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Să cunoaştem complexul muzeal al oraşului!
Complexul muzeal al oraşului constǎ din 9 muzee aflate pe teritoriul
municipalitǎţii Bergen. Complexul cuprinde 120 clǎdiri şi foarte multe obiecte care,
în diferite feluri, ilustreazǎ istoria Bergen-ului. Mai jos gǎsiţi câteva informaţii
despre fiecare muzeu în parte.
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Orele de vizitare şi programul le gǎsiţi pe bymuseet.no.
Ne puteţi de asemenea urmǎri pe Facebook şi Instagram.

@bymuseetibergen
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Gamle Bergen
Gamle Bergen
La Muzeul Gamle Bergen, care se aflǎ în carti-

a oraşului Bergen din anii 1800. În sezonul

erul Sandviken, puteţi cunoaşte un mediu

de vară casele sunt deschise zilnic şi publicul

urban din anii 1800. Strada principală şi zona

poate vizita locuinţele, brutǎria, farmacia,

din jurul acesteia sunt alcătuite din mai multe

tipografia, prǎvǎlia, atelierul de tinichigerie şi

case vechi din Bergen. Iniţial acestea nu au

altele. Actorii din case povestesc despre viaţa

fost amplasate aşa cum sunt acum, dar actu-

în Bergen în anii 1800 şi prezintă scenete

alul amplasament crează o imagine adecvată

scurte în aer liber.
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Håkonshallen og Rosenkranztårnet
Sala Regelui Håkon Şi Turnul Rosenkrantz
La Cetatea Bergenhus vă preumblați printre

altele, aici a fost scrisǎ prima culegere de legi

construcţiile regale fortificate de ev mediu,

a Norvegiei. Sala este întrebuințată în con-

în care sunt cuprinse clădirile istorice Sala

tinuare pentru evenimente oficiale si mese

Regelui Håkon şi Turnul Rosenkrantz. Cetatea

regale. Sala regelui Håkon este deschisǎ în

Bergenhus cu împrejurimile sale se aflǎ în

majoritatea zilelor din an, inclusiv în sezonul

centrul oraşului, la capǎtul şirului de case

de iarna. În imediata apropiere a sǎlii regelui

hanseatice numite Bryggen (Docul). Intrarea

Håkon se aflǎ turnul Rosenkrantz. Unele

în muzeu se face printr-o poartǎ de piatrǎ.

pǎrţi ale turnului dateazǎ din anii 1270, dar
construirea în întregime s-a desfășurat în mai

Sala Regelui Håkon are o vechime mai mare

multe etape. Pe scǎri înguste se poate urca

de 750 ani şi a fost construitǎ în timpul re-

pânǎ in vârful turnului. Turnul a servit atât

gelui Håkon Håkonsson. Regele a folosit sala

ca locuinţǎ cât şi ca fortăreață. În beciurile

drept reședință regală şi salǎ de recepții. În

turnului se află o temniţǎ pentru prizonieri.

vremurile acelea Bergen era cel mai mare şi
cel mai important oraş al Norvegiei. Printre
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Bryggens Museum
Muzeul Bryggen
La muzeul Bryggen (muzeul docului) poţi

unǎ cu celelalte obiecte gǎsite, constituie în

retrăi evul mediu şi vedea ce s-a scos la ivealǎ

continuare o parte importantǎ din expoziţia

în urma sǎpǎturilor arheologice efectuate pe

permanentǎ. Descoperirile arheologice au

Bryggen şi în alte locuri din regiunea Vestlan-

creat o imagine complet nouǎ asupra felului

det. De-a lungul unei perioade de aproape

cum se trǎia în oraşul medieval Bergen. Aici

1000 ani, Bryggen (Docul) în Bergen a fost un

sunt şi obiecte din Europa şi Asia Centralǎ

mediu urban tumultos. În 1955 porțiuni din

care aratǎ cǎ, prin comerţ, exista un contact

Bryggen au fost distruse într-un incendiu.

