסטיבל השירה (ספטמבר); פסטיבל 

המורשת התרבותית של נורבגיה 
(אמצע ספטמבר); פסטיבל האקורדיון 

 visitulvik.com ∑ (אוקטובר)

העיירה אּולוויק (Ulvik) ממוקמת 
לחופו של מפרץ המעוגל 
במתינות, בקצהו הפנימי 

של הפיורד הקטן בשם זה 
(Ulvikfjorden). הנוף נראה כאילו 

הקרחון הותיר כאן בכוונה פיסה 
של אדמה פורייה במיוחד: על 

הפיורד משקיפות חוות מדורגות 
של שדות ירוקים ומטעים עשירים 

0 ֶסרפיֹורְדן

מחוז הֹורדאלאן @ n לשכת המידע 
לתיירים של אֹוָדה, 53-65-40-05 

הענף הארוך ביותר של 
הארדאנֶגרְפיֹורְדן הוא הפיורד 

הדרומי (Sørfjorden), הגובל בצדו 
המזרחי של חצי�האי פֹולֶגפּון. 

ממערב, למרגלות הפסגה הרמה 
 1510 ;Aganuten) ָאגאנּוְטן
מ'), משתרע אתר המורשת 

ָאגאטּוֶנט (Agatunet), ובו 32 
בתי�עץ מימי הביניים. סמוך 

לאתר השתמר לאגמאנסטֹוָבה 
(Lagmannsstova) - בית 

משפט מסביבות שנת 1300, 
ובמרתפו תאי�כלא.

החלק היפה ביותר של ֶסרפיֹורְדן 
 ,(Ullensvang) הוא אּוֶלנסבאנג

אזור המשתרע סביב הכפרים 
לֹופטהּוס (Lofthus) וקינסארוויק 

(Kinsarvik). כחמישית מכל 
עצי הפרי בנורבגיה גדלים כאן, 

והנוף מרהיב במיוחד באביב, 
כשיותר מ�200,000 מהם פורחים 

במדרונות. האזור הוא גן פורח 
מזה שנים רבות: כבר בימי הביניים 

שתלו הנזירים מליֶסקלֹוסֶטר 
(Lysekloster) שליד ֶּברֶגן עצי  הספרייה בארמון הברון, אחוזת רֹוֶסנדאל

אחוזת רֹוֶסנדאל בהארדאנֶגר, הברונות היחידה בנורבגיה

בתי חווה מסורתיים באזור וֹוס

פרי לאורך הפיורד וחינכו את 
התושבים מסביב. זמן מה אחר�כך 

פעל בסביבה המיסיונר והמחנך 
נילס ֶהרצֶּברג (1759-1841).

 Ullensvang) אּוֶלנסבאנג צ'ירֶקה
Kirke) היא כנסייה גותית מימי 

הביניים, שעוביים של קירות 
האבן שלה מגיע עד 1.4 מ'. בגינה 

 Hotel) של מלון אּוֶלנסבאנג
Ullensvang) ניצבת בקתה 

שבה התגורר המלחין אדוארד 
גריג כשכתב את הסימפוניה 

באביב וחלקים מתוך פר גינט.
סביב העיירה התעשייתית 

אֹוָדה (Odda) יש מספר 
מפלים יפהפיים, בהם לֹוֶטפֹוס 

(Låtefoss) שגובהו 165 
 ,(Langfoss) מ' ולאנגפֹוס

המתנפץ מגובה של 612 מ'.

E ָאגאטּוֶנט

25 ק"מ מצפון לאֹוָדה טל' 53-66-22-14 
פתוח אמצע מאי-אמצע אוגוסט מדי יום, 

שאר השנה בתיאום מראש בלבד & 
= - 8

q ָאיידפיֹורד

 n @ 1000 * מחוז הֹורדאלאן
 53-67-34-00 ,Ostangvegen 1

 visiteidfjord.no ∑

 (Eidfjord) הנוף באזור ָאיידפיֹורד
מרשים במיוחד, כי קרחונים 

ונהרות חרצו כאן ערוצים 
עמוקים שמדרונותיהם מאונכים 

כמעט. הנהר ְּביּוֵריָאה זורם 
במֹוֶּבדאְלן עד ֶורינגספֹוְסן 

(Vøringsfossen), מפל בגובה 
145 מ' המתנפץ בשאון אל 

ערוץ מרהיב שנשפך לפיורד. 
הכביש הראשי בעמק עובר 

בסדרה של מנהרות משעממות, 
אבל באופניים או ברגל תוכלו 

לטייל בכביש הישן שעוקב אחרי 
שולי הערוץ. במסלול ההליכה 

המטפס אל מֹוֶּבגאלדאֶנה 
(Måbøgaldane) יש 1500 מדרגות 

9 הארדאנֶגרְפיֹורְדן

מחוז הֹורדאלאן @ n לשכת המידע 
לתיירים של אּולוויק, 56-52-63-60 

hardangerfjord.com ∑

פיורד הארדאנֶגר 
(Hardangerfjorden) משתרע 
לאורך כ�180 ק"מ, מהאי ֶּבמלּו 
(Bømlo) בים הצפוני עד אֹוָדה. 

הפיורד הראשי נמשך עד 
אּוטֶנה שבקצה של חצי�האי 

פֹולֶגפּון (Folgefonn), שם הוא 
מתפצל למספר ענפים; שלושת 

החשובים ביותר הם ֶסרפיֹורְדן, 
ָאיידפיֹורְדן ואּולוויקפיֹורְדן.

 (Folgefonna) קרחון פֹולֶגפּוָנה
משתרע כ�1600 מ' מעל הפיורד, 

אבל אחדות מזרועותיו יורדות 
עד לגובה של 500 מ' בלבד 
מפני הפיורד. אחד מקרחוני�

המשנה העיקריים, ּבֹונדהּוסּבֶרֶאן 
(Bondhusbreen), נראה כמו 

מפל קפוא המתנפץ לעבר 
ָמאּוֶרנֶגר (Mauranger), וסמוך 

למפל�המים פּוֶרֶּברגספֹוְסן 
(Furebergsfossen). בצד המערבי 

של חצי�האי שוכנות העיירות 
 ;(Utne) ואּוטֶנה (Jondal) יֹונדאל

בראשונה יש מסוף מעבורות 
ומוזיאון בשם בית השריף הישן 

 (Det Gamle Lensmannshuset)
ובשנייה נמצא המוזיאון העממי 

 Hardanger) של הארדאנֶגר
Folkemuseum), המוקדש לחיי 

היומיום באזור במאות ה�18 וה�19. 

8 ּבארֹונֶייה רֹוֶסנדאל

מחוז הֹורדאלאן טל' 53-48-29-99 
@ מֶּברֶגן, מָהאּוֶגְסן ומאֹוָדה פתוח 

במסגרת סיור מודרך, מאי-אוגוסט מדי 
יום, שאר השנה בתיאום מראש בלבד 
baroniet.no ∑ = - ^ 8 &

ב�1658 חגגו בְקבינֶהראד 
(Kvinherad) את נישואיה של 

היורשת העשירה קאְרן מֹובאט 
לאציל הדני לודוויג רֹוֶזנקָרנץ, 

הפקיד הממשלתי הבכיר באחוזה 
הפיאודלית של סטאבאנֶגר ושליחו 

של שר המלחמה הדני. אחת 
ממתנות החתונה הרבות שקיבלו 

בני הזוג היתה אחוזת הֹוֶטֶּברג 
(Hatteberg), שם בנו ב�1665 

ארמון קטן בסגנון הרנסאנס.
 ב�1678 היתה האחוזה לברונות 

 Baroniet) בשם רֹוֶסנדאל
Rosendal), וב�1745 נמכרה 

לאדוארד לֹונֶדמן מרּוֶסנקרֹוֶנה 
(Rosencrone) ונותרה נחלת 

המשפחה עד שנתרמה 
לאוניברסיטת אוסלו ב�1927. 

הגן המרהיב משנות ה�60 של 
המאה ה�17 הורחב במאה ה�19 

לפארק מטופח ומוקף חומה, ובו 
מגדלים גותיים ובתים שנראים 
כאילו יצאו מהאגדות. במקביל 
שופץ ושודרג חלל הפנים של 

הארמון, שם מוצגים לראווה כלי 
חרסינה מָמייֶסן, שטיח קיר צרפתי 

מ�1660 מהמפעל המלכותי גובלן 
וציורים נורבגיים מהזרם הרומנטי.

 Kvinherad) ְקבינֶהראד צ'ירֶקה
Kirke) הסמוכה היא כנסייה 

גותית נאה מ�1250. חלל הפנים 
עוצב מחדש בסגנון הבארוק.

עיירות הנופש הפופולריות 
 (Nordheimsund) נּורָהיימְסן
וֵאייסֶטֶסה (Øystese) חבויות 

במפרץ קטן בקצה הצפון�
מערבי של הפיורד, ליד הגשר 
התלוי החוצה את פיקֶססּוֶנה 
(Fyksesundet). בֵאייסֶטֶסה 

יש מוזיאון המוקדש ליצירותיו 
של הפסל אינֶגּבריגט ויק.

E בית השריף הישן

 RV550 יֹונדאל, כביש ,Viketunet
טל' g 53-66-95-00 פתוח בתיאום 

מראש בלבד & 8 - 

E המוזיאון העממי 
של הארדאנֶגר

אּוטֶנה טל' 53-67-00-40 פתוח מדי יום 
= - 8 &

ו�125 עיקולים. שביל לסוסים 
מוביל מכאן אל ֶורינגספֹוְסן. 

המוזיאון לטבע של הארדאנֶגרביָדה 
 ,(Hardangervidda Natursent)

המוקדש לרמה ההררית הארדאנֶגר, 
.(Sæbø) שוכן בעיירה סאֶּבה

E המוזיאון לטבע 
של הארדאנֶגרביָדה

שבעה ק"מ ממזרח לָאיידפיֹורד טל' -53 
66-59-00 פתוח אפריל-אוקטובר מדי יום, 

שאר השנה בתיאום מראש בלבד & 
= 0 7

מלון לגדת הפיורד, בנוף הירוק של 
אּולוויק

בפרי. על חורבותיה של כנסיית�
הקורות מהמאה ה�13 הוקמה 

כאן במאה ה�19 כנסייה חדשה, 
ובה תמונת�מזבח מימי הביניים.

האזור מתאים במיוחד 
לטרקים ולספורט חורף. 

המפל המרשים ֵרייצ'אפֹוְסן 
(Røykjafossen) נשפך באּוָסה 
(Osa), כעשרה ק"מ מאּולוויק.

נוף מרהיב בהארדאנֶגרְפיֹורד המתפתל
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ראו קפל הכריכה האחורית סמלים נוספים במפה

נמל ֶּברֶגן על רקע ההר פֵלייְפֶייֶלה

לֹוֶטפֹוס שמדרום לאֹוָדה הוא אחד המפלים 
המרהיבים ביותר בֶוסטלאֶנה

העיירה ְסטרין, בחלק הפנימי של נּורפיורד, מוקפת הרים וקרחונים

תחבורה
ההגעה לֶוסטלאֶנה קלה ופשוטה. לערים הגדולות באזור מגיעות 
טיסות בינלאומיות ישירות, וטיסות�פנים נוחתות במספר מרכזים 

אזוריים. מעבורות�רכב מבריטניה ומערי אירופה מפליגות 
בקביעות לֶּברֶגן ולסטאבאנֶגר, ובקיץ חוצות את הפיורדים ספינות 
טיול. מסילות רכבת מקשרות את ֶּברֶגן, סטאבאנֶגר ואֹונדאלסֶנס 

לאוסלו. ממזרח נורבגיה תוכלו לנסוע לֶוסטלאֶנה ברכב צמוד 
או באוטובוס, באחד ממספר כבישים החוצים את ההרים. 

רשת הכבישים המפותחת בֶוסטלאֶנה ובאיים הסמוכים כוללת 
מספר גשרים מרהיבים ומנהרות. במקומות שבהם אין גשרים, 
יש בדרך כלל מעבורת; מעבורות מהירות מקשרות בין הרבה 
עיירים וכפרים, ומעבורות�רכב רבות חוצות את הפיורדים או 

מפליגות לאייים לאורך החוף. ספינות הקיטור בקווי הּורטיגרּוֶטן 
(ראו עמ' 215), לכיוון צפון נורבגיה, מפליגות מנמל ֶּברֶגן.

1 סטאבאנֶגר עמ' 168-9

2 ֶאֶגרְסן

3 ליֶספיֹורְדן
4 סּולדאל

5 אּוְטסָטיין קלֹוסֶטר

6 קארֵמיי

7 ָהאּוֶגְסן

8 ּבארֹונֶייה רֹוֶסנדאל
9 הארדאנֶגרְפיֹורְדן

0 ֶסרפיֹורְדן

q ָאיידפיֹורד

w אּולוויק

e וֹוס
r ֶּברֶגן עמ' 174-81

t סֹוֶנפיֹורְדן עמ' 184-6

y ּבֹורגּון סטאבצ'ירֶקה 
עמ' 187

u אּורֶנס סטאבצ'ירֶקה

i יֹוסֶטדאלסְּבֶרֶאן
o ֶפרֶדה וֶילסֶטר

p נּורפיורד
a ֶסלֶיה וסטאד

s ָייראנֶגרפיֹורְדן
d אֹוֶלְסן

f אֹונדאלסֶנס

g מֹולֶדה

h כריסטיאנְסן

מבט על ֶוסטלאֶנה
אזור ֶוסטלאֶנה ידוע בפיורדים שלאורכו, ובכל 

עיר ועיירה מפליגים המקומיים בשבחיו של 
הערוץ הכחול המקומי, החורץ את נקיקו העמוק 

בהרים: ֶּברֶגן קראה לעצמה 'השער לפיורדים'; 
במֹולֶדה מהללים את נקודת התצפית הפנורמית 

על רּומסדאלְספיֹורְדן ועל ההרים מסביב; 
ובסטאבאנֶגר מתגאים ב'דרך הקצרה ביותר 

לליֶספיֹורְדן'. הפיורדים הקטנים יותר, כגון סּונפיורד 
(Sunnfjord), נּורפיורד (Nordfjord) ָייראנֶגרפיֹורְדן 

וסּונדאלספיֹורְדן (Sunndalsfjorden), יפים לא 
פחות מהגדולים, ובכולם מצטופפות לאורך 

החוף עיירות מרתקות. בעיירות הגדולות יותר יש 
הרבה מבנים עתיקים, מוזיאונים וגלריות, ובאזור 
סֹוֶנפיֹורְדן תראו כמה דוגמאות נהדרות לכנסיות�

קורות נורבגיות, בין השאר באּורֶנס ובּבֹורגּון.

סוסי הפיורדים, הטיפוסיים לֶוסטלאֶנה
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מקרא
כביש מהיר
כביש ראשי
כביש משני

מנהרה
מסילת רכבת ראשית
מסילת רכבת משנית

גבול בין מחוזות
פסגה

0 50
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כל האתרים

כל אזור בנורבגיה ניתן לזהות 
בקלות בזכות הצבע שהוקצה לו 

(ראו פנים הכריכה הקדמית).

חלוקה לאזורים
במדריך זה מחולקת נורבגיה 

לשישה אזורים, שלכל אחד מהם 
מוקדש פרק נפרד. העיירות 

והאתרים החשובים והמעניינים 
ביותר ממוספרים במפת האזור.

בסעיף כל האתרים מפורטים כל 
האתרים והיישובים המתוארים בפרק.

מידע מפורט כל העיירות 3   
החשובות ושאר מוקדי העניין 

מתוארים בפרוטרוט. הם 
מסודרים על פי סדר המספור 

במפת האזור. בתוך כל 
סעיף יש פרטים על מבנים 

חשובים ואתרים נוספים.

בכל האתרים החשובים יש מסגרת 
ובה כל המידע השימושי הנחוץ 

לכם כדי לתכנן את ביקורכם.

מוקדי העניין העיקריים של 4   
נורבגיה בעמודים המוקדשים 
לפארקים הלאומיים מסומנים 
אתרים חשובים במפה. מבנים 

היסטוריים מתוארים תוך שימוש 
בהתך רוחב של חלל הפנים. 

במוזיאונים מוצגת תוכנית מתאר 
של המבנה, ובערים בינוניות 

וגדולות מסומנים האתרים 
החשובים במפה קטנה.

מפת האזור מתארת את 2   
רשת הכבישים הראשיים 

ומאפשרת התרשמות 
כללית מהאזור. כל האתרים 

החשובים ממוספרים, 
ויש גם טיפים שימושיים 

לנסיעה במכונית וברכבת.

היכרות הנופים, ההיסטוריה 1   
ואופיו של כל אזור מתוארים 

בתת�פרק, שבו תגלו כיצד 
התפתח האזור במשך השנים 

ומה מוצע בו לתיירים כיום.

7  | זה  ך   איך להשתמש במדרי



איי
לּופּוֶטן

ּבֹוֶדה

נארוויק

טרֹומֶסה

ָאלָטה

האֶמרֶפסט
סבאלּבארד

נּורקאּפ

ֶצ'רינֵגיי

הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר מגולות הכותרת של נורבגיה, תוך הקפדה 
על מינימום של נסיעות למרחקים ארוכים. נפתח בשלושה טיולים של יומיים בשלוש 

הערים החשובות ביותר במדינה: 
אוסלו, ֶּברֶגן וטרֹונדָהיים. 

ניתן לטוס בין שלוש 
הערים וליצור מסלול 

טיול עירוני של 
שבוע, או להפוך אותו 

למסלול של עשרה ימים 
ולנסוע ברכבת מאוסלו 

לֶּברֶגן, ומשם באוטובוס, 
ברכבת או במעבורת (הקצו לכך 

עוד יום נוסף) מֶּברֶגן לטרֹונדָהיים. 
שני המסלולים הבאים הם של שבוע ימים, 

ומכסים את הפיורדים המערביים ואת הצפון הרחוק 
של נורביה, כולל סבאלּבארד. בחרו במסלולים האהובים 

עליכם, שלבו ביניהם או לקטו מפה ומשם ככל שעולה בדעתכם.

