OP STAP MET EEN LOCAL

TRONDHEIM

Stad van de
besnorde man

Het restaurant van
het Scandic Hotel

Voor geen goud verruilt ze haar
elegante stad voor een andere. Het
Noorse Trondheim, ook wel barteby
genoemd – ‘stad van de besnorde
mannen’ – is Karin Fuglem véél
te aantrekkelijk: “Die combinatie van
cultuur en natuur: buitengewoon!”
TEKST EN BEELD: MONIQUE VAN GAAL
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De Gamle Bybro, de stadsbrug met de karakteristieke rode bogen

Het vrouwtje Go’dagen

De Trønder mannen staan van oudsher bekend om hun dikke snorren | Restaurant aan de Nidelva

Local food in restaurant annex winkel Mathall | De imposante Nidaros kathedraal

Karin Fuglem (1978) woont met haar Nederlandse
man Merijn en hun drie kinderen in een buitenwijk
van Trondheim, de hoofdstad van de provincie
Sør-Trøndelag in Noorwegen. Ze werkt voor het
toeristenbureau van de regio Trøndelag.

Op een druilerige winterdag leidt ze me door
het fotogenieke centrum van Trondheim. De
‘winterwende’ staat voor de deur, de dagen
zijn op hun allerkortst. Maar klagen over de
kille, donkere dagen is uit den boze voor de
Noor. Karin: “Wij zeggen altijd: niet de weers
omstand igheden zijn slecht, je hebt gewoon
de verkeerde kleren aan! Regen of wind, je
kunt je er altijd op kleden. Binnen blijven
zitten omdat het weer even niet meezit, is
voor ons geen optie.” Ik probeer me de wijze
Noorse instelling eigen te maken en weet me
zowaar door de grauwe dag heen te slaan.
Karin lacht als ik vraag waarom ik toch zo
vaak een afbeelding van een besnorde man
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tegenkom. “Trondheim wordt ook wel barteby
genoemd. Dat betekent zoiets als ‘stad van de
besnorde mannen’. Trønder mannen staan
van oudsher bekend om hun dikke snorren,
witte sokken en mouwloos leren vest. Maar
wil je hier vandaag de dag nog zo’n stoere
vent tegenkomen, dan moet je goed zoeken!”

Fietsparadijs
We lopen door de oude wijk Bakklandet. De
schilderachtige houten arbeiderswoningen
zijn fraai opgeknapt en worden niet meer
bewoond. Het zijn vandaag de dag winkels,
cafés en restaurants. Karin laat mij de unieke
Trampe fietslift zien. “De uitvinder van dit
systeem woonde bovenop de heuvel en had er
zó’n hekel aan steeds met zijn fiets omhoog te
ploeteren! Hij bedacht deze 82 meter lange
rail. Je zet je rechtervoet op een plaat, en
ondersteunt met je linkervoet je fiets. Zo word
je heel eenvoudig naar boven geduwd. De
eerste keer dat ik het probeerde viel ik uiter

aard om. Net als ieder ander hier.” Trondheim
is een waar fietsparadijs. In de oude straatjes
met kinderkopjes zijn egale paden aangelegd,
zodat je niet hobbelend de stad door hoeft.
Trondheim telt zo’n 180.000 inwoners en daar
komen jaarlijks nog eens 30.000 studenten
bij. Vandaar dus al die gezellige cafés en res
taurants, merk ik op. Karin: “Nee, die ontwik
keling is pas van de laatste jaren. Uit eten en
drinken gaan wordt gewoon steeds populair
der. De Noren houden van oudsher van een
authentieke sfeer. In het centrum is een tijdje
terug een Starbucks geopend: mij een doorn
in het oog! Wij Noren drinken onze koffie
zwart. Altijd. Bij ons zie je geen suiker of kof
fiemelk op tafel.”

‘Korte-reis-eten’
Een voorbeeld van een authentiek restaurant
is de oude herberg Baklandet Skydsstasjon
(Øvre Bakklandet 33). Vroeger was dit een
station voor allerlei soorten vervoer, meestal

paardenkoetsen. Een soort taxicentrale dus.
De Deense Gurli Riis Holmen opende hier een
aantal jaar geleden haar restaurant met
Deense specialiteiten. “Zij serveert de beste
warme chocolademelk van heel Trondheim!
Maar ook haar vissoep en leverpastei zijn niet
te versmaden.” De ambiance van dit restau
rant in huiskamerstijl is bijzonder. Je zit er
aan piepkleine of juist enorme lange tafels,
en boven je hangt antieke kleding aan de
waslijn. Vanonder de huidkleurige bh’s en
reusachtige onderbroeken vertelt Karin dat
Noren graag lokaal eten. “Vlees van een ren
dier of vis gevangen in ons eigen Trondheim
fjord bijvoorbeeld. Wij moeten niets hebben
van eten dat van ver komt. Ons eten noemen
we ‘korte-reis-eten’. ‘Geen-reis-eten’ zelfs, als
we op de boerderij eten!”