extins cu mari pǎrţi ale lumii. S-au gǎsit în

Dupǎ aceasta s-a început efectuarea unor

mod special multe beţisoare de lemn cu rune,

sǎpǎturi în urma cărora arheologii au desco-

acestea fiind mici beţe inscripţionate cu tot

perit un sol distinct stratificat care conținea

felul de texte de la bârfe şi poezii pânǎ la

sute de mii de obiecte. Muzeul Bryggen este

incantaţii. În incinta expoziţiei vizitatorii pot

construit pe ruinele celei mai vechi case din

încerca ei înşişi a caligrafia rune. Muzeul se

Bergen care dateazǎ din prima jumǎtate a

aflǎ pe Bryggen, colecţia este proprietatea

anilor 1100 - resturi de clǎdire care, împre-

Muzeului Universitar.
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Lepramuseet, St. Jørgens Hospital
Muzeul Leprei Spitalul St. Jørgen
Muzeul leprei, care se aflǎ chiar în centru,

Gerhard Armauer Hansen. Astǎzi el este

pe strada Marken, a fost spital încǎ de la în-

renumit în întreaga lume ca descoperitorul în

ceputul anilor 1400. Dupǎ mai multe incendii

1873 al bacilului care provoacǎ lepra. Aceastǎ

mari care au afectat oraşul, actualele 9 clǎdiri

descoperire a fost extrem de importantǎ,

aflate în incintǎ dateazǎ din anii 1700. Atȃt

gǎsirea cauzei bolii a dus mai apoi la desco-

suferinzii de leprǎ cȃt şi persoane cu alte boli

perirea tratamentului pentru combaterea ei.

au locuit în Spilatul Sf.Jørgen pȃnǎ în 1946.

În Norvegia lepra a fost eradicatǎ, dar boala

Acest spaţiu a fost cadrul de desfǎşurare al

se manifestǎ în continuare în alte pǎrţi ale

multor trǎiri zguduitoare. La timpul acela

lumii, chiar dacǎ astǎzi existǎ medicamente

nu exista nicio speranţǎ de însǎnǎtoşire

eficiente împotriva acesteia. În spatele clǎdi-

pentru suferinzii de leprǎ. Mulţi oameni

rii principale a spitalului a fost amenajatǎ o

aveau prejudecǎţi şi nu vroiau sǎ aibǎ contact

grǎdinǎ de ierburi şi plante medicinale care

cu bolnavii. Muzeul prezintǎ acum cum era

este posibil sǎ fi fost folosite aici din timpuri

traiul în spital şi cum se cerceta boala în anii

mai vechi.

1800. Unul dintre cercetǎtorii acesteia a fost

bymuseet.no

Skolemuseet
Muzeul Şcolii
Muzeul şcolii se aflǎ în vechea şcoala latinǎ

în Norvegia cei mai mulţi oameni beneficiau

din strada Lille Øvregate, chiar lȃngǎ biserica

de puţinǎ şcolarizare. În muzeul şcolii

Domkirken. La parter poate fi vǎzutǎ vechea

prezentǎm cum arǎta vechea şcoalǎ latinǎ.

şcoalǎ latinǎ, iar la etaj mediul şcolar din tim-

Şcoala era constituitǎ din mai multe sǎli de

pul şcolii populare şi o expoziţie de planşe

clasǎ şi din rezidenţa directorului. Elevii din

şcolare deosebit de frumoase.

clasele sociale superioare frecventau aceastǎ
şcoalǎ şi lor li se predau latinǎ, religie,

Vechea şcoalǎ latinǎ din Bergen este cea

matematicǎ şi alte materii importante. Celor

mai veche clǎdire de şcoalǎ din Norvegia,

mai mari dintre elevi le preda directorul

reconstruitǎ dupǎ marele incendiu din 1702.