לגלות את נורבגיה

שבוע בצפון הרחוק 
ובסבאלּבארד

היכרות עם מורשתה הימית המרשימה   •
של נורבגיה, בתחנת המסחר העתיקה 

ֶצ'רינֵגיי שליד ּבֹוֶדה.
ספורט אתגרי בעיירת הנמל הסואנת   •

נארוויק.
טיול ברחובות טרֹומֶסה והצצה אל   •

בתי�העץ העתיקים והמרתקים שלה.
שיט, טרק ורכיבה על אופנוע שלג   •
במרחבים הפראיים והקפואים של 

סבאלּבארד.
גילופי הסלע הפרהיסטוריים והנפלאים   •

בֶיֶמלּופט של ָאלָטה.

מקרא
הצפון הרחוק וסבאלּבארד

הפיורדים המערביים

תיירים בטיול קיאקים מודרך צופים בלבנתן לבן (ֶּבלּוָגה)

מסע הכלולות בהארדאנֶגר מאת א. טיֶדמאן וה. גּוֶדה (1848)
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Nordfjorden

יה רבג ו נ

הים
הצפוני

הים
הנורבגי

כריסטיאנסאנד

סאנֶדפיורד

סקאֶגראק

ליֶספיֹורְדן

ָייראנֶגרפיֹורְדן

סֹוֶנפיֹורְדן

אוסלו

סטאבאנֶגר

וֹוס

סֹונדאל

מירדאל

ּבֹורגּון סטאבצ'ירֶקה

אּורֶנס סטאבצ'ירֶקה

יֹוסֶטדאלסְּבֶרֶאן

ָייראנֶגר

מֹולֶדה

טרֹונדָהיים

נאמסֹוס

טרֹופֹורס

אֹוֶלְסן

לֹוֶאן

אּונדֶרדאל

ּבאֶלסטראן

פלֹום

ֶּברֶגן

אֹוֶלְסן
העיר הקסומה משתרעת על פני כמה איים, ומפורסמת באדריכלות המעניינת שלה 

ובמיקומה המרהיב לשפת הים.

שבוע בפיורדים 
המערביים

עמדו על שפת הצוק   •
ּפֶרֶקסטּוְלן, בפתחו של 
ליֶספיֹורְדן; נראה אתכם 

מציצים למטה.
מסע נפלא ברכבת   •

המתפתלת בתלילות בקו 
פלֹומסּבאן.

הנקיקים הקפואים של   •
קרחון יֹוסֶטדאלסְּבֶרֶאן, 

במסגרת טרק מודרך.
יופיו עוצר�הנשימה של   •

סֹוֶנפיֹורְדן.
אדריכלות האר�נובו   •

המקסימה של אֹוֶלְסן.

יומיים באוסלו, ֶּברֶגן וטרֹונדָהיים

הציורים הנפלאים בגלריה   •
הלאומית של אוסלו, כולל 

יצירות מופת של אדוארד 
מונק.

כישוריהם הימיים של   •
הוויקינגים, וסירותיהם 
מטילות�האימה בבית 

ספינות הוויקינגים 
שבאוסלו.

האווירה הססגונית ובתי�  •
העץ היפים של ּבריֶגן, 

הרובע העתיק ביותר בֶּברֶגן.
העפלה אל מרומי הר פֶלֶיין   •
ברכבת הכבלים של ֶּברֶגן - 

לנוף מרהיב ולטיול ביער.
אדריכלות נשגבת מימי�  •
הביניים בקתדרלה של 

טרֹונדָהיים, הנידארּוסדֹוֶמן.
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נדקס  | אי  280

מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי.

א
136-7 Aulestad ָאאּוֶלסָטה

Aust- �ָאאּוסט�ָאגֶדר, ּבּונאד מ
28 Agder, bunad

ָאאּוסט�ָאגֶדר, מוזיאון (ָאֶרנדאל) 
154 Aust-Agder Museet

 Austbøgrenda ָאאּוסטֶּבגֶרנָדה
160

197 Austrått ָאאּוסטרֹוט
 Eufemia, ֶאאּוֶפמָיה, המלכה

90 Queen
Aukrust, Kjell ָאאּוקרּוסט, ֶצ'ל
ָאאּוקרּוסט, מרכז (ָאלבדאל)   

135 Aukrustsenteret
 Aurlandsvangen ָאאּורָלנְסבאנֶגן

186
 Aurlandsdalen ָאאּורָלנסדאְלן

185
 Aurlandsfjorden ָאאּורָלנספיֹורְדן

186 ,185
171 Avaldsnes ָאבאלסֶנס

אביב בנורבגיה 32
אבידות ומציאות 266
כרטיסי אשראי 268  

ֶאבֶרה ּפאסביק, הפארק הלאומי 
 Øvre Pasvik Nasjonalpark

223
173 ,172 Agatunet ָאגאטּוֶנט

(ה)אגודה הנורבגית למטיילי הרים 
 Den Norske Turistforening

259 ,256 ,229 ((DNT
 Agundson, Tarjei ָאגּונסֹון, טאְרָיי

160
אגרה, כבישים 276

170 ,165 Egersund ֶאֶגרְסן
224 Edgeøya ֶאדֶגֶאָיה

 Adjaye, David ָאדג'אֶייה, דייוויד
61

אדריכלות נורבגית, 
 Norsk (אוסלו) המוזיאון

72 ,69 Arkitekturmuseum
214 ,212 Å אֹו

 Uvdal אּובדאל סטאבצ'ירֶקה
147 Stavkirke

62 Åberg, Gösta אֹוֶּבר, ֶיסָטה
173 Odda אֹוָדה

133 Ottadalen אֹוטאדאְלן
37 Ottar אֹוטאר
142 Otta אֹוָטה
אוטובוסים 275

באוסלו 279  
אוטובוסים בינעירוניים 273

172 Utne אּוטֶנה
135 Otnes אֹוטֶנס

 Utstein אּוְטסָטיין קלֹוסֶטר
171 Kloster

 Utstein אּוְטסָטיין קלֹוסֶטר
171 Kloster

160 Otra, river אֹוטָרה, נהר
 Utrillo, Maurice אּוטִריֹו, מוריס

177
אוכל ומשקאות

הטעמים של נורבגיה 236-7  
ראו גם מסעדות   

86 Aall, Hans אֹול, הנס
 Olav אֹולאף האראלדסֹון, המלך

 the Holy (Olav Haraldsson),
 ,200 ,197 ,120 ,37 ,20 King

203
 Battle of קרב סטיקֶלסָטה  

204 ,194 ,193 ,13 Stiklestad
אֹולאף הראשון (טריגבאסֹון), 

 Olav Tryggvason, King המלך
204 ,200 ,193 ,39 ,37

 Olav אֹולאף השלישי, המלך
174 Kyrre, King

 Olav IV, אֹולאף הרביעי, המלך
40 King

 Olav V, אֹולאף החמישי, המלך
 ,100 ,90 ,71 ,70 ,45 ,44 King

223 ,121
196 Olavsgruva אֹולאפסגרּוָבה

אּולאפסהאֶלן (טרֹונדָהיים) 
255 ,254 Olavshallen

173 Ulvik אּולוויק
אּולטימה, הפסטיבל למוסיקה 

 Ultima (אוסלו) חדשה
 Contemporary Music Festival

107 ,104 ,34
אולימפי, המוזיאון הנורבגי 

 Norges Olympiske (לילהאֶמר)
140 Museum

אולימפיאדת החורף 23, 30, 
140-1

אולם הכף הצפוני 
222 ,15 Nordkapphallen
196 Ullman, Liv אּולמן, ליב

172-3 Ullensvang אּוֶלנסבאנג
190 ,165 ,14 Ålesund אֹוֶלְסן

מלונות 233  
מסעדות 245  
פסטיבלים 34  

137 Olsen, Werner אֹולְסן, ֶורֶנר

152 Ulefoss אּוֶלפֹוס
44 ,23 United Nations (ה)או"ם
 Åmli bunad אֹומלי, הּבּונאד של

28
190 Åndalsnes אֹונדאלסֶנס

 Undset, אּונדֶסט (אּונֶסט), סיגריד
 Sigrid

ְּבֶיירֶקּבאק (לילהאֶמר)   
140 Bjerkebæk

186 ,14 Undredal אּונדֶרדאל
אֹונֶדרדאְלן, הפארק הלאומי 

 Ånderdalen Nasjonalpark
218

(ה)אוניברסיטה (אוסלו) 
54 ,53 ,12 Universitetet

125 Onstad, Niels אֹונסָטה, נילס
135 Os אּוס

 Oseberg ship אֹוֶסֶּברג, ספינה
88-9

47-109 ,19 Oslo אוסלו
אוסלו רבתי 93-101  

אקלים 20, 34  
ּביגֵדיי 81-91  
ּביגֵדייֶנס 82-3  

יומיים באוסלו 12  
מלונות 230-1  

מסעדות 238-40  
מפה 58-9  

מפות רחובות 108-13  
מפת התחבורה ראו פנים   

הכריכה האחורית 
מרכז העיר - מזרח 67-75  
מרכז העיר - מערב 51-63  

פסטיבלים 32, 33, 34  
קָבדראטּוְרן 68-9  

קרל יוהנס גאֶטה 52-3  
תחבורה 278-9  

 Oslo Domkirke אוסלו דֹומצ'ירֶקה
77

 Oslo אוסלו, היכל הקונצרטים
107 ,105 ,104 ,62 Konserthus

אוסלו, העיר העתיק 68,  73
אוסלו, הפסטיבל למוסיקה 

 Oslo כנסייתית
 ,104 ,32 Kirkemusikkfestival

254 ,107
אוסלו, התזמורת הפילהרמונית 

104 Oslo Philharmonic
 Oslo Nye אוסלו, התיאטרון החדש

107 ,104 ,78 Teater
96 Oslo Museum אוסלו, מוזיאון
 Oslo City אוסלו סיטי, בית כלבו

103 ,102

אינדקס
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 Oslo Spektrum אוסלו ספקטרום
103 ,101 ,100 ,75

 Oslo אוסלו, פארק הזוחלים
63 Reptilpark

 Oslo אוסלו, פסטיבל הג'אז
106 Jazzfestival

 ,19 Oslofjorden אוסלופיורְדן
117-29

מלונות 231  
מסלול ֶטנסֶּברג-ֶורֶדנס ֶאֶנה 128  

מסעדות 240-1  
מפה 118-9  

פֶרדריקסָטה: מפת רחובות   
מאוירת 122-3

אוסף העתיקות הלאומי (אוסלו) 
58 Oldsaksamlingen

אֹוסקאשּבֹורג ֶפסטנינג (דֶרּבאק) 
124 Oscarsborg Festning

אֹוסקאשהאל סלֹוט (אוסלו) 
91 Oscarshall Slott

 Oscar I, אוסקר הראשון, המלך
91 ,55 ,49 ,42 King

 Oscar II, אוסקר השני, המלך
King

 Bygdøy (אוסלו) ּביגֵדיי קֹונגסגֹור  
 ,101 ,90-1 ,86 Kongsgård

223 ,222
1896 Oppdal אֹוּפדאל

29 bunad ּבּונאד  
מלונות 233  

מסעדות 246  
131 Oppland אֹוּפלאן

אופנה, חנויות 103
אופניים באוסלו 279

אופרה 104, 107, 255
 Opera (אוסלו) בית האופרה  

76 ,12 House
שבוע האופרה (כריסטיאנְסן)   

35 Opera Week
 Den (אוסלו) (ה)אופרה הנורבגית
107 ,104 ,79 Norske Opera

171 Utsira אּוציָרה
 Arctic אוקיינוס הקרח הצפוני

224 ,207 Ocean
 Okkenhaug, אֹוֶקנָהאּוג, פאול

204 Paul
אורורה בוריאליס ראו זוהר צפוני 
 Årøyelva, river אֹוֶרֶיילָבה, נהר

186
 Urne, אּורֶנה, כריסטופר

70 Christopher
 Urnes אּורֶנס סטאבצ'ירֶקה
188 ,185 ,14 Stavkirke

Orkanger אֹורקאנֶגר
מסעדות 246  

 Orkla אֹורקָלה, המוזיאון לתעשייה
197 Industrimuseum

ָאטָלנֶטרָהאּוסָבאֶיין (הכביש 
 Atlanterhavsveien (האטלנטי

191
 ,22 Ibsen, Henrik איּבֶסן, ֶהנריק

254 ,131 ,104 ,73 ,63 ,53
בית הבובות 43  

גברת אינֶגר מאֹוסטרֹוט 197  
154 Grimstad גרימסָטה  

 Den (ֶּברֶגן) הבמה הלאומית  
177 Nationale Scene

התיאטרון הלאומי (אוסלו)   
55 Nationaltheatret
מוזיאון איּבֶסן (אוסלו)   

 ,105 ,62-3 ,12 Ibsenmuseet
107

מוזיאון ֶּברֶגן: אוסף האמנות   
 Bergen Museum: De

 Kulturhistoriske Samlinger
179

פסטיבל התרבות ע"ש איּבֶסן   
 Ibsen Culture Festival (שיֶאן)

34
ֶּפר גינט 137  

152 Skien שיֶאן  
איגוד הסחר החופשי האירופי 

45 EFTA
(ה)איחוד האירופי 23, 45, 248

170 Eide ָאייֶדה
173 Eidfjord ָאיידפיֹורד

 Øystein, ֵאייסָטיין, הארכיהגמון
203 Archbishop

 Eystein, King ָאייסָטיין, המלך
143

172 Øystese ֵאייסֶטֶסה
אימפרסיוניזם 56

 Yngling אינגלינג, שושלת
125 dynasty

197 Indreøy אינדֵריי
191 Innerdalen איֶנרדאְלן

איסָהאּוסקתדָרֶלן (טרֹומֶסה) 
220-1 Ishavskatedralen
135 Isterfossen איסֶטרפֹוְסן

אירית, מוסיקה 105, 107
איש האשפה 75

איש האשפה (קאּבאקֹוב) 75
אכול כפי יכולתך, ארוחות צהריים 

 234 Buffet lunches
אכסניות 229
אכסניות 229

אכסניות הנוער, האגודה הנורבגית 
229 Norske Vandrerhjem

אכסניות משפחתיות 229
 El Greco אל גרקו

פטרוס מבקש מחילה 57  

135 Alvdal ָאלבדאל
143 Elveseter ֶאלֶבֶסֶטר
134 Elverum ֶאלֶברּום

פסטיבלים 33  
218-9 ,207 ,15 Alta ָאלָטה

אלכוהול 
משקאות 235  

סף מותר בנהיגה 265, 266, 276  
קניות 22, 235, 249, 265  

210 Alsten ָאלסֶטן
 Alfred אלפרד הגדול, מלך אנגליה

 the Great, King of England
37

אמבולנסים 267
ָאמּונדֶסן (ָאמּונְסן), רֹוָאלד 
44 Amundsen, Roald

ואדֶסה 223  
טרֹומֶסה 220  

מוזיאון ְפראם (אוסלו)   
85 ,83 Frammuseet

סקי 30  
אמנות דקורטיבית ועיצוב, מוזיאון 
 Kunstindustrimuseet (אוסלו)

63
אמנות ומלאכת�יד, חנויות 102, 

253 ,252 ,103
אמנות שימושית ודקורטיבית, 

מוזיאון (טרֹונדָהיים) 
 Nordenfjeldske

 ,13 Kunstindustrimuseum
200

אמנות שימושית, מוזיאון 
 Vestlandske (ֶּברֶגן) ֶוסטלאֶנה
177 Kunstindustrimuseum

אמנים 22
אמצע הקיץ, חג 33

62 Eng, Turid ֶאנג, טּורי
Engalsvik ֶאנגאלסוויק

מסעדות 240  
 Engebret (אוסלו) ֶאנֶגְּבֶרט קפה

69 Café
ֶאנֶגלּבֶרקטסֹון, הארכיהגמון אֹולאף 
 Engelbrektsson, Archbishop

197 ,40 Olav
 ,212 ,211 ,208 Andøya ָאנֶדָיה

214
214 ,213 Andenes ָאנֶדֶנס

 Andrée, Salomon ָאנדֶרה, סלומון
225 ,220

96 Anker, Bernt ָאנֶקר, ֶּברנט
 Anker, Synnøve ָאנֶקר, סיֶנֶבה

200
101 Anker, Peder ָאנֶקר, ֶּפֶדר

ֶאס.אֹו.ֶאס כפרי ילדים (עמותה) 
99 SOS Children's Villages

 Asbjørnsen & ָאסְּבֶיירנֶסן ומּוֶאה
153 Moe
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125 Estève ֶאסְטֶאֶבה
135 ,131 Østerdalen ֶאסֶטרדאְלן

 Astrup, ָאסטרּוּפ, הנס ראסמּוס
76 Hans Rasmus

Astrup, Nikolai ָאסטרּוּפ, ניקולאי
 Astruptunet ָאסטרּוּפ, חצר  

188
ָאסטרּוּפ–ֶפרנלי, מוזיאון (אוסלו) 

96-7 Astrup Fearnley Museet
(ה)אסם, מוזיאון (אוסלו) 
72 ,68 Høymagasinet

176 Akvariet (ֶּברֶגן) ָאקבארֶייה
237 Aquavit ָאקוואביט

אקוואריומים 
176 Akvariet (ֶּברֶגן) אֹוקבארֶייה  
220 Polaria (טרֹומֶסה) ּפֹולארָיה  

 Ekofisk oil ֶאקֹופיסק, שדה נפט
20 field

אקלים 20, 34, 264
בטיחות 267  

אקלים 20, 34, 264
סכנות הסביבה 267  
אקספרסיוניזם 56, 97

 Aker Brygge (אוסלו) ָאֶקר ּבריֶגה
61 ,48 ,12

152 Akkerhaugen ָאֶקרָהאּוֶגן
ָאֶקרסהּוס (ָאֶקשּוס) סלֹוט (אוסלו) 

 ,69 ,49 ,12 Akershus Slott
70-1

קונצרטים 104, 107  
ָאֶקרסהּוס סלֹוט ב�1719 71

189 Ervik ֶארוויק
ארוחת צהריים 234-5

39 ,37 Erik the Red ֶאריק האדום
 Erik of ֶאריק מּפֹוֶמראנָיה

40 Pomerania
197 Ørlandet ֶארלאֶנה

ארמון המלך (אוסלו) ראו ֶדה 
קֹונגִלֶייה ְסלֹוֶטה 

ארמונות 
 Oscarshall אֹוסקאשהאל סלֹוט  

91 Slott
 Det (אוסלו) ֶדה קֹונגִלֶייה ְסלֹוֶטה  
 ,52 ,49 ,12 Kongelige Slottet

55
 Armfeldt, ָארמֶפלט, גנרל

202 General
 Arneberg, ָארֶנֶּברג, ָארנסָטיין

90 ,88 ,60 Arnstein
150 Arendal ָאֶרנדאל

מלונות 232  
מסעדות 242-3  

30 Arnesen, Liv ָארֶנֶסן, ליב
 ,85 Archer, Colin ָארֶצ'ר, קולין

168 ,129
ֶארֶקּביסֶּפגֹוְרן (טרֹונדָהיים) 