SNEEUW & STRAND

Een kwartiertje rijden en u
bevindt zich middenin ongerept berggebied. ’s Zomers
vaart de ferry naar eiland
Munkholmen, waar u heerlijk op een strandje van de
zon kunt genieten.
■ Een echte aanrader is
Røros, een pittoresk oud
mijnstadje. In de winter ligt
er een flink pak sneeuw. Na
de schitterende, tweeënhalf
uur durende treinrit bevindt
u zich ineens in een prachtig
winterwonderland.
■

Eindpunt voor pelgrims
Vanaf de Gamle Bybro, de oude stadsbrug
met karakteristieke rode bogen, hebben we
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SERVICE EN INFORMATIE

Nieuwe abonnementen Ga voor alle aanbiedingen naar Zin.nl/abonneren of
bel 085-888 56 51 (ma t/m vrij van 9 tot 17 uur). Belgische lezers kunnen bellen
naar +32 (0) 78 480 911
Klantenservice Nederland en België Voor vragen over opzeggen, bezorging,
abonnementen, welkomstgeschenken, wijzigingen, betalingen en artikelen.
Mail naar klantenservice@zin.nl of bel 085-888 56 51 (ma t/m vrij van 9 tot
17 uur). Belgische lezers kunnen bellen naar +32 (0) 78 480 911
Adreswijzigingen dienen uiterlijk 3 weken voor de verhuizing bij ons bekend te zijn
Beëindigen abonnement Dit kan tegen het einde van de eerste abonnementstermijn, door uiterlijk 1 maand voor verschijnen van het eerste nummer van
de nieuwe abonnementstermijn op te zeggen. Na de eerste abonnementstermijn
kan het abonnement, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand
worden beëindigd. Bel 085-888 56 51 (ma t/m vrij van 9 tot 17 uur).
Belgische lezers kunnen bellen naar +32 (0) 78 480 911

Koning Tryggvason, de stichter van Trondheim, houdt zijn stad in de gaten vanaf een hoge zuil | 18de-eeuwse pakhuizen aan de Nidelva

Leveringsvoorwaarden Levering van tijdschriften en levering en verkoop van
premies en handelsartikelen geschiedt volgens de Leveringsvoorwaarden
New Skool Media B.V. Kijk voor deze voorwaarden op Newskoolmedia.nl/
voorwaarden U kunt deze voorwaarden ook schriftelijk opvragen bij
New Skool Media B.V., Postbus 23620, 1100 EC Amsterdam. Voor bezorg
adressen buiten Nederland en België mail naar klantenservice@zin.nl
Abonnementsprijzen De winkelverkoopprijs voor 13 nummers per jaar van Zin is
€ 77,87. Onderstaande abonnementsprijzen gelden voor Nederland en België:

ETEN &
DRINKEN
Mathall Trondheim
(Kongens Gate 30) is
een restaurant annex
winkel met lokale producten. Met biologische
groente, vis, vlees, lokaal
gebrouwen bier en een
gezellige koffiebar.
Mathalltrondheim.no
■ Vanuit de Astrum Grill
& Raw Bar op de bovenste verdieping van het
Clarion Hotel & Congress
Trondheim (Brattørkaia 1)
heeft u een geweldig uitzicht over de stad. Een
populaire plek, dus wel
even van tevoren reserveren. Dat kan via:
astrum.cl.trondheim@
choice.no

aanvullend beeld: iStock, GettyImages,Baklandet Skydsstasjon

■

Antieke kleding aan waslijnen in de oude herberg Baklandet Skydsstasjon | Gurli Riis Holmen

een geweldig uitzicht op de bonte 18de-
eeuwse pakhuizen aan de rivier de Nidelva.
Rondom de Nidarosdomen, de reusachtige
kathedraal van Trondheim, lopen druk foto
graferende toeristen. “Opvarenden van de
Hurtigruten,” zegt Karin. De Hurtigruten, of
de Kustexpres, is een meer dan honderd jaar
oude veer- en transportdienst langs de Noorse
kust. “Twee keer per dag doet een van de
schepen Trondheim aan en kunnen de passa
giers de stad even bezoeken.”
De imposante kathedraal vormt het welver
diende eindpunt van pelgrimsroute St. Olavs
leden, die in Oslo begint. “Zelf heb ik ook