şcolii. Mulţi dintre cei care au devenit person-

Istoria acestei şcoli începe încǎ din anii 1100.

alitǎţi importante ale timpului în Bergen erau

Iniţial şcoala pregǎtea viitorii preoţi, ulterior

absolvenţi ai aceastei şcoli. Şi renumitul scrii-

aici au avut acces şi copii ai înaltei clase

tor Ludvig Holberg a urmat aceastǎ şcoalǎ.

sociale. Dupǎ 1800 mersul la şcoalǎ a devenit
tot mai obişnuit, iar spre sfȃrşitul anilor 1800
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Damsgård Hovedgård
Conacul Damsgård
Reşedinţă de vacanţǎ, Conacul Damsgård

multe astfel de conace în împrejurimile Ber-

care este amplasat în cartierul Laksevåg, are

gen-ului, dar Damsgård era cel mai frumos.

o minunată grădină istorică, o micǎ cafenea

Conacul Damsgård a fost construit în anii

şi este deschis pentru vizitare. Muzeul este

1770 pentru Joachim Christian Geelmuyden,

deschis vara.

comisar general şi administrator general al
vǎmii. Dupǎ ce şi-a cumpǎrat titlul nobiliar

Conacul era un loc în afara oraşului unde

de baron, acesta şi-a schimbat numele în

proprietarul se ducea pentru a ţine petreceri

Gyldenkrantz. În 1796 conacul a fost vândut

şi a se relaxa. În anii 1700, când Bergen era

negustorului Herman Didrich Janson. Familia

un oraş mare, activ şi bogat, reşedinţele la

Janson a locuit la Damsgård pânǎ în 1983.

ţarǎ, cum este Damsgård, erau o tendinţǎ
în Europa. La începutul anilor 1800 existau
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Hordamuseet
Muzeul Horda
La Muzeul Horda, amplasat în suburbia

de-a lungul coastei. Muzeul Horda este am-

Stend, în apropiere de centrul comercial

plasat într-un zonǎ cu o naturǎ minunatǎ, la

Lagunen, puteţi cunoaşte şi învǎţa despre

marginea fiordului Fana. Chiar lângǎ muzeu

modul de viaţǎ existent în regiunile Nordland

este şi un loc de scǎldat. Urmele de aşezǎri

şi Midthordland în anii 1700 şi 1800.

umane în zonǎ dateazǎ de mai bine de 10000
ani. În acest spaţiu este acum amplasat acest

Ţǎranii pescari care locuiau la o distanţǎ de

frumos muzeu în aer liber cu case din anii

Bergen ce putea fi parcursǎ în barcǎ cu vȃsle

1700 şi 1800.

erau numiţi stril. Muzeul Horda prezintǎ viaţa
stril-ilor, meşteşugurile şi modul de viaţǎ
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Alvøen Hovedbygning
Reşedinţa Directorului La Alvøen
Alvøen a fost zonǎ industrialǎ înca din anii

imediat că întreaga aşezare a fost parte

1600. Aici a fost întâi o fabricǎ de praf de

din fabricǎ. Aici sunt locuinţele muncito-

puşcǎ, apoi o fabricǎ de hârtie. Clǎdirea prin-

rilor, localurile fabricii şi marea reşedinţǎ a

cipalǎ din Alvøen, care acum este muzeu, era

directorului cu pavilion şi parc înconjurǎtor.

reşedinţa directorului. Pe la mijlocul anilor

Clǎdirea principalǎ a fost iniţial reşedinţǎ de

1700 locul a fost cumpǎrat de cǎtre familia

vacanţǎ, dar în anii 1830 a devenit reşedinţǎ

Fasmer, care a început producţia de hârtie

permanentǎ. Clǎdirea principalǎ prezinta

în anul 1797. Familia a condus fabrica pânǎ

astǎzi mǎrturii ale existenţei de peste 300 ani

în anul 1981. Când ajungi în Alvøen remarci

a familiei Fasmer în Bergen şi Alvøen.
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