200 ,13 Erkebispegården

ארקטי, חוג 19
הּורטיגרּוֶטן 215  

חיות�בר 27  
טרֹומֶסה 220  
מפה 208-9  

מרכז המידע של החוג הארקטי   
211 Polarsirkelsentret
שמש חצות 223, 264  

ראו גם צפון נורבגיה   
וסבאלּבארד 

אתנולוגיה, מוזיאון (אוסלו) 
58 Etnografisk Museum

ב
 Badeparken (דֶרּבאק) ּבאֶדּפארֶקן

117
 Baldishol ּבאלדיסהֹול, שטיח�קיר

63 Tapestry
214 Ballstad ּבאלסָטה

 ,184 ,14 Balestrand ּבאֶלסטראן
182

מלונות 232  
 Balke, Peder ּבאלֶקה, ֶּפֶדר
ּבאֶקה, ויקטוריה וכריסטיאן 

 Bachke, Victoria and ָאנֶקר
202 Christian Anker
ּבאקלאֶנה (טרֹונדָהיים) 
202 ,13 Bakklandet

 Backer, Harriet ּבאֶקר, האִרֶייט
177

Bærums Verk ּבארּומס ֶורק
מסעדות 241  

 Baroniet ּבארֹונֶייה רֹוֶסנדאל
172 Rosendal

 Barents, Willem ּבאֶרנץ, ויֶלם
224

20 Barents Sea ּבאֶרנץ, ים
224 Barentsøya ּבאֶרנֶצָיה
144 Bøverdalen ֶּבֶברדאֶלן

בגדים 
 ,21 bunad (לבוש עממי) ּבּונאד  

28-9
במסעדות 235  

חנויות 103, 253  
לבוש מסורתי של בני סאמי 29  

לטרקים 257  
 Bø Sommarland ֶּבה סּומארלאן

 161
מלונות 232  

ּבּוֶאקֹורּפס, מוזיאון (ֶּברֶגן) 
176 Buekorpsmuseet

ּבֹוגארסיסל, מוזיאון (סארּפסּבֹורג) 
120 Borgarsyssel Museum

 Bogstad ּבֹוגסָטה ֶהֶרגֹור
101 Herregård

191 Bud ּבּוד
211 ,207 ,15 Bodø ּבֹוֶדה

מלונות 233  
מסעדות 246  

בוטאני, גן ומוזיאון (אוסלו) 
 Botanisk Hage and Museum

98
177 ,63 ,22 Bull, Ole ּבּול, אּוֶלה

181 Lysøen (ֶּברֶגן) ליֶסן  
Bull, Henrik ּבּול, ֶהנריק

המוזיאון להיסטוריה (אוסלו)   
58 Historisk Museum

התיאטרון הלאומי (אוסלו)   
55 ,53 Nationaltheatret

135 Bull, Jacob B .ּבּול, יאקֹוּב ּב
181 Bull, Schak ּבּול, שאק

 ,21 Bunad (לבוש עממי) ּבּונאד
28-9

125 Bonnard, Pierre ּבֹונאר, פייר
131 Buskerud ּבּוסְקרּו
171 Bukkøya ּבּוֶקָיה

165 Boknafjorden ּבֹוקנאפיֹוְרְדן
 Borgund ּבֹורגּון סטאבצ'ירֶקה

187 ,185 ,14 Stavkirke
 Borre ּבֹוֶרה, הפארק הלאומי

125 National Park
76-7 Børsen (אוסלו) (ה)בורסה

בטיחות 266
בטיחות

בהרים 257, 267, 277  
נהיגה בחורף 277  

 Bygdø (אוסלו) ּביגֶדה קֹונגסגֹור
90-1 Kongsgård

 ,48 ,12 Bygdøy (אוסלו) ּביגֵדיי
81-91

Bygdøynes (אוסלו) ּביגֵדייֶנס
מפת רחובות מאוירת 82-3  

בידור 254-5
באוסלו 104-7  

 ,162 Bjoreia river ְּביּוֵריָאה, נהר
173

ביטחון אישי 266
146 Beitostølen ָּבייטֹוסֶטֶלן

197 Bjelke, Ove ְּבֶיילֶקה, אֹוֶבה
197 Bjelke, Jørgen ְּבֶיילֶקה, ֶירֶגן

76 Bacon, Francis ֵּבייקֹון, פרנסיס
 Bjørlo, Per Inge ְּבֶיירלֹו, ֶּפר אינֶגה

223 Bjørnevatn ְּבֶיירֶנבאְטן
 Bjørnson, ּבֶיירנסֹון, ּבֶיירנסטֶיירֶנה

131 ,44 ,22 Bjørnstjerne
136-7 Aulestad ָאאּוֶלסָטה  

 Den (ֶּברֶגן) הבמה הלאומית  
177 Nationale Scene

התיאטרון הלאומי (אוסלו)   
55 Nationaltheatret
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פסטיבל ּבֶיירנסֹון (מֹולֶדה)   
33 Bjørnson Festival

פסלו (אוסלו) 53  
 Christiania תיאטרון כריסטיאנה  

73 Theatre
 Bjørnson, ּבֶיירנסֹון, קרֹוליֶנה

136 Karoline
 Bjørnfjellveien ְּבֶיירֶנְפֶיילָבאֶיין

218
 Bjerkebæk (לילהאֶמר) ּבֶיירֶקּבאק

140
בירה 237, 265

ּבירֶקָּבייֶנר, מרוץ הסקי 
32 ,31 Birkebeiner race

בית הסופר בָאאּוֶלסָטה 
 Dikterhjemmet på Aulestad

136-7
בית העירייה (אוסלו) ראו רֹודהּוֶסה 

 Det (יֹונדאל) בית השריף הישן
172 Gamle Lensmannshuset

בית התרבות אּו.ֶאס.ֶאף (ֶּברֶגן) 
176-7 Kulturhuset USF
בית התרבות (ָקאּוטֹוָקיינֹו) 

219 Kulturhuset
בלוז 105, 107

 Blumenthal, ּבלּוֶמנתאל, מתיאס
177 Mathias

211 Blakstad, G .ּבלֹוקסָטה, ג
בלט 104, 107, 255

(ה)בלט הלאומי (אוסלו) 
107 ,105 Nasjonalballetten

154 Blindleia ּבלינלאָיה
 Den (ֶּברֶגן) (ה)במה הלאומית

 ,254 ,177 Nationale Scene
255

(ה)במה הראשית (אוסלו) 
78 Hovedscenen

בנקים 268-9
145 Besseggen ֶּבֶסֶגן

 ,228 Best Western בסט ווסטרן
 229

בעלי�חיים 
הגבלות על הכנסתם לנורבגיה   

264
ראו גם חיות�בר   

214 Berg, Gunnar ֶּברג, גּונאר
 ,166 ,165 ,20 Bergen ֶּברֶגן

215 ,174-81
אקלים 34  

יומיים בֶּברֶגן 12-3  
מלונות 232  

מסעדות 244  
מפה 175  

פסטיבלים 32, 33, 35  
 Bergen ֶּברֶגן, המוזיאון לאמנות

177 ,13 Kunstmuseum

ֶּברֶגן, המוזיאון לטכנולוגיה 
 Bergens Tekniske Museum

181
 Bergens ֶּברֶגן, המוזיאון לשיט

179 Sjøfartsmuseum
 Bergens ֶּברֶגן, המרכז לאמנות

178 Kunsthall
ֶּברֶגן העתיקה, המוזיאון הפתוח 

180 Gamle Bergen
ֶּברֶגן, הפסטיבל הבינלאומי 

 Bergen International לאמנויות
32 Arts Festival

 Bergen ֶּברֶגן, מוזיאון: אגף הטבע
 Museum: De Naturhistoriske

178-9 Samlinger
ֶּברֶגן, מוזיאון: האגף לתולדות 

 Bergen Museum: De התרבות
 Kulturhistoriske Samlinger

179
32 Bergen Fest ֶּברֶגן ֶפסט

 ,13 Bergenhus (ֶּברֶגן) ֶּברֶגנהּוס
174

 Bergslien, ֶּברגסליֶאן, ּבריְניּולף
52 Brynjulf

 .Bergslien, K .ֶּברגסליֶאן ק
205 ,193 Børgefjell ֶּברֶגפֶייל

 Brun, Johan ּברּון, יוהן נֹורדאל
180 Nordahl

ּברּונטלאן, ְגרּו הארֶלם 
 Brundtland, Gro Harlem

45 ,21
בריאות 266-7

 ,165 ,12 Bryggen (ֶּברֶגן) ּבריֶגן
175 ,174

 ,13 Bryggen (טרֹונדָהיים) ּבריֶגן
201

 Bryggens (ֶּברֶגן) ּבריֶגן, מוזיאון
174 ,12 Museum

ברים 
באוסלו 106, 107  

ֶּברנאדֹוט, ז'אן ּבאּפטיסט ראו קרל 
יוהן, המלך 

154 Brekkstø ּבֶרקסֶטה
בתי חולים 266-7

בתי כלבו 102, 103, 249
בתי מרקחת 267

בתי�קפה
אוסלו 106, 107  

ג
181 Gade, Niels גאֶדה, נילס

 Gaustadtoppen ָגאּוסטאטֹוֶּפן
161 ,149

ג'אז 255
באוסלו 106, 107  
פסטיבלים 32, 33  

 Night (פסטיבל) ג'אז לילי בֶּברֶגן
32 Jazz Bergen

 ,143 Galdhøpiggen גאלדֶהּפיֶגן
144

135 Galten גאלְטן
 Gamlebyen (אוסלו) גאמֶלְּבֶיין

97 ,87 ,82
 Gamle Hellesund גאמֶלה ֶהֶלְסן

154
 Gamle גאמֶלה סטאבאנֶגר

168 Stavanger
גאמֶלה סלאֶברי (פֶרדריקסָטה) 

122 Gamle Slaveri
גאמֶלה רֹודהּוס (פֶרדריקסָטה) 

122 Gamle Rådhus
 Gamlehaugen (ֶּברֶגן) גאמֶלָהאּוֶגן

180
186 Gudvangen גּודבאנֶגן

 Gudbrandsdalen גּודּבראנסדאְלן
137 ,131

22 Gude, Hans גּוֶדה, הנס
מסע הכלולות 9–8  

 Gutulia גּוטּולָיה, הפארק הלאומי
135 National Park
גּוטֹורְמסגֹור, גּוטֹורם 

79 Guttormsgaard, Guttorm
 Gol Stavkirke גֹול סטאבצ'ירֶקה

86
204 Gullvåg, Olav גּולבֹוג, אֹולאף

 Gulbransen, גּולּבראנֶסן, ֶונֶקה
 Wenche
גולף, זרם 20

 Gunnerus, גּוֶנרּוס, יוהן ֶארנסט
201 Johan Ernst

 Gundersen, .גּוֶנרֶסן, גּונאר ס
 .Gunnar S

 Gustav גוסטב ואָסה, מלך שבדיה
40 Vasa, King of Sweden

 Gokstad ship גֹוקסָטה, ספינה
89 ,88

 Gaarder, Jostein גֹורֶדר, יֹוסָטיין
22

גיאולוגיה, מוזיאון (אוסלו) 
98 Geologisk Museum

גיבורי ֶטֶלמארק 160
גילופי סלע 

219 ,218 Alta ָאלָטה  
 ,207 ,15 Hjemmeluft ֶיֶמלּופט  

219
205 ,204 Steinkjer סָטיינֶצ'ר  

 Gimle (כריסטיאנסאנד) גימֶלה גֹור
156 Gård
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גישה לאינטרנט 270-1
גלגל החיים (ויֶגלאנד) 94

 Gloger, גלֹוֶגר, גֹוטפריד היינריך
147 Gottfried Heinrich

גלֹומדאל, מוזיאון (ֶאלֶברּום) 
134 Glomdalsmuseet

 ,120 Glomma river גלּוָמה, נהר
135 ,131 ,122

 Galleri F15 (מֹוס) גלריה אף. 15
121

(ה)גלריה הלאומית (אוסלו) 
 ,53 ,12 Nasjonalgalleriet

56-7
גלריות לאמנות ראו מוזיאונים 

וגלריות
גניבות 266

גנים ראו פארקים וגנים
101 Grauer, Johan גָראּוֶאר, יוהן

 Gerhardsen, ֶגרהארֶסן, ָאיינאר
79 Einar

 Grosch, .גרֹוש, כריסטיאן ה
168 ,77 Christian H

175 179 Grieg, Per ,גריג
 ,22 Grieg, Edvard גריג, אדוארד

181 ,63
173 Ullensvang אּוֶלנסבאנג  

 Troldhaugen (ֶּברֶגן) טרֹולָהאּוֶגן  
181 ,33

פסלו (אוסלו) 73  
ֶּפר גינט 173, 181  

 Grieghallen (ֶּברֶגן) גריגהאֶלן
255 ,254 ,178

154 ,150 Grimstad גרימסָטה
מסעדות 243  
פסטיבלים 33  

 Grünerløkka (אוסלו) גריֶנרֶלָקה
99

191 Grip גריְּפ
210 Grønligrotten גֶרנליגרֹוְטן

גֶרסֹומּוֶאן, הפארק הלאומי 
 Gressåmoen National Park

205
גשם 34

גשר מתרומם (פֶרדריקסָטה) 
123 Drawbridge

ד
 Douglas, Kirk דאגלאס, קירק

160
177 ,57 Dahl, J C דאל, י"ּכ

לארוויק לאור ירח 56  
נוף מסטֹולָהיים 53  

סצינה מהנמל הפנימי של ֶּברֶגן   
177

דאלאֶנה, המוזיאון העממי של 
 Dalane Folkemuseum (ֶאֶגרְסן)

170
152 Dalen דאְלן

מלונות 232  
210 ,212 Dass, Petter דאס, פטר

דואר 271
דובי הקוטב, מועדון (האֶמרֶפסט) 

222 Isbjørnklubben
193 ,142-3 Dovrefjell דֹובֶרְפֶייל

דֹומצ'ירֶקן ראו קתדרלות 
205 Duun, Olav דּון, אֹולאף

205 Donali, Sivert דּונאלי, סיֶברט
 Dybwad, דיְּבוואד, יֹוהאֶנה

59 Johanne
דיג 20, 259

 Lofoten Islands איי לּופּוֶטן  
214

176 Akvariet (ֶּברֶגן) ָאקבארֶייה  
הארדאנֶגרביָדה   

162 Hardangervidda
המוזיאון הנורבגי לדיג (ֶּברֶגן)   
174 Norges Fiskerimuseum

המוזיאון לדיג (ֶירֶטָיה)   
191 Fiskerimuseet

המרכז הנורבגי לסלמון�בר   
 Norsk Villakssenter (לארדאל)

186 ,185
הסטודיו לחקר הסלמון   

170 Laksestudio (סּולדאל)
145 Jotunheimen יֹוטּונָהייֶמן  

205 Namsos נאמסּוס  
קניית ציוד 253  

דיג, המוזיאון הנורבגי (ֶּברֶגן) 
174 Norges Fiskerimuseum

דיוקן גברת ְזּבֹורֹובסָקה (מודיליאני) 
57

דיוקן גברת זֹוּברֹובסָקה 57
 Døhlen, Anne ֶדֶלן, ָאֶנה סופיה

90 Sofie
דמי כניסה 264-5

 Den (אוסלו) ֶדן גאמֶלה לֹוֶגן
73 Gamle Logen

210 Dønna ֶדָנה
177 Dreier, J F L דראֶייר, יפ"ל

147 Drammen דראֶמן
מלונות 231  

מסעדות 241  
124 ,117 Drøbak דֶרּבאק

125 Drøbaksundet דֶרּבאקסּונֶדט
 Dronningen (אוסלו) דרֹונינֶגן

84 ,83
דרֹונינגּפארֶקן (אוסלו) 

52 Dronningparken
דרכונים 264

דת 22

ה
האגודה הנורבגית (ֶּפֶטרֶסן) 41
78 Hagen, Else האֶגן, ֶאלֶסה

 Hagerup, Nina האֶגרּוּפ, נינה
181

171 Haugesund ָהאּוֶגְסן
מלונות 232  

מסעדות 244  
פסטיבלים 33, 34  

 Haukland, ָהאּוקלאן, לארס
79 Lars

 Heyerdahl, Thor האֶיירדאל, תֹור
44 ,22

 Larvik מוזיאון לארוויק לשיט  
129 Sjøfartsmuseum

84Kon-(אוסלו) מוזיאון קון�טיקי  
80 ,83 Tiki Museum

 Halvorsen, האלבֹורֶסן, סָטיין
219 Stein

120 Halden האלְדן
מלונות 240  

151 Halnefjorden האלֶנְפיֹורְדן
136 Hamar האמאר

מלונות 231  
מסעדות 242  

208 Hamnøy האמֵניי
222 Hamningberg האמנינגֶּברג
 Hamsun, Knut האמסּון, קנּוט

218 ,211 ,207 ,154 ,59
 Hamresanden האמֶרסאן

מסעדות 243  
 ,15 Hammerfest האֶמרֶפסט

222 ,207
מלונות 233  

מסעדות 246  
173 Hangursbanen האנגּושּבאן

 Hanseatic האנֶזה, ברית ערי
175 ,174 ,40 League

האנֶזה, מוזיאון ברית (ֶּברֶגן) 
 ,12 Hanseatiske Museum

175
 Hansson, Olav האנסֹון, אֹולאף

161
121 Hankø האנֶקה

212 Hadseløya האֶסֶלָיה
האספה הלאומית בָאייסבֹול 

(ֶורֶגלאן) 42, 78
האְפֶייל, המרכז האלפיני 

 Hafjell Alpine (לילהאֶמר)
141 Centre

האְפשפיורד, קרב (890 לספירה) 
37

האראלד הראשון ’בהיר�השער', 
 171 Harald Fine-Hair (Harald
167 ,143 ,37 Hårfagre), King
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 Harald האראלד החמישי, המלך
219 ,45 ,21 V, King