Vanaf de oude stadsbrug zie je
de bonte 18de-eeuwse pakhuizen
aan de rivier liggen
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eens een deel van die route gelopen,” vertelt
Karin. “Niet om religieuze redenen, maar
gewoon om even lekker tot mezelf te komen.
Vroeger was het best afzien. Toen waren de
onderkomens langs de route erg primitief. Je
sliep in een stal of zelfs in de openlucht.
Tegenwoordig is er keus genoeg, van eenvou
dig tot bijzonder comfortabel.”
Onder dit grootste heiligdom van Noorwegen
zou de heilige koning Olav begraven liggen.
“Om inspiratie op te doen voor de Disney-film
Frozen, kwam een Amerikaans filmteam onze
kathedraal een paar jaar geleden bewonde
ren. Uiteindelijk hebben de domkerk én onze
rendieren een belangrijke rol gespeeld bij de
totstandkoming van de film.”

Goedendag
Het centrale plein van Trondheim wordt
gedomineerd door een hoge zuil. Van daar af
houdt grondlegger koning Tryggvason zijn
stad scherp in de gaten. Ook staat hier het

Autom.
incasso

3 nrs.
7 nrs.
13 nrs.

€ 16,40
€ 37,40
€ 68,25

€ 19
€ 40
€ 70,85

Prijswijzigingen voorbehouden. Voor abonnementen buiten Nederland en België
mail naar klantenservice@zin.nl

De oude straatjes met kinderkopjes

beeld van het vrouwtje Go’dagen. Go’dagen
betekent ‘goedendag’. Eigenlijk was zij een
gewone vrouw, ooit als huishoudhulp naar de
grote stad gekomen, die graag op dit plein
vertoefde. Om het vriendelijke ‘Go’dagen!’ dat
ze voor elke passant had, besloot een kunste
naar een standbeeld van haar te maken.
Het felgele 18de-eeuwse koninklijk verblijf
Stiftsgården is een van de grootste houten
gebouwen van Noorwegen. “Toen Märtha
Louise, de dochter van de koning, in de dom
trouwde, is zij daarna per paardenkoets naar
dit huis gereden. Een hele happening!”
We klimmen naar het Kristiansten Fort, van
waar we een weids uitzicht over de stad en de
kronkelende rivier hebben. Ver beneden ons
ontwaren we de nieuwe wijk Solsiden (‘zon
zijde’). “Vroeger lagen hier de oude scheeps
werven, nu is het er een en al levendigheid
met een jachthaven, groot winkelcentrum,
bioscopen en talloze restaurants en cafés.
Een enorme aanwinst voor Trondheim.” ■

Edities
Acceptgiro
			

Betalingsvoorwaarden Een abonnement geldt voor de opgegeven periode en
wordt nadien, behoudens opzegging, automatisch omgezet in een abonnement
voor onbepaalde tijd. Het abonnementsgeld dient vooruit te worden voldaan.
Een andere betaaltermijn of -wijze is mogelijk, neem hiervoor contact op met de
klantenservice. Bij niet tijdige betaling worden herinneringskosten in rekening
gebracht. Prijswijzigingen voorbehouden

FILMPJE
ZIEN?
Zin.nl/
trondheim

Nabestellen Eerder verschenen edities van Zin nabestellen, kan via
Zin.nl/bestellen
Druk- en zetfouten De uitgever sluit elke aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van druk- en zetfouten uit
Handelsartikelen Voor alle premies, aanbiedingen en acties in Nederland
en België geldt: zolang de voorraad strekt. Helaas is het bestellen van handels
artikelen vanuit landen buiten Nederland en België niet mogelijk
Privacy New Skool Media B.V., de uitgever van Zin, legt van haar abonnees en
klanten in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. De verantwoorde
lijke voor de gegevensverwerking is New Skool Media B.V., Spaklerweg 53,
1114 AE Amsterdam. De verwerking is in overeenstemming met de Wet
bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens te Den Haag onder m1586121. Deze gegevens worden
gebruikt ter uitvoering van de overeenkomsten met abonnees en andere klanten
en om informatie te verstrekken over relevante producten en diensten van
New Skool Media B.V. De gegevens kunnen ook worden gebruikt door zorgvuldig
geselecteerde organisaties om abonnees en klanten te informeren over relevante
aanbiedingen betreffende producten en diensten. Als u op deze informatie
geen prijs stelt, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan New Skool Media B.V.,
Spaklerweg 53, 1114 AE Amsterdam onder vermelding van ‘privacy’ of per
e-mail wprivacy@newskoolmedia.nl
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