האראלדסָהאּוֶגן (ָהאּוֶגְסן) 
171 Haraldshaugen

165 ,86 Hardanger הארדאנֶגר
הארדאנֶגר, המוזיאון העממי 

 Hardanger (אּוטֶנה)
172 Folkemuseum

 Hardangervidda הארדאנֶגרביָדה
162-3 ,149 ,20

הארדאנֶגרביָדה, המוזיאון לטבע 
 Hardangervidda (סאֶּבה)

173 Natursenter
הארדאנֶגרֶייקּוֶלן 

163 Hardangerjøkulen
הארדאנֶגרְפיֹורְדן 

172 Hardangerfjorden
 Lighting הארת עץ חג�המולד

 35 the Christmas Tree
214 Harstad האשָטה

פסטיבלים 33  
154 Høvåg ֶהבֹוג

 Høvikodden ֶהביקֹוֶדן
מסעדות 240  

165 Høg-Jæren ֶהג�יאְרן
 Hegra Festning ֶהגָרה ֶפסטנינג

197
161 Heddal ֶהדאל

 Heddal ֶהדאל סטאבצ'ירֶקה
161 ,149 Stavkirke

131 Hedmark ֶהדמארק
ֶהדמארק, מוזיאון (האמאר) 
136 Hedmarksmuseet

 Hovden הֹוְבְדן
מסעדות 243  

 Hovig, Jan הֹוביג, יאן אינֶגה
220 Inge

79 Haaland, Tore הֹולאן, טֹוֶרה
 Hallvard, St הֹולבאר הקדוש

203 ,60
 Holberg, Ludvig הֹולֶּברג, לודוויג

176
 Holtermann, הֹולֶטרמן, הגנרל

197 General
 ,131 ,86 Hallingdal הֹולינגדאל

146
28 bunad ּבּונאד  

156 Holm, Bernt הֹולם, ּבֶרנט
 ,93 Holmenkollen הֹולֶמנקּוֶלן

100
הֹולֶמנקּוֶלן, פסטיבל הסקי 

 ,22 Holmenkollen Ski Festival
32 ,30-1 ,23

 Holtsmark, הֹולצמארק, קאְרן
78 Karen

הּונְדרפֹוְסן, פארק ההרפתקאות 
 Hunderfossen (לילהאֶמר)

141 Adventure Park
222 Honningsvåg הֹונינגסבֹוג
90 Hukodden (אוסלו) הּוקֹוֶדן
90 Hukodden (אוסלו) הּוקֹוֶדן
 Håkon הֹוקֹון הֹוקֹונסֹון, המלך

 ,140 ,37 Håkonsson, King
174 ,171

הֹוקֹון החמישי מאגנּוסֹון, המלך 
 Håkon V Magnusson, King

222 ,90 ,70 ,37
 Håkon the 'הֹוקֹון הראשון ’הטוב

39 ,37 Good
הֹוקֹון השישי מאגנּוסֹון, המלך 

 Håkon VI Magnusson, King
40 ,37

 Haakon VII, הֹוקֹון השביעי, המלך
134 ,71 ,55 ,45 ,44 King

הֹוקֹון מאגנּוס, נסיך הכתר 
 Haakon Magnus, Crown

77 ,21 Prince
 Håkonshallen (ֶּברֶגן) הֹוקֹונסהאֶלן

174
165 Hordaland הֹורדאלאן

 ,215 Hurtigruten הּורטיגרּוֶטן
275

 Hurtigruten (ספינה) הּורטיגרּוֶטן
261 ,260

162 Hårteigen הֹורָטייֶגן
125 Horten הֹורְטן

החדר הפנימי 5 (ְּבֶיירלֹו) 74
הטיילת של ֶהסֶטן (ראֶבנסֶּברג) 62

155 Hidra הידָרה
197 Hitra היטָרה

מלונות 233  
היכל הקונצרטים (סטאבאנֶגר) 

254 Konserthus
214 ,212 Hinnøya היֶנָיה

היסטוריה 37-45
היסטוריה, מוזיאון (אוסלו) 

58-9 ,53 Historisk Museum
76 Hirst, Damien הירסט, דמיאן
הכפפה של כריסטיאן הרביעי 68

הכפפה של כריסטיאן הרביעי 
(גּולּבראנֶסן) 68, 73

הכתרתו של הֹוקֹון הֹוקֹונסֹון בֶּברֶגן 
(מּונֶתה) 37

207 Helgaland ֶהלגאלאן
ֶהלגאלאנשיסֶטן 

210 ,208 Helgelandskysten
136 Helgøya ֶהלֶגָיה

המחאות נוסעים 248, 269
 Hemsedal ֶהמֶסדאל

מלונות 231  
מסעדות 242  

הנחות בדמי כניסה 264, 265
125 Henie, Sonja ֶהנֶייה, סוניה
ֶהנֶייה�אֹונסָטה, המרכז לאמנות 
 Henie Onstad Kunstsenter

124-5
210 Hestemona ֶהסֶטמּוָנה

הצלתו של הנסיך התינוק הֹוקֹון בידי 
הּבירֶקָּבייֶנר 30

הצלתו של הנסיך התינוק הֹוקֹון בידי 
הּבירֶקָּבייֶנר (ֶּברגסליֶאן) 30

הצעקה (מּונק) 56, 97
הקרב בשוק 42

הר סֶטטין בערפל 53
הר סֶטטין בערפל (ּבאלֶקה) 57

 Herregården (לארוויק) ֶהֶרגֹוְרן
129

הרולד הראשון, מלך אנגליה 
39 Harold II, King of England

הרים, המוזיאון הנורבגי (לֹום) 
143 Norsk Fjellmuseum

הרים 
בטיחות 257, 267, 277  

חיות�בר 27  
טיפוס הרים 258  

טרקים 261  
נהיגה בחורף 277  

 Hertzberg, Niels ֶהרצֶּברג, נילס
173

השכרת רכב 277
(ה)התנגדות הנורבגית לנאצים, 

 Norges (אוסלו) מוזיאון
 ,12 Hjemmefrontmuseum

72 ,68

ו
223 Vadsø ואדֶסה

ואלֶּברגטֹורֶנה (סטאבאנֶגר) 
168 Valbergtårnet

146 ,131 Valdres ואלדֶרס
פסטיבלים 35  

 Hvaler ואֶלר, ארכיפלאג
119 archipelago

196 Vang ואנג
147 Vasstulan ואסטּולאן

 Wassmo, ואסמּו, ֶהרְּבֶיירג
22 Herbjørg

222 Vardø וארֶדה
214 Værøy ואֵריי

204 ,160 Vaa, Dyre וֹו, דיֶרה
155 Vågehavn וֹוֶגָהאּון

143 Vågå וֹוגֹו
 Vågåvatnet, וֹוגֹובאטֶנט, אגם

133 Lake
Valen, Fartein וֹוְלן, פארָטיין

פסטיבל (ָהאּוֶגְסן) 34  
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וֹולּפּורְטן (פֶרדריקסָטה) 
123 Voldporten
173 ,14 Voss וֹוס

ּבּונאד 29  
מסעדות 245  
פסטיבלים 33  

 Vossajazz וֹוסאג'אז הֹורדאלאן
32 Hordaland

 Vår (טרֹונדָהיים) וֹור פרּוֶאה צ'ירֶקה
201 Frue Kirke

ויֶגלאנד (ויֶגלאן), גוסטב
גלגל החיים 94  

השבט 95  
התיאטרון הלאומי (אוסלו) 55  

מוזיאון ויֶגלאנד (אוסלו)   
96 ,94 Vigelandsmuseet

מונולית 94  
מזרקה 95  
משולש 94  

פארק ויֶגלאנד (אוסלו)   
94-5 Vigelandsparken
פסל ראש של איּבֶסן 56  
ויֶגלאנד (ויֶגלאן), עמנואל 

186 ,77 Vigeland, Emanuel
מוזיאון עמנואל ויֶגלאנד (אוסלו)   
 Emanuel Vigeland Museum

100
154 Vigen, Terje ויֶגן, ֶטרֶייה

ויזות ודרכונים 264
ויֶטנסקאּפ, מוזיאון (טרֹונדָהיים) 

201 Vitenskapsmuseet
 Weidemann, Jakob ָוייֶדמן, יאקֹוּב

205 ,62
 Wildenvey, וילְדנֵביי, הרמן

59 Herman
 Wilhelm II, וילהלם השני, הקיסר

184 ,101 Kaiser
Vinje וינֶייה

פסטיבלים 35  
 ,22 Vinmonopolet וינמֹונֹוּפֹוֶלה

265 ,249 ,235
137 ,132 Vinstra וינסטָרה

184 Vik ויק
172 Vik, Ingebrigt ויק, אינֶגּבריגט

ויקינגים 19-20, 37, 38-9
ויקינגים, מוזיאון ספינות (אוסלו) 

 ,82 ,48 ,12 Vikingskipshuset
88-9

73 Wiklund, Marit ויקלּון, מֹוריט
205 ,195 ,193 Vikna ויקָנה

 Viksjø, Erling ויקֶשה, ֶארלינג
79 ,78

 With, וית, הקברניט ריכארד
215 Captain Richard

ֶוסט�ָאגֶדר, המוזיאון המחוזי 
 Vest-Agder (כריסטיאנסאנד)

157 Fylkesmuseum
214 ,212 Vestvågøya ֶוסטבֹוֶגָיה

ֶוסטבֹוֵגיי, מוזיאון (פיגֶלה) 
214 ,212 Vestvågøy Museum

 ,22 ,20 Vestlandet ֶוסטלאֶנה
165-91

מלונות 232-3  
מסעדות 244-5  

מפה 166-7  
Vestfold ֶוסטפֹול

28 bunad ּבּונאד  
פסטיבל ֶוסטפֹול (ֶטנסֶּברג)   
255 ,33 Vestfold Festival

208 Vestfjord ֶוסטפיורד
189 Vestkapp ֶוסטקאּפ

 Vesterålen Islands ֶוסֶטרֹוְלן, איי
214 ,208

ראו גם ֶוסֶטרֹוְלן ולּופּוֶטן  
 Lofoten and ֶוסֶטרֹוֶלן ולּופּוֶטן

 ,208 ,207 ,19 ,15 Vesterålen
212-4

מפה 212-3  
202 Wessel, Jan ֶוֶסל, יאן
152 Vrangfoss ְוראנגפֹוס

 Wergeland, ֶורֶגלאן, אוסקר
Oskar

האספה הלאומית בָאייסבֹול 42,   
78

 Wergeland, ֶורֶגלאן, הנריק
53 ,42 Henrik

 Wergmann, ֶורגמן, פטר פֶרֶדריק
55 Peter Frederik

 Verdal Museum ֶורדאל, מוזיאון
204

Verdens Ende ֶורֶדנס ֶאֶנה
מסלול ֶטנסֶּברג-ֶורֶדנס ֶאֶנה 128  

Vrådal ְורֹודאל
מלונות 232  

מסעדות 243  
 ,162 Vøringsfossen ֶורינגספֹוְסן

163
212 Verne, Jules ֶורן, ז'ול

 Werenskiold, Erik ֶוֶרנשֹול, אריק
140 ,55

 Werenskiold, ֶוֶרנשֹול, דאגפין
77 Dagfin

ז
זהב וכסף, קניות 103, 252, 253

זואולוגיה, מוזיאון (אוסלו) 
98-9 Zoologisk Museum

(ה)זוהר הצפוני 20, 209, 223
טיולים בזוהר הצפוני 260, 261  
220 Polaria (טרֹומֶסה) ּפֹולארָיה  

פלנטריום הזוהר הצפוני   
 Nordlysplanetariet (טרֹומֶסה)

221
פסטיבל (טרֹומֶסה) 35  

(ה)זוהר הצפוני, פלנטריום 
 Nordlysplanetariet (טרֹומֶסה)

221
זכוכית, חנויות 103, 252, 253

ח
חבר הלאומים 44

חברה 21-2
(ה)חג הלאומי של נורבגיה 21, 28, 

54 ,42 ,38 ,32
חג�המולד 35

124 Drøbak דֶרּבאק  
שווקים 35  

חגים לאומיים 35
חגים לאומיים 35

חדר פנימי מס' 5 74
חוג הקוטב, מרכז (סאלְטְפֶייֶלה) 

211 Polarsirkelsentret
חוף האוקיאנוס האטלנטי, חיות�

בר 26
חופים

חוקי התנועה 276
חורף בנורבגיה 35

נהיגה וכללי בטיחות 277  
 Winter (ֶררּוס) חורף, פסטיבל

32 Festival
חיות�בר 

261 ,260 reindeer tours  
אּוטסיָרה 171  
איי לּופּוֶטן 214  

ָאקבארֶייה (ֶּברֶגן) 176  
בטיחות 267  

דֹובֶרְפֶייל 142-3, 193  
הארדאנֶגרביָדה 162-3  

הנופים ובעלי�החיים של נורבגיה   
26-7

ויקָנה 205  
כריסטיאנסאנד דיֶרּפארק 157  
נאמסקֹוגאן פאמיְלֶייה�פארק   

(טרּוֶנס) 205
סאפארי לוויתנים 259  

סבאלּבארד 224-5  
פארק הזוחלים של אוסלו 63  
פארק הטבע לאנֶגדראג 147  

צפייה בלוויתנים 211  
רּונֶדה 190  

חיות�בר, ציד 259
חיי לילה

אוסלו 106, 107  

287  | נדקס   אי

חילוץ כלי�רכב תקועים 277
חניה 276-7

באוסלו 278  
חרקים, תכשיר לדחיית 267

חשמלית באוסלו 279

ט
79 Tandberg, Odd טאנֶּברג, אֹוד

189 Tafjorden טאפיֹורְדן
טביעה, תאונות 267

טֹולָגה 135
124 Tusenfryd טּוֶסנפריד

210 Torget טֹורֶגה
210 Torghatten טֹורגהאְטן

טֹורֶדנשֹול, פטר ֶוֶסל 
 Tordenskiold, Peter Wessel

202 ,41
76 Torriset, Kjell טֹוריֶסט, ֶצ'ל

 Tidemand, Adolf טיֶדמאן, אדולף
177 ,140 ,91 ,22
מסע הכלולות 8-9  

 Tjeldsundbrua ְטֶיילסּונּברּוָאה
213

128 Tjøme ְטֶייֶמה
135 Tylldalen טילדאְלן

 Tingvoll Kirke טינגבֹול צ'ירֶקה
191

טיס, המוזיאון הנורבגי (ּבֹוֶדה) 
211 Norsk Luftfartsmuseum

טיסה 272, 273
טיסות�פנים 274  

211 Tysfjorden טיספיֹורְדן
טיפים 235

טירת ָאֶקרסהּוס ב�1719 (קרֹונינג) 
71

טכנולוגיה, המוזיאון הנורבגי 
 Norsk Teknisk (אוסלו)

99 Museum
טלוויזיה 271

ֶטֶלמארק, פסטיבל 33, 255
ֶטֶלמארק ראו ֶסרלאֶנה וֶטֶלמארק 

 Telemark Canal ֶטֶלמארק, תעלה
275 ,151 ,149
מסלול טיול 152  

טלפון 270
טמפרטורות 34

128 ,119 Tønsberg ֶטנסֶּברג
מלונות 231  

מסלול ֶטנסֶּברג-ֶורֶדנס ֶאֶנה 128  
מסעדות 241  

 Troldhaugen (ֶּברֶגן) טרֹולָהאּוֶגן
181 ,13

 Summer קונצרטי קיץ  
33 Concerts

193 Trollheimen טרֹולָהייֶמן
190 Trolltindane טרֹולטינאֶנה

 Trollstigveien טרֹולסטיגבאֶיין
190

191 Trollkyrkja טרֹולצ'ירָקה
207 Troms טרֹומס
29 bunad ּבּונאד  

 ,215 ,207 ,15 Tromsø טרֹומֶסה
220-1

אקלים 34  
מלונות 233  
מפה 221  

פסטיבלים 35  
טרֹומֶסה, האגודת לאמנות 

220 Tromsø Kunstforening
 Tromsø טרֹומֶסה, מוזיאון

221 Museum
טרֹונדָהיים, המוזיאון לאמנות 

 Trondheim Kunstmuseum
200 ,13

טרֹונדָהיים, המוזיאון לשיט 
 Trondhjems Sjøfartsmuseum

202
 Trondheim טרֹונדָהיים טֹורג

249 Torg
 Trondheim (טרֹונָהיים) טרֹונדָהיים

215 ,200-3 ,193
אקלים 34  

יומיים בטרֹונדָהיים 13  
מלונות 233  

מסעדות 246  
מפה 201  

טרֹונדָהיימספיֹורְדן 
197 ,193 Trondheimsfjorden

214 ,213 Trondenes טרֹונדֶנס
135 Tronfjellet טרֹונְפֶייֶלה

135 Trysil טריסיל
מסעדות 242  

135 Trysilfjellet טריסילְפֶייֶלה
193-205 Trøndelag טֶרנֶדלאג

מלונות 233  
מסעדות 245-6  

מפה 194-5  
טֶרנֶדלאג, המוזיאון העממי 
 Trøndelag (טרֹונדָהיים)

202 Folkemuseum
טרקים 256-7

בפיורדים, בהרים ובקרחונים   
261

הארדאנֶגרביָדה   
163 Hardangervidda

י
85 ,83 Gjøa ֶיָאה

יארלסֶּברג, הבארון הרמן ֶוֶדל 
 Jarlsberg, Baron Herman

101 Wedel
170 ,165 Jæren יאְרן

 Gjevilvasshytta ֶיבילבאסהיָטה
196

Gjøvik ֶיביק
מסעדות 241  

135 Jutulhogget יּוטּולהּוֶגט
144-5 Jotunheimen יֹוטּונָהייֶמן
32 Day of Dance יום המחול
153 Jomfruland יֹומפרּולאן
79 Young, Jørgen יּונג, ֶירֶגן

יּונגסטֹורֶגה (אוסלו) 
79 Youngstorget
172 Jondal יֹונדאל

יונקים ימיים 27
ראו גם לוויתנים   

 Jostedalsbreen יֹוסֶטדאלסּבֶרֶאן
188 ,25 ,14

154 Justøy יּוסֵטיי
71 Jordaiens, J .יֹורדאֶיינס, י

ִיילְדנֶלֶבה, אּולריק פֶרֶדריק 
 Gyldenløve, Ulrik Frederik

129
146 Geilo ָיילּו
מלונות 241  

יין, חנויות 22, 235, 249, 265
 Geirangerfjorden ָייראנֶגרפיֹורְדן

189 ,165 ,14
ילדים, טיול עם

המוזיאון הבינלאומי לציורי ילדים   
 Det Internasjonale (אוסלו)

99 Barnekunstmuseet
מסעדות 235  

188 Jølster ֶילסֶטר
(ה)ימי, המוזיאון הנורבגי (אוסלו) 

 Norsk Maritimt Museum
85 ,83

ימי, מוזיאון (הֹורְטן) 
125 Marinemuseet

 ,207 ,15 Hjemmeluft ֶיֶמלּופט
219

145 Gjende, Lake ֶיֶנה, אגם
143 Gjende, Jo ֶיֶנה, יֹו

 Jenssen, ֶינֶסן, אֹולאף כריסטופר
76 Olav Christopher

יער נורבגי, פסטיבל (אוסלו) 
105 ,33 Norwegian Wood

יערות, חיות�בר 26
יערנות, המוזיאון הנורבגי (ֶאלֶברּום) 

 Norsk Skogbruksmuseum
134

 Jørund, ֶירּון, הארכיהגמון
222 Archbishop

(ה)יריד האלטרנטיבי (ֶּברֶגן) 
32 Alternative Fair

 Jørn Hilme ֶירן הילֶמה, פסטיבל
255 Festival

יתושים 267
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כ
כבישי אגרה 276

כבישים, נסיעה 276-7
כדורגל 23
כדוריד 23
כייסים 266

כיסאות גלגלים ראו נכים, מטיילים 
כלבים, מזחלות 261

כלי�רכב עתיקים, המוזיאון 
 Norsk (לילהאֶמר) הנורבגי

 Kjøretøyhistorisk Museum
140
כנסיות

 Øvre (ֶּברגֶסט) ֶאבֶרה ֶרנדאל  
135 Rendal

 Uvdal אּובדאל סטאבצ'ירֶקה  
147 Stavkirke

 Urnes אּורֶנס סטאבצ'ירֶקה  
188 ,185 ,14 Stavkirke

 Borgund ּבֹורגּון סטאבצ'ירֶקה  
187 ,185 ,14 Stavkirke

 Gol Stavkirke גֹול סטאבצ'ירֶקה  
86

ֶדן ֶהִלֶייה אֹונס צ'ירֶקה (ריֶסר)   
153 Den Hellige ånds Kirke
 Heddal ֶהדאל סטאבצ'ירֶקה  

161 ,149 Stavkirke
173 Voss Kirke וֹוס צ'ירֶקה  

וֹור פרּוֶאה צ'ירֶקה (טרֹונדָהיים)   
201 Vår Frue Kirke

 Tingvoll Kirke טינגבֹול צ'ירֶקה  
191

כנסיית המלחים (אוסלו)   
90 Sjømannskirken

 Lom לֹום סטאבצ'ירֶקה  
143 Stavkirke

 Mariakirken (ֶּברֶגן) מריה�צ'ירֶקן  
174 ,12

 Stiklestad סטיקֶלסָטה צ'ירֶקה  
204 Kirke

פאנטֹופט סטאבצ'ירֶקה (ֶּברֶגן)   
180 Fantoft Stavkirke

 Kvinherad ְקבינֶהראד צ'ירֶקה  
172 Kirke

 Korskirken (ֶּברֶגן) קֹושצ'ירֶקן  
176

 Ringebu רינֶגּבּו סטאבצ'ירֶקה  
137 ,133 Stavkirke
שעות פתיחה 265  

כסף 268-9
כסף, העברה מיידית 269

כסף, כלים ותכשיטים (קניות) 
253 ,252 ,103

כספומטים 248, 266, 268

כרטיסי אשראי 268-9
בחנויות 248  
במלונות 229  

כרטיסים
למופעי בידור 254, 255  

תחבורה באוסלו 279  
 Christie, W F K כריסטי, ופ"ק

178
כריסטיאן השלישי, המלך 
40 Christian III, King

 Christian כריסטיאן הרביעי, המלך
 ,72 ,71 ,68 ,41 ,40 IV, King

176 ,156 ,147
כריסטיאן החמישי, המלך 
123 Christian V, King
כריסטיאן פֶרֶדריק, המלך 

 Christian Frederik, King
90 ,42

כריסטיאן ראדיש (אוסלו) 
64 Christian Radich

כריסטיאניה טֹוְרב (אוסלו) 
73 ,48 Christiania Torv

כריסטיאניה ראו אוסלו 
כריסטיאניה, תיאטרון (אוסלו) 

73 Christiania Theatre
כריסטיאנסאנד, גן החיות 

157 Kristiansand Dyrepark
כריסטיאנסאנד (כריסטיאנסאן) 

156-7 Kristiansand
מלונות 232  

מסעדות 243  
מפה 157  

פסטיבלים 33  
כריסטיאנסהֹולם ֶפסטנינג 

(כריסטיאנסאנד) 
156 Christiansholm Festning

191 Kristiansund כריסטיאנְסן
מלונות 232  

מסעדות 244  
פסטיבלים 35  

ל
 Lagmannsstova לאגמאנסטֹוָבה

172
 Lauritzen, ָלאּוריֶצן, מֹורֶטן

101 Morten
 Lauritsen, Peder ָלאּוריֶצן, ֶּפֶדר

137
לאנֶגדראג, פארק הטבע 

147 Langedrag Naturpark
214 ,212 Langøya לאנֶגָיה

 Langlet, לאנגֶלט, אמיל ויקטור
78 Emil Victor

Langesund לאנֶגְסן
מלונות 232  

מסעדות 243  

173 Langfoss לאנגפֹוס
 Landmark, לאנמארק, אּוֶלה

178 Ole
לאפים ראו סאמי 

186 ,25 Lærdal לארדאל
186 Lærdalsøyri לארדאלֵסיירי

129 Larvik לארוויק
מלונות 231  

מסעדות 240-1  
 Larvik לארוויק, המוזיאון לשיט

129 Sjøfartsmuseum
לארוויק לאור ירח (דאל) 56

197 Levanger ֶלבאנֶגר
מסעדות 245  

 Louis לואי פיליפ, מלך צרפת
222 Philippe, King of France

189 ,14 Loen לֹוֶאן
210 Lovunden לֹוְבנְדן

188 Lodalskåpa לֹודאלסקֹוָּפה
LeWitt, Sol ֶלוויט, סֹול

לוויתנים 27
סאפארי 259  

צפייה בלוויתנים 211  
173 ,167 Låtefoss לֹוֶטפֹוס

143 Lom לֹום
 Lom Stavkirke לֹום סטאבצ'ירֶקה

143
135 Lomnessjøen לֹומֶנסֶשן

224 Longyear, J M לֹונְגִייר, י"מ
 ,15 Longyearbyen לֹונְגִיירְּבֶיין

224
מלונות 233  

 Lunde and לּונֶדה וֶלבֶסת
168 Løvseth

 Londeman, לֹונֶדמן, אדוארד
172 Edvard

 Lofotr לּופּוְטר, המוזיאון הוויקינגי
214 Vikingmuseet

44 Lie, Trygve לי, טריגֶבה
 Leiv Eiriksson ָלייף ָאייריקסון

38-9 ,37
ָלייף ָאייריקסון מגלה את אמריקה 

(קרֹוג) 38-9, 85
144 Leirvassbu ָליירבאסּבּו
ליל חורף בהרים (סֹולֶּברג) 57

155 Lillehavn לילָהאּון
140-1 Lillehammer לילהאֶמר

אקלים 34  
מלונות 232  

מסעדות 242  
מפה 141  

פסטיבלים 35  
לילהאֶמר, המוזיאון לאמנות של 

 Lillehammer Kunstmuseum
140
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לילהאֶמר, הפארק האולימפי 
 Lillehammer Olympiapark

141
154 Lillesand ליֶלסאן

ליֶלּפּוטהאֶמר (לילהאֶמר) 
141 Lilleputthammer

153 Lyngør לינֶגר
38 Lindisfarne לינדיְספארֶנה
155 ,19 Lindesnes לינֶדסֶנס
 Lindesnes לינֶדסֶנס, מגדלור

155 Lighthouse
 Linstow, H D F לינסטֹואּו, הד"פ

55 ,54 ,52
170 Lyseveien ליֶסבאֶיין

181 ,13 Lysøen (ֶּברֶגן) ליֶסן
 ,165 ,14 Lysefjorden ליֶספיֹורְדן

170
 Lippe, C F von ליֶּפה, ּכ"פ פון

181 der
71 Leyniers, E .ֶלִנֶייש, א

Lakselv לקאֶסלף
מלונות 233  

 Leka ֶלָקה, המוזיאון האזורי
205 Bygdemuseum

לשכות מידע לתיירים 264, 265

מ
 Magnus מאגנּוס לאגאֶּבֶטר

174 Lagabøter
52 Madssen, Ada מאדֶסן, ָאָדה

מאי, פסטיבל הג'אז (סטאבאנֶגר) 
32 May Jazz

 Maihaugen (לילהאֶמר) מאיָהאּוֶגן
140

 Meyer, Hans A .מאֶייר, הנס א
210

210 Meyer, L A מאֶייר, ל"א
 Meyer, Rasmus מאֶייר, ראסמּוס

177
 Mælandsgården מאלאנסגֹורן

171
 Malling, .מאלינג, כריסטיאן ה

73 Christian H
154-5 Mandal מאנדאל

75 Maning, Per מאנינג, ֶּפר
 Mardalsfossen מארדאלספֹוְסן

191
31 Marka מארָקה

מבצרים ומצודות
197 Austrått ָאאּוסטרֹוט  

אֹוסקאשּבֹורג ֶפסטנינג (דֶרּבאק)   
124 Oscarsborg Festning
ָאֶקרסהּוס (ָאֶקשּוס) סלֹוט   

 ,49 ,12 Akershus Slott (אוסלו)
107 ,104 ,70-1 ,69

 ,13 Bergenhus (ֶּברֶגן) ֶּברֶגנהּוס  
174

 Hegra Festning ֶהגָרה ֶפסטנינג  
197

 Vardøhus וארֶדהּוס ֶפסטנינג  
222 Festning

כריסטיאנסהֹולם ֶפסטנינג   
(כריסטיאנסאנד) 

156 Christiansholm Festning
פֶרדריקסְטן ֶפסטנינג (האלְדן)   
120 Fredriksten Festning

קֹונגסבינֶגר ֶפסטנינג   
134 Kongsvinger Festning

מגדלורים
128 Verdens Ende ֶורֶדנס ֶאֶנה  

155 Lindesnes לינֶדסֶנס  
214 Skomvær סקֹומבאר  

 Magdalenefjorden ָמגָדלֶנפיֹורְדן
224

מהירות מותרת 276
210 Mo i Rana מֹו ִאי ראָנה

172 Mowat, Karen מֹובאט, קאְרן
173 Måbøgaldane מֹוֶּבגאלדאֶנה
 ,44 Maud, Queen מֹוד, המלכה

71 ,55 ,52
 Modigliani, מודיליאני, ָאָמֵדיאֹו

 Amadeo
(ה)מוות השחור 40

מוזיאון בני ְקֶבן ברּוִאָיה (ואדֶסה) 
223 Ruija Kvenmuseum

 Heddal מוזיאון החווה ֶהדאל
161 Bygdetun

מוזיאון ֶהדמארק (האמאר)   
136 Hedmarksmuseet

מוזיאונים וגלריות 22
אולם הכף הצפוני   

222 ,15 Nordkapphallen
 De (קאראשֹוק) אוסף הסאמי  

219 Samiske Samlinger
 Peer (וינסטָרה) אוסף ֶּפר גינט  

137 Gynt-samlingen
ֶארֶקלּביסֶּפגֹוְרן (טרֹונדָהיים)   
200 ,13 Erkebispegården

 Bogstad ּבֹוגסָטה ֶהֶרגֹור  
101 Herregård

ּבֶיירֶקּבאק (לילהאֶמר)   
140 Bjerkebæk

בית הסופר בָאאּוֶלסָטה   
 Dikterhjemmet på Aulestad

136-7
 Det (יֹונדאל) בית השריף הישן  
172 Gamle Lensmannshuset
בית ספינות הוויקינגים (אוסלו)   
 ,82 ,48 ,12 Vikingskipshuset

88-9

גימֶלה גֹור (כריסטיאנסאנד)   
156 Gimle Gård

 Galleri F15 (מֹוס) גלריה אף.15  
121

דמי כניסה 264-5  
האגודה לאמנות של דראֶמן   

 Drammens Kunstforening
147

האגודה לאמנות של טרֹומֶסה   
220 Tromsø Kunstforening

האוסף הימי של אגודת   
 Drøbak השיט של דֶרּבאק

 Båtforenings Maritime
124 Samlinger

הגלריה הלאומית (אוסלו)   
 ,53 ,12 Nasjonalgalleriet

56-7
הגן הבוטאני והמוזיאון   

 Botanisk (אוסלו) לבוטאניקה
98 Hage and Museum

134 Finnetunet החצר הפינית  
 Bergens היכל האמנות של ֶּברֶגן  

178 Kunsthall
המוזיאון האולימפי הנורבגי   

 Norges Olympiske (לילהאֶמר)
140 Museum

המוזיאון האזורי (סארּפסּבֹורג)   
120 Borgarsyssel Museum

 Oslo המוזיאון האזורי של אוסלו  
96 Bymuseum

המוזיאון האזורי של אֹוּפדאל   
196 Oppdal Bygdemuseum
המוזיאון האזורי של גרימסָטה   
154 Grimstad Bymuseum

 Leka המוזיאון האזורי של ֶלָקה  
205 Bygdemuseum

המוזיאון האזורי של ְפֶלֶקפיורד   
155 Flekkefjord Bymuseum

המוזיאון הבינלאומי לציורי ילדים   
 Det Internasjonale (אוסלו)
99 ,35 Barnekunstmuseet

המוזיאון הוויקינגי לּופּוְטר   
210 Lofotr – Vikingmuseet

המוזיאון הימי (הֹורְטן)   
125 Marinemuseet

המוזיאון הימי של נורבגיה   
 Norsk Maritimt (אוסלו)

85 ,83 Museum
המוזיאון המחוזי של ֶוסט�ָאגֶדר   
 Vest-Agder (כריסטיאנסאנד)

157 Fylkesmuseum
המוזיאון הנורבגי לדיג (ֶּברֶגן)   
174 Norges Fiskerimuseum
המוזיאון הנורבגי לטיס (ּבֹוֶדה)   
211 Norsk Luftfartsmuseum
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מוזיאונים וגלריות, המשך
המוזיאון הנורבגי לטכנולוגיה   

 Norsk Teknisk Museum (אוסלו)
99

המוזיאון הנורבגי ליערנות   
 Norsk (ֶאלֶברּום)

134 Skogbruksmuseum
המוזיאון הנורבגי לכלי�רכב   
 Norsk (לילהאֶמר) עתיקים

140 Kjøretøyhistorisk Museum
המוזיאון הנורבגי למכרות   

 Norsk (קֹונגסֶּברג)
147 Bergverksmuseum

המוזיאון הנורבגי לנפט   
 Norsk (סטאבאנֶגר)

168 ,14 Oljemuseum
המוזיאון הנורבגי לפולקלור   

 Norsk Folkemuseum (אוסלו)
107 ,105 ,86-7 ,82 ,48 ,33 ,12
המוזיאון הנורבגי לצילום (הֹורְטן)   
 Norsk Museum for Fotografi

125
המוזיאון הנורבגי לקרחונים   

 Norsk (יֹוסֶטדאלסּבֶרֶאן)
188 Bremuseum

המוזיאון הנורבגי לשימורים   
 Norsk (סטאבאנֶגר)

168 ,14 Hermetikkmuseum
המוזיאון הנורבגי   

 Norsk (ְריּוקאן) לתעשייה
151 Industriarbeidermuseum

המוזיאון העממי של דאלאֶנה   
 Dalane Folkemuseum (ֶאֶגרְסן)

170
המוזיאון העממי של הארדאנֶגר   

 Hardanger (אּוטֶנה)
172 Folkemuseum

המוזיאון העממי של הֹולינגדאל   
146 Hallingdal Folkemuseum

המוזיאון העממי של ואלדֶרס   
146 Valdres Folkemuseum

 Voss המוזיאון העממי של וֹוס  
Folkemuseum 173 {האחדה}
המוזיאון העממי של טֶרנֶדלאג   

 Trøndelag (טרֹונדָהיים)
202 Folkemuseum

המוזיאון העממי של נּורפיורד   
 Nordfjord (סאנדאֶנה)

189 Folkemuseum
המוזיאון הפתוח של ֶּברֶגן   

180 Gamle Bergen העתיקה
המוזיאון לאדריכלות   

 Norsk (אוסלו) נורבגית
72 ,69 Arkitekturmuseum

המוזיאון לאמנות בת�  
 Museet for (אוסלו) זמננו

74-5 ,69 ,12 Samtidskunst
המוזיאון לאמנות   

דקורטיבת ולעיצוב (אוסלו) 
63 Kunstindustrimuseet

המוזיאון לאמנות שימושית   
ודקורטיבית (טרֹונדָהיים) 

 Nordenfjeldske
 ,13 Kunstindustrimuseum

200
המוזיאון לאמנות של צפון   

 Nordnorsk (טרֹומֶסה) נורבגיה
220 Kunstmuseum

המוזיאון לארכיאולוגיה   
 Arkeologisk (סטאבאנֶגר)

169 Museum
המוזיאון לאתנולוגיה (אוסלו)   

58 Etnografisk Museum
המוזיאון לגיאולוגיה (אוסלו)   

98 Geologisk Museum
המוזיאון לדיג (ֶירֶטָיה)   
191 Fiskerimuseet

המוזיאון להיסטוריה (אוסלו)   
58-9 ,53 Historisk Museum

המוזיאון לזואולוגיה (אוסלו)   
98-9 Zoologisk Museum

המוזיאון לציד לוויתנים   
 Hvalfangsmuseet (סאנֶדפיורד)

129
המוזיאון לקולנוע (אוסלו)   

77 Filmmuseet
המוזיאון לתולדות התעשייה   
 Bedrifts-historisk (נֹוטֹוְדן)

161 Samling
המוזיאון לתעשייה אֹורקָלה   

197 Orkla Industrimuseum
המוזיאון לתעשייה של אזור מֹוס   
 Moss by-og Industrimuseum

121
188 Astruptunet חצר ָאסטרּוּפ  
 Troldhaugen (ֶּברֶגן) טרולָהאּוֶגן  

181
181 Lysøen (ֶּברֶגן) ליֶסן  

מאיָהאּוֶגן (לילהאֶמר)   
140 Maihaugen

 Mælandsgården מאלאנסגֹורן  
171

מאנֶדל, המוזיאון האזורי   
155 Mandel Bymuseum

מוזיאון ָאאּוסט�ָאגֶדר (ָאֶרנֶדל)   
154 Aust-Agder Museet

 Ålesund מוזיאון אֹוֶלְסן  
190 Museum

מוזיאון איּבֶסן (אוסלו)   
 ,105 ,62-3 ,12 Ibsenmuseet

107
 Alta Museum מוזיאון ָאלָטה  

219
מוזיאון ָאסטרּוּפ–ֶפרנלי (אוסלו)   
96-7 Astrup Fearnley Museet

מוזיאון בני ְקבאן ברּוִאָיה   
 Ruija Kvenmuseum (ואדֶסה)

223
 Bergen מוזיאון ֶּברֶגן לאמנות  

177 ,13 Kunstmuseum
מוזיאון ֶּברֶגן לטכנולוגיה   

 Bergens Tekniske Museum
181

 Bergens מוזיאון ֶּברֶגן לשיט  
179 Sjøfartsmuseum

מוזיאון ֶּברֶגן: אגף הטבע   
 Bergen Museum: De

 Naturhistoriske Samlinger
178-9

מוזיאון ֶּברֶגן: האגף לתולדות   
 Bergen Museum: De התרבות

 Kulturhistoriske Samlinger
179

 Bryggens (ֶּברֶגן) מוזיאון ּבריֶגן  
174 ,12 Museum

מוזיאון ברית האנֶזה (ֶּברֶגן)   
 ,12 Hanseatiske Museum

175
מוזיאון גלֹומדאל (ֶאלֶברּום)   

134 Glomdalsmuseet
 Drammens מוזיאון דראֶמן  

147 Museum
מוזיאון האסם (אוסלו)   
72 ,68 Høymagasinet

מוזיאון הּבּוֶאקֹורּפס (ֶּברֶגן)   
176 Buekorpsmuseet

מוזיאון ההרים הנורבגי (לֹום)   
143 Norsk Fjellmuseum

מוזיאון ההתנגדות הנורבגית   
 Norges (אוסלו) לנאצים

 ,12 Hjemmefrontmuseum
72 ,68

מוזיאון החוף של צפון   
 Nord-Trøndelags טֶרנֶדלאג

205 Kystmuseum
מוזיאון המלחמה (נארוויק)   

218 ,15 Krigsminnesmuseet
מוזיאון הסאמי (סָטיינֶצ'ר)   

205 Samien Sitje
מוזיאון הצבא (אוסלו)   
76 Forsvarsmuseet

מוזיאון הקוטב (טרֹומֶסה)   
220 ,15 Polarmuseet
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מוזיאון הרכבת (האמאר)   
136 Jernbanemuseet
מוזיאון ויֶגלאנד (אוסלו)   

96 ,94 Vigelandsmuseet
מוזיאון ויֶטנסקאּפ (טרֹונדָהיים)   

201 Vitenskapsmuseet
מוזיאון ֶוסטבֹוֵגיי (פיגֶלה)   

214 ,212 Vestvågøy Museum
מוזיאון ֶוסטלאֶנה לאמנות   

 Vestlandske (ֶּברֶגן) שימושית
177 Kunstindustrimuseum

 Verdal Museum מוזיאון ֶורדאל  
204

מוזיאון טרֹומֶסה במוזיאון   
 Tromsø האוניברסיטה

 Museum, Universitetsmuseet
221

מוזיאון טרֹונדָהיים לאמנות   
 Trondheim Kunstmuseum

200 ,13
מוזיאון טרֹונדָהיים לשיט   

 Trondhjems Sjøfartsmuseum
202

 Jølstramuseet מוזיאון ֶילסֶטר  
188

 Larvik מוזיאון לארוויק  
129 Museum

 Larvik מוזיאון לארוויק לשיט  
129 Sjøfartsmuseum

מוזיאון לילהאֶמר לאמנות   
 Lillehammer Kunstmuseum

140
 Munch-museet מוזיאון מּונק  

97
מוזיאון מחוז רּומסדאל (מֹולֶדה)   

191 Romsdalsmuseet
מוזיאון נּורֶמֶרה (כריסטיאנְסן)   

191 Nordmøre Museum
מוזיאון סּוֶנֶמֶרה (אֹוֶלְסן)   

190 Sunnmøre Museum
 Sunnfjord מוזיאון סּונפיורד  

188 Museum
 Stavanger מוזיאון סטאבאנֶגר  

169 Museum
מוזיאון ֶסֶטבדאל   

160 Setesdalsmuseet
מוזיאון סֶטֶנְשן (אוסלו)   
62 Stenersenmuseet

מוזיאון עמנואל ויֶגלאנד (אוסלו)   
 Emanuel Vigeland Museum

100
 Follo (דֶרּבאק) מוזיאון פֹולֹו  

124 Museum
מוזיאון ְפראם (אוסלו)   
85 ,83 Frammuseet

מוזיאון קֹולָּביינסטָבייט (סּולדאל)   
170 Kolbeinstveit Museum
Kon- (אוסלו) מוזיאון קון�טיקי  

80 ,79 Tiki Museet
מוזיאון ָראּולאן לאמנות   

160 Rauland Kunstmuseum
מוזיאון רינגֶבה (טרֹונדָהיים)   

202 Ringve Museum
196 Rørosmuseet מוזיאון ֶררֹו  

מויזאון סטאבאנֶגר לשיט   
 Stavanger Sjøfartsmuseet

168
מועדון דובי הקוטב (האֶמרֶפסט)   

222 Isbjørnklubben
מרכז ָאאּוקרּוסט (ָאלבדאל)   

135 Aukrustsenteret
מרכז האמנים של צפון נורבגיה   

 Nordnorsk (סבֹולבאר)
214 Kunstnersentrum

מרכז ֶהנֶייה�אֹונסָטה לאמנות   
 Henie Onstad Kunstsenter

124-5
מרכז התרבות הלאומי   

 Nasjonale (ְסטיקֶלסָטה)
204 ,13 Kultursenter

מרכז פֹוסָהיים לסלעים (לֹום)   
143 Fossheim Steinsenter

220 Polaria (טרֹומֶסה) ּפֹולארָיה  
רכבת�המוזיאון ֶסֶטסדאלּבאן   

(כריסטיאנסאנד) 
 Setesdalsbanen

157 Museumsjernbane
שעות פתיחה 264-5  
190-1 Molde מֹולֶדה

מלונות 232  
מסעדות 244  
פסטיבלים 33  

מֹולֶדה, פסטיבל הג'אז הבינלאומי 
 Molde International Jazz

255 ,33 Festival
170 Månafossen מֹונאפֹוְסן

מונולית (ויֶגלאנד) 94
מוניות באוסלו 278-9

 Munch, Edvard מּונק, אדוארד
 ,140 ,97 ,62 ,59 ,56 ,54 ,22

177
המשוטט הלילי 97  

הצעקה 56, 97  
Munch- (אוסלו) מוזיאון מּונק  

97 museet
178 Munk, Knud מּונק, קנּוד

197 ,13 Munkholm מּונקהֹולם
 Munthe, Gerhard מּונֶתה, ֶגרהאר

174 ,77
הכתרתו של הֹוקֹון הֹוקֹונסֹון   

בֶּברֶגן 37

 Munthe-Kaas, .מּונֶתה�קאס, ה
211 H

121 Moss מֹוס
מלונות 231  

171 Mosterøy מֹוסֶטֵריי
מוסיקה 22, 255

באוסלו 104-6, 107  
חנויות 103  

פסטיבלים 32-5  
מוסיקה עממית וריקודי�עם 22, 

255 ,107 ,105
 ,212 Moskenesøya מֹוסֶקֶנֶסָיה

214
 Moskstraumen מֹוסְקסטָראּוֶמן

214 ,212
מועדון השיט הנורבגי המלכותי 

 Kongelig Norsk Seilforning
83

מועדונים
אוסלו 106, 107  

 Motzfeld, Benny מֹוצֶפלד, בני
200

 Mohr, Hugo מֹור, הוגו לואיס
77 Louis

90 Moore, Henry מּור, הנרי
30 Morgedal מֹורֶגדאל
210 Mosjøen מּוֶשֶאן

מזון מהיר 235
מזחלות כלבים 261

 ,103 ,102 Souvenirs מזכרות
252 ,250-1

 Eastern Norway מזרח נורבגיה
131-47

מלונות 231-2  
מסעדות 241-2  

מפה 132-3  
מזרקה (ויֶגלאנד) 95

מחול
באוסלו 104-6, 107  

באלט 105, 107, 255  
ריקודי עם 105, 107, 255  

(ה)מטבע 269
מטבעות, אוסף (אוסלו) 
58 Myntkabinettet

Mette- ֶמֶטה�מֹוריט, נסיכת הכתר
77 ,21 Marit, Crown Princess

 ,131 Mjøsa, Lake ְמֶייָסה, אגם
136

 Michaelsen, J מיכאלֶסן, יּכ"ּכ
202 C C

 Michelsen, מיְכלֶסן, כריסטיאן
180 ,44 ,43 Christian

160 Myllarheimen מילארָהייֶמן
מילון שימושי 301-4

77 Minerbi, Arrigo מיֶנרּבי, ָאריגֹו
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 Myklebust, מיקֶלּבּוסט, ָאיינאר
97 Einar

177 ,125 Miró, Joan מירֹו, ז'ואן
מכבי אש 267
מכונית 276-7

אל נורבגיה וממנה 273  
באוסלו 278  

המוזיאון לכלי�רכב   
 Norsk (לילהאֶמר) עתיקים

 Kjøretøyhistorisk Museum
140

השכרה 277  
חוקי התנועה 276  

חניה 276-7  
כבישי אגרה 276  
מעבורות 25, 277  

נהיגה ובטיחות בחורף 277  
סוגי כבישים 277  

סף אלכוהול מותר בנהיגה 265,   
276 ,266

תחנות דלק 277  
ראו גם מסלולי טיול ברכב   

מכס
מעברי�גבול 273  
תקנות מכס 264  

מכרות, המוזיאון הנורבגי 
 Norsk (קֹונגסֶּברג)

147 Bergverksmuseum
מלאכת�יד 102, 103, 252

של בני הסאמי 251, 252-3  
מלוכה 21

מלונות 228-33
אוסלו 230-1   

אוסלופיֹורְדן 231  
ֶוסטלאֶנה 232-3  
טֶרנֶדלאג 233  

מזרח נורבגיה 231-2  
ֶסרלאֶנה וֶטֶלמארק 232  

צפון נורבגיה וסבאלּבארד 233  
מלחמה, מוזיאון (נארוויק) 

218 ,15 Krigsminnesmuseet
מלחמת העולם הראשונה 44
מלחמת העולם השנייה 44-5

גיבורי ֶטֶלמארק 160  
מוזיאון ההתנגדות הנורבגית   

 Norges (אוסלו) לנאצים
 ,68 ,12 Hjemmefrontmuseet

72
 Royal (אוסלו) מלכותי, מוזיאון

71 ,12 Mausoleum
ממשל 21
מנהרות 25

 Tunnels, מנהרות מתחת לפיורדים
25 under fjords

Møsvann ֶמסבאן, מנזר
פסטיבלים 35  

 Sun מסיבת השמש בסבאלּבארד
32 Party at Svalbard

189 Golden Route מסלול הזהב
מסלולי הליכה
באוסלו 278  

ראו גם טרקים   
מסלולי טיול ברכב 

 Tønsberg ֶטנסֶּברג-ֶורֶדנס ֶאֶנה  
158 to Verdens Ende

 Tour לאורך תעלת ֶטֶלמארק  
 along the Telemark Canal

152
מסעדות 234-47
אוסלו 238-40  

אוסלופיורְדן 240-1  
ֶוסטלאֶנה 244-5  
טֶרנֶדלאג 245-6  

מזרח נורבגיה 241-2  
ֶסרלאֶנה וֶטֶלמארק 242-3  
צפון נורבגיה וסבאלּבארד   

246-7
  ראו גם אוכל ומשקאות

מעבורות 
אל נורבגיה וממנה 273  

באוסלו 279  
הּורטיגרּוֶטן 215, 275  

לאורך קו�החוף 25, 275, 277  
(ה)מעון המלכותי (טרֹונדָהיים) 

202
מע"מ 248-9

 Western מערב פלאקסטאֶדָיה
212 Flakstadøya
מערביים, פיורדים 14

מפות
אוסלו 48-9  

אוסלו קרל יוהנס גאֶטה, מפת   
רחובות מאוירת 52-3

אוסלו רבתי 93  
אוסלו: אזור ּביגֵדיי 81  

אוסלו: מזרח מרכז העיר 67  
אוסלו: מערב מרכז העיר 51  

אוסלו: מפת הרחובות 108-13  
אוסלו: ְקבאדראטּוֶרן, מפת   

רחובות מאוירת 68-9
אוסלו: תחבורה ראו פנים   

הכריכה האחורית 
אוסלופיורְדן 118-9  

אזור אוסלו 17  
אזור ּביגדייֶנס (אוסלו) 82-3  

ֶּברֶגן 175  
הארדאנֶגרביָדה 162-3  

הּורטיגרּוֶטן 215  

ֶוסטלאֶנה 166-7  
ֶוסֶטרֹוְלן ולּופּוֶטן 212-3  

טרֹומֶסה 221  
טרֹונדָהיים 201  
ְטרנֶדלאג 194-5  
יֹוטּונָהייֶמן 144-5  

כריסטיאנסאנד 157  
לילהאֶמר 141  

מזרח נורבגיה 132-3  
מסלול ֶטנסֶּברג-ֶורֶדנס ֶאֶנה 128  

נורבגיה 10-1, 16-7  
סבאלּבארד 16, 208, 224-5  

סֹוגֶנפיורְדן 184-5  
סטאבאנֶגר 169  

ֶסרלאֶנה וֶטֶלמארק 150-1  
עולמם של הוויקינגים 39  

פֶרדריקסָטה 122-3  
צפון נורבגיה וסבאלּבארד 208-9  
 Labour מפלגת העבודה הנורבגית

 79 ,45 ,21 Party
מפלים 24

152 Ulefoss אּוֶלפֹוס  
152 Vrangfoss ְוראנגפֹוס  

 ,162 Vøringsfossen ֶורינגספֹוְסן  
173

173 Langfoss לאנגפֹוס  
173 ,167 Låtefoss לֹוֶטפֹוס  

 Mardalsfossen מארדאלספֹוְסן  
191

170 Månafossen מֹונאפֹוְסן  
 Fotlandsfossen פֹוטלאנספֹוְסן  

170
 Fiskumfossen פיסקּומפֹוְסן  

205
219 Pikefossen ּפיֶקפֹוְסן  
186 Kjosfossen צ'ֹוספֹוְסן  

184 Kvinnefossen ְקביֶנפֹוְסן  
173 Røykjafossen ֵרייצ'אפֹוְסן  

מפת רחובות מאוירת 68-9
מקרי חירום 267

 Margrete, ָמרגֶרֶטה, המלכה
40 Queen

165 Møre ֶמֶרה
 Mariakirken (ֶּברֶגן) מריה�צ'ירֶקן

174 ,12
מרכז אוסלו מזרח 67-75

מלונות 230-1  
מסעדות 238-9  

מרכז אוסלו מערב 51-63
מלונות 230  

מסעדות 238  
מרכז התרבות הלאומי 

 Stiklestad (ְסטיקֶלסָטה)
 ,13 Nasjonale Kultursenter

204
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 Nobel (אוסלו) מרכז נובל לשלום
61 ,12 Peace Center

 Martha, Queen מרתה, המלכה
 Märtha ֶמרָתה לואיֶזה, הנסיכה

21 Louise, Princess
מרתון ההרים של נורבגיה 
 Norwegian Mountain

33 Marathon
(ה)משוטט הלילי (מּונק) 97

משולש (ויֶגלאנד) 94
משטרה 266, 267

משלוחים, חברות 271
משקאות 235, 237
משרדי חלפנות 268

נ
נאט"ו 23, 44, 45

205 Namsos נאמסֹוס
205 Namsen river נאמֶסן, נהר

נאמסקֹוגאן פאמיְלֶייה�פארק 
 Namsskogan (טרּוֶנס)

205 Familiepark
Nansen, Fridtjof נאנֶסן, פריטיֹוף

חבר הלאומים 44  
טרֹומֶסה 220  

מוזיאון ְפראם (אוסלו)   
85 ,83 Frammuseet

סקי 30  
218 ,207 ,15 Narvik נארוויק

מלונות 233  
 ,55 Nebelong, J H ֶנֶּבלֹונג, י"ה

178 ,91
נהיגה ראו מכונית 

 Novgorod נֹובגֹורֹוד, אסכולת
56 School

 Nobile, נֹוּביֶלה, אּומֶּברטֹו
223 Umberto

נובל, פרס 19, 23, 44
146-7 ,131 Numedal נּוֶמדאל
214 ,212 Nusfjord נּוספיורד

נוף מסטֹולָהיים (דאל) 53
נופי הטבע 26-7
פיורדים 24-5  

 Nordaustlandet נּורָאאּוסלאֶנט
224

146 Nord-Aurdal נּור�ָאאּורדאל
נורבגית 22

שיחון 301-4  
 Norheim, נּורָהיים, סֹונדֶרה

30 Sondre
172 Nordheimsund נּורָהיימְסן

211 ,207 Nordland נּורלאן
29 bunad ּבּונאד  

 Norland Festival נּורלאן, פסטיבל
33

נּורֶמֶרה, מוזיאון (כריסטיאנְסן) 
191 Nordmøre Museum

 ,165 ,14 Nordfjord נּורפיורד
188-9 ,167

נּורפיורד, המוזיאון העממי 
 Nordfjord (סאנדאֶנה)

189 Folkemuseum
 Nordkapp (הכף הצפוני) נּורקאּפ
 ,207 ,20 ,19 ,15 ((North Cape

222 ,208
215 Hurtigruten הּורטיגרּוֶטן  
Nordsjø- נּורֶשה-ּבאנדאק, תעלה

152 Bandak Canal
 Nøtterøy ֶנֶטֵריי

מסלול ֶטנסֶּברג-ֶורֶדנס ֶאֶנה 128  
ניאו�רומנטיציזם 57

 Nygaardsvold, ניגֹושבֹול, יוהן
44 Johan

נידארּוסדֹוֶמן (טרֹונדָהיים) 
 ,193 ,20 ,13 Nidarosdomen

203 ,194
224 Newtontoppen ניּוטֹונטֹוְּפן

ניידים, טלפונים 270
 Nielsen, נילֶסן, ָאמאלדּוס

155 ,62 Amaldus
122 Nielsen, Hans נילֶסן, הנס

נימוסים 265
 Norges נכים, האגודה הנורבגית

265 Handikapforbund
נכים, מטיילים 265

146 Nesbyen ֶנְסְּבֶיין
210 Nessekonge ֶנֶסקֹונֶגה

נעליים, חנויות 253
37 Napoleon נפוליאון

נפט 20, 45
המוזיאון הנורבגי לנפט   

 Norsk (סטאבאנֶגר)
168 Oljemuseum

נפט, המוזיאון הנורבגי 
 Norsk (סטאבאנֶגר)

168 ,14 Oljemuseum
76 Nerdrum, Odd ֶנרדרּום, אֹוד

79 Nesch, Rolf ֶנש, רֹולף
79 Nesjar, Carl ֶנשאר, קרל

ס
 Zahl, Erasmus סאל, ֶאראסמּוס

211
 Salo, Gaspar סאלֹו, גאסּפאר ֶדה

177 de
 Saltstraumen סאלטסטָראּוֶמן

211
סאלטְפֶייֶלה�סבארטיְסן, הפארק 
 Saltfjellet-Svartisen הלאומי

211 National Park

209 ,207 Sami (עם) סאמי
 De (קאראשֹוק) אוסף הסאמי  

219 Samiske Samlinger
218 Alta ָאלָטה  

חגיגות פסחא וחתונות 32  
לבוש מסורתי 29  

מוזיאון הסאמי (סָטיינֶצ'ר)   
205 Samien Sitje

מוזיאון טרֹומֶסה במוזיאון   
 Tromsø האוניברסיטה

 Museum, Universitetsmuseet
221

מלאכת�יד 251, 252-3  
 ,45 Sametinget סאֶמטינֶגה  

219
219 Kautokeino ָקאּוטֹוָקיינֹו  

שפה 22  
165 Sandnes סאנדֶנס

129 Sandefjord סאנֶדפיורד
מסעדות 241  

 Sandvig, (ָאֶנש) סאנוויג, ָאנֶדרס
140 Anders

120 Sarpsborg סארּפסּבֹורג
מסעדות 241  

224-5 ,15 Svalbard סבאלּבארד
מפות 16, 208, 224-5  

פסטיבלים 32, 35  
ראו גם צפון נורבגיה וסבאלּבארד   
85 Sverdrup, Otto סֶבדרּוּפ, אוטו

214 ,213 Svolvær סבֹולבאר
145 Svellnosbreen סֶבלנּוסּבֶרֶאן

 Sverre ְסֶבֶרה סיגּורסֹון, המלך
202 ,37 Sigurdsson, King

סוודרים מצמר, קניות 102, 103
169 Swithun, St סוויתּון הקדוש

 Soulages, Pierre סּולאז', פייר
125

 Sohlberg, סֹולֶּברג, האראלד
Harald

ליל חורף בהרים 57  
170 Suldal סּולדאל

 Suldalsporten סּולדאלסּפֹורְטן
170

 Suhms, סּומס, פטר פֶרדריק
201 Peter Fredrik

165 Sogn סֹון
121 Son סּון

 Sundby, סּונּבי, כריסטיאן
219 Christian

 Sogndalsfjorden סֹונדאלספיֹורְדן
186 ,185 ,14

191 Sunndalsøra סּונדאלֶסָרה
 Sunniva, St סּוניָבה הקדושה

203 ,189
סוניה, המלכה 21
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סּונמֹוֶרה, מוזיאון (אֹוֶלְסן) 
190 Sunnmøre Museum

165 Sunnfjord סּונפיורד
 ,25 ,14 Sognefjorden סֹוֶנפיֹורְדן

184-6
מפה 184-5  

 ,20 ,14 Stavanger סטאבאנֶגר
168-9 ,165

מלונות 232-3  
מסעדות 244-5  

מפות 169  
פסטיבלים 32, 33  

סטאבאנֶגר, המוזיאון לשיט 
 Stavanger Sjøfartsmuseet

168
 Stavanger סטאבאנֶגר, מוזיאון

169 Museum
129 ,118 Stavern סטאֶברן

מלונות 231  
מסעדות 241  

 Stad peninsula סטאד, חצי�האי
189 ,165

214 ,15 Stamsund סטאמְסן
 Store סטּוֶרה סקאגאסֶטלסטין

144 Skagastølstind
 ,21 Stortinget (אוסלו) סטֹורטינג

78 ,49
 Storm, Per סטֹורם, ֶּפר ּפאֶלה

55 Palle
 Storstein, Aage סטּושָטיין, אֹוֶגה

211
197 Steinvikholm סָטיינביקהּולם

204-5 Steinkjer סָטיינֶצ'ר
מלונות 233  

מסעדות 246  
ְסטיפטסגֹוְרן (טרֹונדָהיים) 
202 ,13 Stiftsgården

204 ,13 Stiklestad ְסטיקֶלסָטה
129 Steen, Knut סֶטן, קנּוט

סֶטֶנְשן, מוזיאון (אוסלו) 
62 Stenersenmuseet

 Stenersen, Rolf סֶטֶנְשן, רֹולף
177 ,62

160 ,87 Setesdal ֶסֶטסדאל
ֶסֶטסדאלּבאן, רכבת�

המוזיאון (כריסטיאנסאנד) 
 Setesdalsbanen

157 Museumsjernbane
189 ,167 Stryn ְסטרין

 Sigurd סיגּור יֹושאלפאר, המלך
169 ,71 Jorsalfar, King

סיורים מודרכים
אוסלו 279  

79 Sitter, Inger סיֶטר, אינֶגר
73 Seidelin, Jens S ָסיידלין, ֶינס

 Sildajazz (ָהאּוֶגְסן) סילָדה�ג'אז
255 ,33

193 Sylene סיֶלֶנה
 Cicignon, סיסיניֹון, יוהן קספר ֶדה

202 ,200 Johan Caspar de
סיָרה�ְקביָנה קראפטֶסלסקאּפ 

155 Sira-Kvina Kraftselskap
סירות�עץ, פסטיבל (ריֶסר) 

33 Wooden Boat Festival
 ,49 ,12 Slottet (אוסלו)  ְסלֹוֶטה

55 ,52
Seljord ֶסליֹור
מלונות 232  

פסטיבל מוסיקת קאנטרי 255  
189 Selje ֶסלֶייה

 Slingsby, ְסלינגּבי, וויליאם
144 William

סלמון, הסטודיו לחקר (סּולדאל) 
170 Laksestudiet
סלמון, עונת הדיג 33

סלמון פראי, המרכז הנורבגי 
 Norsk Villakssenter (לארדאל)

186 ,185
 Smith, (ֶנש סמית, ָאנֶדרס (ָאָ

169 Anders
236 Smørbrød סֶמרּבֶרה

214 ,19 Sund ֶסן
143 ,142 Snøhetta סֶנֶהָטה

205 Snåsa סנֹוָסה
 Snorre סנֹוֶרה סטּוראלסֹון

204 ,200 Sturlason
218 Senja ֶסנָיה

ָסנקט הנס ָאפְטן (חג אמצע הקיץ) 
 (St Hans Aften (midsummer

33
 Seppänen, Ensio ֶסּפאֶנן, ֶאנסיֹו

223
178 Sparre, H J סּפאֶרה, ה"י

 Sparre, Victor סּפאֶרה, ויקטור
220-1 ,169

ספורט 23, 256-9
קניות 253  

ספינות ראו שיט
224 ,207 Spitsbergen סּפיצֶּברֶגן

ספרות 22
ספרים, חנויות 103

סצינה מהנמל הפנימי של ֶּברֶגן 
(דאל) 177

155 Skagerrak סקאֶגראק
Sekbu ֶסקּבּו
מלונות 233  

Skodje ְסקֹוְדֶייה
מלונות 232  

171 Skudeneshavn ְסקּוֶדֶנסָהאּון
 Skomvær Island ְסקֹומבאר, אי

214 ,212

סקי 23, 30-1, 258
261 Arctic safaris  

100 Holmenkollen הֹולֶמנקּוֶלן  
סקי באמצעות עפיפונים, פסטיבל 

35 Ski-Kite (ֶמסבאן)
 Serra, Richard ֶסָרה, ריצ'ארד

פיר 74  
סרטים 33, 105, 107

סרטים קצרים, פסטיבל 
 Short Film Festival (גרימסָטה)

33
 Sørlandet ֶסרלאֶנה וֶטֶלמארק

149-63 and Telemark
מלונות 232  

מסעדות 242-3  
מפה 150-1  

 Sørensen, Henrik ֶסֶרנֶסן, ֶהנריק
140 ,60

172-3 Sørfjorden ֶסרפיֹורְדן
סתיו בנורבגיה 34

ע
עישון 235, 265
עיתונים 22, 271

עמנואל ויֶגלאנד (ויֶגלאן), מוזיאון 
 Emanuel Vigeland (אוסלו)

100 Museum
עתיקות, חנויות 102, 103, 252, 

253

פ
146 Fagernes פאֶגרֶנס

 Falstad פאלסָטה פאנֶגָלייר
197 Fangeleir

 Falkeberget, פאלֶקֶּברֶגה, יוהן
196 Johann

פאנטֹופט סטאבצ'ירֶקה (ֶּברֶגן) 
180 Fantoft Stavkirke

פארָטיין וֹוְלן, פסטיבל (ָהאּוֶגְסן) 
34 Fartein Valen Days

פארק מים
 Bø Sommarland ֶּבה סֹומארלאן  

161
פארקי שעשועים 

 Bø Sommarland ֶּבה סֹומארלאן  
161

124 Tusenfryd טּוֶסנפריד  
פארק ההרפתקאות הּונְדרפֹוְסן   

 Hunderfossen (לילהאֶמר)
141 Adventure Park

פארקים וגנים 
 Bogstad ּבֹוְגסָטה ֶהֶרגֹור  

101 Herregård
דרֹונינגּפארְקן (אוסלו)   
52 Dronningparken
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הגן הבוטאני והמוזיאון   
 Botanisk (אוסלו) לבוטאניקה

98 Hage and Museum
הגן הבוטאני של רינגֶבה   

 Botanical Garden (טרֹונדָהיים)
202 of Ringve

מוזיאון ֶּברֶגן: אגף הטבע   
 Bergen Museum: De

 Naturhistoriske Samlinger
178-9

פארק ויֶגלאנד (אוסלו)   
94-5 Vigelandsparken

פארקים לאומיים
 Øvre Pasvik ֶאבֶרה ּפאסביק  

223
218 Ånderdalen אֹונֶדרדאְלן  

125 Borre ּבֹוֶרה  
205 Børgefjell ֶּברֶגְפֶייל  
135 Gutulia גּוטּולָיה  

205 Gressåmoen גֶרסֹומּוֶאן  
 ,142-3 Dovrefjell דֹובֶרְפֶייל  

193
טיול ב� 257  

144-5 Jotunheimen יֹוטּונָהייֶמן  
סאלטְפֶייֶלה�סבארטיְסן   

211 Saltfjellet-Svartisen
 Femundsmarka ֶפמּונסמארָקה  

135
 ,138-9 ,23 Rondane רֹונדאֶנה  

142
 Pederssøn, Geble ֶּפֶדרֶסן, ֶגּבֶלה

176
ֶּפֶדרֶסן, הילֶדה סקאנֶקה 

219 Pedersen, Hilde Skancke
 Poe, Edgar Allan ּפֹו, אדגר אלן

212
 Poulsson, ּפֹואּולסֹון, מגנוס

60 Magnus
 Fougner, Gunnar פֹוגֶנר, גּונאר

97
 Fotlandsfossen פֹוטלאנספֹוְסן

170
220 Polaria (טרֹומֶסה) ּפֹולארָיה

172 Folgefonna פֹולֶגפּוָנה
142 Folldal פֹולדאל

 Follo (דֶרּבאק) פֹולֹו, מוזיאון
124 Museum

פולקלור, המוזיאון הנורבגי (אוסלו) 
 ,33 ,12 Norsk Folkemuseum

107 ,105 ,86-7 ,82 ,48
ּפּוֶסְּבֶיין (כריסטיאנסאנד) 

156 Posebyen
פֹוסָהיים, מרכז הסלעים (לֹום) 
143 Fossheim Steinsenter

Porsgrunn ּפֹושגרּון
מסעדות 243  

פסטיבל התיאטרון הבינלאומי   
255 ,254 Teaterfestival
פטור ממע"מ, קניות 248-9
פטורים ממכס, מוצרים 264

פטרוס מבקש מחילה (אל גרקו) 
57

 Peterssen, Eilif ֶּפֶטרֶסן, ָאייליף
156

האגודה הנורבגית 41  
165 Fjordane פיֹורדאֶנה

165 ,24-5 ,19 Fjords פיורדים
 coastal steamer fjord tours  

261 ,260
חיות�בר 27  
טרקים 261  

 Fjæreheia ְפייאֶרהאָיה גרימסָטה
33 Grimstad

79 ,62 ,55 Fjell, Kai ְפֶייל, קאי
 Fjellheisen (נארוויק) ְפֶיילָהייֶסן

218
77 Filmmuseet (אולו) פילמּוֶסט

134 Finnetunet פינית, חצר
207 Finnmark פינסמארק

 Finnmarksvidda פינסמארקביָדה
20

פיסול ראו ויֶגלאנד, גוסטב
135 Fiskevollen פיסֶקבֹוֶלן

205 Fiskumfossen פיסקּומפֹוְסן
 ,79 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו

177 ,125
219 Pikefossen ּפיֶקפֹוְסן

פיר (ֶסָרה) 74
 Flagstad, פלאגסטאד, קירסֶטן

73 Kirsten
205 Platou, Olav ּפלאטֹו, אֹולאף

 Flakstadsøya פלאקסאטֶדָיה
214 ,212

 Flakstad, פלאקסטאד, נילס
78 Nils

 ,14 Flåmsbanen פלֹומסּבאן
186 ,185

180 ,13 Fløyen (ֶּברֶגן) פֶלֶיין
166 Fløyfjellet פֵלייְפֶייֶלה
 Flintoe, פלינטּוֶאה, יוהנס

55 Johannes
פלנטריום

הזוהר הצפוני (טרֹומֶסה)   
221 Nordlysplanetariet
155 Flekkefjord פֶלֶקפיורד

 Femunden, Lake ֶפמּונְדן, אגם
135

ֶפמּונְסמארָקה, הפארק הלאומי 
 Femundsmarka National

135 Park
פסחא 32

פסטיבל אוסלו למוסיקה קאמרית 
 Oslo Chamber Music Festival

33
255 Festspillene פסטיבל ֶּברֶגן

פסטיבל האמנויות החורפי 
 Winter Arts (לילהאֶמר)

35 Festival
פסטיבל הבלוז הבינלאומי בנֹוטֹוְדן 

 Notodden International
33 Blues Festival

פסטיבל הג'אז של הקוטב 
 Polar Jazz (סבאלּבארד)

35 Svalbard
פסטיבל הזוהר הצפוני (טרֹומֶסה) 
 Festival of Northern Lights

35
פסטיבל הים הצפוני (ָהאּוֶגְסן) 

33 North Sea Festival
פסטיבל המוסיקה של אוסלו 

33 Music Fest Oslo
(ה)פסטיבל הנורדי לציד ולדיג 

 Nordic Hunting and (ֶאלֶברּום)
33 Fishing Days

פסטיבל הסרטים הנורבגי (ָהאּוֶגְסן) 
33 Norwegian Film Festival

פסטיבלים ואירועים מיוחדים 32-5
 Bunad (לבוש עממי) ּבּונאד  

28-9
ראו גם בידור   

 Peer (וינסטָרה) ֶּפר גינט, אוסף
137 Gynt-samlingen

ֶּפר גינט (איּבֶסן) 137
ֶּפר גינט (גריג) 173

ֶּפר גינט, פסטיבל 33
ְפראם, מוזיאון (אוסלו) 
85 ,83 Frammuseet

188 Førde ֶפרֶדה
הפסטיבל הבינלאומי למוסיקה   

 International Folk עממית
255 Music Festival

 Frederik II, פֶרֶדריק השני, המלך
123 ,122 King

 Frederik פֶרֶדריק השלישי, המלך
40-1 III, King

 Frederik פֶרֶדריק הרביעי, המלך
41 IV, King

 Frederik פֶרֶדריק השישי, המלך
54 ,41 VI, King

פֶרדריקסְטן, מבצר (האלְדן) 
120 Fredriksten Fortress
ּפרֹוביָאנתּוס (פֶרדריקסָטה) 

122 Provianthus
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101 Frognerseteren פרֹוגֶנֶשֶטְרן
76 Freud, Lucian פרויד, לוסיין

137 Fron ְפרֹון
197 Frosta ְפרּוסָטה

136 Prøysen, Alf ּפֵרייֶסן, ָאלף
224 Perriertoppen ֶּפרֶיירטֹוְּפן

 Prins Karls ּפרינס קרלס פֹורלאן
224 Forland

 Friis, Peder ְפריס, ֶפֶדר קָלאּוֶסן
212 Claussøn

(ה)פרלמנט (אוסלו) ראו סטֹורטינג
 Fearnley, Thomas ֶפרנלי, תומאס

76
ּפֶרֶקסטּוְלן (סלע הדוכן) 

 ,14 (Prekestolen (Pulpit Rock
170 ,165

Fredrikstad פֶרריקסָטה
מלונות 231  

מסעדות 240  
מפת רחובות מאוירת 122-3  

פשע 266

צ
 Chancellor, צ'אנֶסלֹור, ריצ'רד

222 ,207 Richard
צבא, מוזיאון (אוסלו) 

76 Forsvarsmuseet
צורה מוטה מס' 3 75

צורה מוטה מס' 3 (ֶלוויט) 75
222 Kiberg צ'יֶּברג

ציד 259
ציד לוויתנים, מוזיאון (סאנֶדרפיורד) 

129 Hvalfangstmuseet
ציוד לטרקים 257

ציורי ילדים, המוזיאון הבינלאומי 
 Det Internasjonale (אוסלו)

99 Barnekunstmuseet
76 Kitaj, R B צ'יטאי, ר"ּב

 Kittelsen, צ'יֶטלֶסן, תיאודור
153 Theodor

צילום, המוזיאון הנורבגי (הֹורְטן) 
 Norsk Museum for Fotografi

125
ציפורים 26-7

איי לּופּוֶטן 214  
ויקָנה 205  
רּונֶדה 190  

ראו גם חיות�בר    
223 ,215 ,207 Kirkenes צ'ירֶקֶנס

 Kielland, ֶצ'לאן, אלכסנדר
169 Alexander

 Kielland, Gabriel ֶצ'לאן, גבריאל
203

 Kielland, Jens ֶצ'לאן, ֶינס ֶזטליץ
180 Zetlitz

צפון טֶרנֶדלאג, מוזיאון החוף 
 Nord-Trøndelags של

205 Kystmuseum
צפון נורבגיה, המוזיאון לאמנות 

 Nordnorsk (טרֹומֶסה)
220 Kunstmuseum

צפון נורבגיה, המרכז לאמנים 
 Nordnorsk(סבֹולבאר)
214 Kunstnersentrum
צפון נורבגיה וסבאלּבארד 

 Northern Norway and
207-25 Svalbard

מלונות 233  
מסעדות 246-7  

מפה 208-9  
שבוע בצפון נורבגיה   

וסבאלּבארד 15
צפון נורבגיה, פסטיבל התרבות 

 Cultural Festival in Northern
33 Norway

צפוני, כף ראו נּורקאּפ 
211 ,15 Kjerringøy ֶצ'רינֵגיי

ק
 Kabakov, Ilya קאּבאקֹוב, אילָיה

212 Kabelvåg קאֶּבלבֹוג
 ,21 Kautokeino ָקאּוטֹוָקיינֹו

219 ,207
186 Kaupanger ָקאּוּפאנֶגר

 Kalmar Union קאלמאר, איחוד
40

קאנו 258-9
קאנו, שיט 258-9

קאנטרי, מוסיקה 105, 107, 255
219 ,207 Karasjok קאראשֹוק

76 Carlsen, Bjørn קארלֶסן, ּבֶיירן
171 Karmøy קארֵמיי
קבאדראטּוְרן (אוסלו) 

 Kvadraturen
218 Kvæn people (עם) ְקבאן

 Kvilldal ְקבילדאל קראפטְסטאסיֹון
170 Kraftstasjon

184 Kvinnefossen ְקביֶנפֹוְסן
קברה 71

קֹוֶבנטיֹונסגֹוְרן (מֹוס) 
121 Konventionsgården

 Coubertin, קּוֶּברטאן, פייר ֶדה
140 Pierre de

 Quisling, Vidkun קוויזלינג, וידקּון
73 ,45

(ה)קוטב הצפוני 223, 225
(ה)קוטב, מוזיאון (טרֹומֶסה) 

220 ,15 Polarmuseet
קֹולָּביינסטָבייט, מוזיאון (סּולדאל) 
170 Kolbeinstveit Museum

 Collett, Fredrik קֹוֶלט, פרדריק
140

קולנוע 33, 105, 107
 Kongens Gruve קֹונֶגנס גרּוֶבה

147
קֹונֶגנס טֹורב (פֶרדריקסָטה) 

123 Kongens Torv
134 Kongsvinger קֹונגסבינֶגר

147 Kongsberg קֹונגסֶּברג
33 Jazz Festival פסטיבל הג'אז  

 Kon-Tiki (אוסלו) קֹון�טיקי, מוזיאון
84 ,83 Museet

135 Koppang קֹוּפאנג
 Kurbadet (סאנֶדפיורד) קּורּבאֶדה

129
176 Korskirken (ֶּברֶגן) קֹושצ'ירֶקן

קינגסלנד אוסלו, מופע סוסים 
34 Kingsland Oslo

76 Kiefer, Anselm קיֶפר, ָאנֶסלם
קיץ בנורבגיה 33

177 Klee, Paul קליי, פול
 Canute, King קנּוט, מלך דנמרק

204 of Denmark
222 Knivskjellodden ְקניבֶשלֹוְדן

קניות 248-53
אוסלו 102-3  

החזרת מוצרים 249  
חנויות 252-3  

מוצרים אופייניים 250-1  
מע"מ והחזר מע"מ 248-9  

משלוח מחוץ ל נורבגיה 249  
שווקים 249  

שעות פתיחה 248  
קפה�אינטרנט 270-1

155 Krag, Vilhelm ְקראג, וילהלם
153 Kragerø ְקראֶגֶרה

 Krogh, General G קרֹוג, ג"פ פון
202 F von

 Krohg, Christian קרֹוג, כריסטיאן
177 ,140 ,61 ,55

ָלייף ָאייריקסון מגלה את אמריקה   
85 ,38-9

62 Krohg, Per קרֹוג, ֶּפר
Croning, Jacob קרֹונינג, יאקֹוּב
161 Krossobanen קרֹוסֹוּבאן

160 Krossen קרֹוְסן
קרחונים, המוזיאון הנורבגי 
 Norsk (יֹוסֶטדאלסְּבֶרֶאן)

188 Bremuseum
קרחונים 

הארדאנֶגרֶייקּוֶלן   
163 Hardangerjøkulen

המוזיאון הנורבגי לקרחונים   
 Norsk (יֹוסֶטדאלסְּבֶרֶאן)

188 Bremuseum
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הפארק הלאומי סאלטְפֶייֶלה�  
 Saltfjellet-Svartisen סבארטיְסן

211 National Park
טרקים 261  

 Jostedalsbreen יֹוסֶטדאלסְּבֶרֶאן  
188

172 Folgefonna פֹולֶגפּוָנה  
פיורדים 24, 25  

 Curtis, Sylvia קרטיס, סילביה ּבּול
181 Bull

55 Krøyer, P S קֶרֶייר, פ"ס
 Karl XII, King קרל ה�12, המלך

120 ,70 ,41
 Karl XIII, King קרל ה�13, המלך

42
 Karl Johan, King קרל יוהן, המלך

90 ,55 ,49 ,42 ,41
 Karl (אוסלו) קרל יוהנס גאֶטה

54 ,49 ,12 Johans Gate
מפת רחובות מאוירת 52-3  

קתדרלות
 Oslo אוסלו דֹומצ'ירֶקה  

77 Domkirke
איסָהאּוסקתדרֶלן (טרֹומֶסה)   

220-1 Ishavskatedralen
 Domkirken (ּבֹוֶדה) דֹומצ'ירֶקן  

211
 Domkirken (ֶּברֶגן) דֹומצ'ירֶקן  

176
דֹומצ'ירֶקן (כריסטיאנסאנד)   

156 Domkirken
דֹומצ'ירֶקן (סטאבאנֶגר)   
169 ,14 Domkirken

דֹומצ'ירֶקרּואיֶנָרה (האמאר)   
136 Domkirkeruinerna

נידארּוסדֹוֶמן (טרֹונדָהיים)   
 ,193 ,20 ,13 Nidarosdomen

203 ,194

ר
ראֶבנסֶּברג, לודביג א. 

 Ravensberg, Ludvig O
הטיילת של ֶהסֶטן 62  
160 Rauland ָראּולאן

 Ramberg, ראמֶּברג, טֹושָטיין
78 Torstein

203 Rasmussen, W .ראסמּוֶסן, ו
215 Raftsundet ראפְטסּוֶנה

ראקפיְסק, פסטיבל (ואלדֶרס) 
35 Rakfisk Festival

60 Revoldt, Axel ֶרבֹולט, ָאקֶסל
רדיו 271

210 Rødøy ֶרֵדיי
165 Rogaland רּוגאלאן

 ,12 Rådhuset (אוסלו) רֹודהּוֶסה
60-1

154 Rådhuset (ָאֶרנֶדל) רֹודהּוֶסה
 Rosenkrantz, רֹוֶזנקָרנץ, אריק

176 ,174 Erik
 Rosenkrantz, רֹוֶזנקָרנץ, לודוויג

172 Ludwig
רֹוֶזנקָרנצטֹורֶנט (ֶּברֶגן) 

174 ,13 Rosenkrantztårnet
39 Rollo רֹולֹו

204 Rolfsen, Alf רֹולפֶסן, ָאלף
רומנטי, סגנון 22, 56, 57
165 Romsdal רּומסדאל

רּומסדאל, מוזיאון (מֹולֶדה) 
191 Romsdalsmuseet

 Romsdalshorn רּומסדאלְסהֹורן
190

רּומסדאלְספיֹורְדן 
165 Romsdalsfjorden
רֹונדאֶנה, הפארק הלאומי 

 ,23 Rondane National Park
142 ,138-9

190 ,165 Runde רּונֶדה
76 Rose, Knut רֹוֶסה, קנּוט

רופאים 266-7
רוק, מוסיקה 105, 107, 255

רוקפלר, היכל המוסיקה (אוסלו) 
 ,104 Rockefeller Music Hall

107
200 Ryggen, Hannah ריֶגן, האָנה

160-1 Rjukan ְריּוקאן
179 Reimers, Egill ָרייֶמרס, ֶאִייל

197 Reinå ָריינֹו
ֵריינֹולד, ההגמון של סטאבאנֶגר 

 Reinald, Bishop of Stavanger
169

173 Røykjafossen ֵרייצ'אפֹוְסן
ֶרֶייריְנְגְסְקוואְרטאֶלה (אוסלו) 
78-9 Regjeringskvartalet

 Richter, Gerhard ריכטר, ֶגרָהרט
76

רינגֶבה, מוזיאון (טרֹונדָהיים) 
202 Ringve Museum

137 ,131 Ringebu רינֶגּבּו
 Ringebu רינֶגּבּו סטאבצ'ירֶקה

137 ,133 Stavkirke
153 ,33 Risør ריֶסר

מסעדות 243  
 Ryfylkefjellene ריפילֶקְפֶיילֶנה

165
רכבת 273, 274-5

 ,185 Flåmsbanen פלֹומסּבאן  
186

רכבת, מוזיאון (האמאר) 
136 Jernbanemuseet

 Rømer, ֶרֶמר, אינֶגר אֹוֶטסדאֶטר
197 Inger Ottesdatter

135 Rendalen ֶרנדאְלן
135 Rena ֶרָנה

214 Røst ֶרסט
רפואי, טיפול 266-7

 Reformation (ה)רפורמציה
40 ,22

רפטינג 258-9
205 Rørvik ֶררוויק
196 Røros ֶררּוס
מסעדות 246  

פסטיבלים 32, 35  
193 Rørosvidda ֶררּוסביָדה
רשות התיירות של נורבגיה 

 ,255 ,254 Innovasjon Norge
265

ש
שבוע הסקי הגאה של סקנדינביה 

32
שבוע המחול העממי (אֹוֶלְסן) 

255 Folkedansveka
שבוע הספורט האתגרי (וֹוס) 
33 Extreme Sports Week

(ה)שבט (ויֶגלאנד) 95
שגרירויות 267

שווקים 102, 103, 249
 Shetland Islands ֶשטלאנד, איי

39
152 Skien שיֶאן
מסעדות 243  
פסטיבלים 34  

 Skienvassdraget שיֶאנָבְסְדראֶגט
152 ,149

Skien- שיֶאן-נּורֶשה, תעלה
152 Nordsjø Canal

שיט וספינות
 coastal steamer fjord tours  

261 ,260
הּורטיגרּוֶטן 215, 275  

המוזיאון הימי של   
 Norsk (אוסלו) נורבגיה

85 ,83 Sjøfartsmuseum
המוזיאון הנורבגי לדיג (ֶּברֶגן)   
174 Norges Fiskerimuseum
המוזיאון לספינות הוויקינגים   

 ,12 Vikingskipshuset (אוסלו)
88-9 ,82 ,48

כריסטיאן ראדיש (אוסלו)   
68 Christian Radich

 Bergens מוזיאון ֶּברֶגן לשיט  
179 Sjøfartsmuseum

מוזיאון סטאבאנֶגר לשיט   
 Stavanger Sjøfartsmuseet

168
Kon- (אוסלו) מוזיאון קֹון�טיקי  

83 ,84 Tiki Museet
מעבורות 25, 273, 275, 277,   

279
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שיט וספינות, המשך
ספינות ויקינגיות 38  

שיט 258-9  
שימורים, המוזיאון הנורבגי 

 Norsk (סטאבאנֶגר)
168 ,14 Hermetikkmuseum
 Schirmer, Adolf שירֶמר, אדולף

56
 Schirmer, H E שירֶמר, ה"א

56 ,55
שלג 264

נהיגה וכללי בטיחות בחורף 277  
פסטיבל הפיסול בשלג (וינֶייה)   
35 Snow Sculpture Festival

ראו גם סקי   
 Schøller, ֶשֶלר, ֶססילי כריסטיֶנה

202 Cecilie Christine
ֶשמאנְסצ'ירֶקן (אוסלו) 
90 Sjømannskirken

שמש חורפית 74
שמש חורפית (גּוֶנרֶסן) 74
שמש חצות 20, 223, 264
שמש חצות 20, 223, 264

שמש, ימי 34
 Schøning, ֶשנינג, ֶגרָהרט

201 Gerhard
155 Sjøsanden ֶשסאן

שעונים, חנויות 252, 253
שעונים, קניות 252, 253

שעות פתיחה 264-5
בנקים 268  
חנויות 248  

מסעדות 234-5  
266 Sheriffs שריף, משרדים

76 Sherman, Cindy שרמן, סינדי

ת
 Thaulow, Frits ָתאּולֹואּו, פריץ

140
תור הזהב (לוקאס קראנאך האב) 

56
(ה)תזמורת הפילהרמונית של ֶּברֶגן 
 Musikkselskabet Harmonien

255
תחבורה 272-9

אוטובוס 275, 279  
אוטובוסים בינעירוניים 273  

אוסלו 278-9  
אוסלופיורְדן 119  

אופניים 279  
81 Bygdøy (אוסלו) ּביגֵדיי  

ֶוסטלאֶנה 167  
ֶוסֶטרֹוְלן ולּופּוֶטן 213  

חשמלית 279  

טיסה 272, 273, 274  
טֶרנֶדלאג 195  
מוניות 278-9  

מזרח נורבגיה 133  
מכונית 273  

מעבורות 273, 275, 279  
ֶסרלאֶנה וֶטֶלמארק 150  

צפון נורבגיה וסבאלּבארד 209  
רכבת 273, 274-5  

תחבורה ציבורית
אוסלו 279  

תחנות דלק 277
תיאטרון 254, 255
באוסלו 104, 107  

תיאטרון בובות, פסטיבל 
 Figurteater (כריסטיאנסאנד)

255 ,254 Festivalen
תיאטרון הבובות (אוסלו) 

78 Dukketeateret
(ה)תיאטרון הלאומי (אוסלו) 

 ,55 ,53 ,34 Nationaltheatret
107 ,104

תיאטרון המרכז (אוסלו) 
78 Centralteateret

 Det (אוסלו) (ה)תיאטרון הנורבגי
107 ,104 ,59 Norske Teatret

תיאטרון טֶרנֶדלאג (טרֹונדָהיים) 
200 Trøndelag Teater

ֵתיאֶטרקאֶפן (אוסלו) 
59 Theatercafeen

תכשיטים
חנויות 103, 252, 253  

של בני סאמי 251  
תמרורים 277

תערוכת בתים מעוגות ג'ינג'ר 
35 Gingerbread houses (ֶּברֶגן)
תעשייה, המוזיאון הנורבגי (ְריּוקאן) 

 Norsk Industriarbeider
161 museum

(ה)תעשייה, המוזיאון לתולדות 
 Bedrifts-historisk (נֹוטֹוְדן)

161 Samling
תקשורת 270-1

 Thrane, Marcus ְתראֶנה, מרקוס
43 ,42

תרבות, מוסדות 254

שמות מסחריים
Aker Brygge, מרכז קניות (אוסלו) 

103 ,102
Amfiscene (אוסלו) 104, 107
261 Arctic Adventure Tours

261 Arctic safaris
261 Barents Safari

255 ,254 Billettservice AS
Byporten Shopping (אוסלו) 

103 ,102
Chateau Neuf (אוסלו) 104,

107
Chat Noir (אוסלו) 104, 107

 Choice Hotels Scandinavia
229 ,228

 Coastal steamer fjord tours
261 ,260

Dansens Hus (אוסלו) 105, 107
Den Åpne Teater (אוסלו) 104, 

107
261 Dive Center
229 DNT huts

261 Engholm Husky
261 ,260 Eventyrvelen
229 ,228 First Hotels
261 ,260 Fjord Tours
261 ,260 Fjord Travel

229 Hilton Scandic Hotels
261 Ice Troll

261 Jostedalen Breførarlag
Kløverhuset (ֶּברֶגן) 249

M/S Innvik (אוסלו) 104, 107
261 ,260 Natur i Nord

Nerstranda Senter (טרֹומֶסה) 
249

 ,Norwegian Air Shuttle SAS
חברת תעופה 272

Odderøya Live (כריסטיאנסאנד) 
255 ,33

Paléet (אוסלו) 102, 103, 249
Parkteatret (אוסלו) 104, 107 

{הורדת רווח}
261 Polar Charter

 Prominient Hotels of the
261 ,260 Fjords

229 ,228 Radisson Blu
261 ,260 Reindeer tours

228-9 Rica Hotels
Rogaland Teater (סטאבאנֶגר) 

255 ,254
Sentrum Scene (אוסלו) 104, 

107
255 Studio Bergen

261 Svalbard Wildlife Service
229 Thon Hotels
261 ,260 Tide Sjø

261 Tromsø Villmarks-senter
261 ,260 Turgleder

Underwater Pub (אוסלו) 105, 
107
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