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EUROPA-MÓN

n el remot mar Bàltic, just
entre la civilització urbana i

la més salvatge natura boreal,
trobem Skelleftea, amb grans
boscos, molts llacs i rius salvat-
ges; és una de les portes d’entra-
da a la Lapònia sueca, a tan sols
una hora de vol des de’Estocolm,
i a tres hores i escaig de Girona.

A l’estiu, els visitants hi poden
practicar piragüisme, senderis-
me pels boscos verges, jugar a
golf, fer ràfting per rius indò-
mits, pescar salmó salvatge del
Bàltic en aigües cristal·lines o,
també, senzillament caminar

E
F. MORANTE gaudint de la màgia d’ una llum

sense fi al voltant d’un llac sense
nom o un riu. En aquesta època
de l’any s’hi pot gaudir del sol de
mitjanit; un fenomen que es
produeix en zones properes als
cercles polars, quan el sol no es
pon en tota la nit durant dies, o
fins i tot mesos, al voltant del
solstici d’estiu.

La vida pren un sentit oposat a
l’hivern i a l’estiu; del sol de mit-
janit a dies sencers amb l’ombra
de la nit. Amb la fred arriba la
neu brillant il·luminada per la
tènue resplendor de la llum del
nord, amb unes temperatures se-
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La llum del sol de mitja nit, exactament a les dotze i trenta minuts de la nit,a l’esplanada de l’Skelleftea Drive Center. / F. MORANTE

Lapònia, el batec de
Des de Skelleftea,la porta de la
Lapònia sueca, contemplem la vida del
nord sota el sol de mitjanit
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veres que poden baixar molts
graus sota zero. Però l’aventura
no s’atura a l’hivern, i el viatger
pot recórrer els boscos amb mo-
tos de neu, amb trineus de gos-
sos lapons, pescar sobre el gel, es-
quiar, veure el majestuós vol
d’àguila imperial i, amb sort,
presenciar el gran espectacle de
l’aurora boreal, i també, simple-
ment, seure i observar la màgia
de la llum hivernal de la lluna
plena i els estels rutilants que des
d’un cel nítid il·luminen el pai-
satge lapó completament co-
bert de neu blanca suau i en si-
lenci.

Tot això és el que ofereix
aquest singular racó dels nord al
visitant i viatger àvid d’aventu-
res.

La porta de Lapònia
Skelleftea és un municipi de
7,217 km² i amb 71.641 habi-
tants, la ciutat més important
d’aquest té el mateix nom. Ske-
lleftea és una ciutat de mides hu-
manes, amb molts espais enjar-
dinats i amb un cens de 35.735
habitants.

Els arqueòlegs han trobat res-
tes d’assentaments humans a la
zona que es remunten a 8.000

Landskyrka, església de l’any 1800, des de la barca Victoria Expressen
durant el tour pel riu de Skelleftea. / F. MORANTE

la llum del nord



Les cases
Bonnstan

anys aC i es creu que ha estat ha-
bitada des de voltants de l’any
1000 pel poble sami, una dels
icones ancestrals d’aquesta terra.

Els samis
Ells mateixos s’anomenen fills
del vent i del Sol, són unes tribus
mil·lenàries; encara que es consi-
deren caçadors i que fins a prin-
cipis del segle passat eren nòma-
des, s’incorporen poc a poc a la
modernitat sense perdre la seva
identitat, ja que avui dia gaudei-
xen d’un reconeixent oficial i

A Skelleftea trobem un poble es-
glésia molt ben conservat,
Bonnstan, un assentament típic
del nord d’Escandinàvia format
per petites cases de fusta arren-
glerades i properes a una esglé-
sia. Eren utilitzades per celebrar
festivitats religioses, de lleure i
activitats comercials. Al 1681 el
clergat va obligar les famílies que
vivien a 10 km de l’església que
un membre hauria de represen-
tar-les cada diumenge, i els que
passaven d’aquesta distància, ca-
da dos, de manera que les cases
eren utilitzades perquè aquests
feligresos hi fessin nit.

Durant l’estiu s’hi celebren di-
verses festes, la més important, la
festa del solstici, Midsommar, a
finals de Juny.

d’un respecte vers el seu idioma i
la seva cultura.

La cultura tradicional i
d’avantguarda
La varietat cultural barreja la tra-
dició narrativa, les arts plàsti-
ques d’avantguarda, el teatre
provocatiu, la música i les mani-
festacions de cultura popular i
tradicional, com l’artesania i la
gastronomia local.

El centre cultural més destacat
és Nordana, amb museu, teatre,
cinema i galeria d’art, emmarcatEl far de Bjuröklubb, avui també un delicat hotelet amb vistes. / F.M.

Un passeig diferent.  Amb una motora inflable de casc rígid, es pot
recórrer a velocitats de vertigen uns dels arxipèlags mes bells del món.
http://www.ribbaten.se / RIBBATEN

Ytterholmen. És una illa del riu de Skelleftea a la qual accedim
fent un passeig amb bot (Victoria Expressen), i on hi ha un restau-
rant, sauna, jacuzzi a l’exterior i diferents activitats, com tirar la
destral, tir amb sarbatana... http://www.ytterholmen.se / F. M.

La natura, més emocionant

El poble església Bonnstan, on avui queden 116 cabanyes molt ben conservades. / F. MORANTE
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en un entorn històric de gran be-
llesa natural.

Skelleftea és també la seu d’un
centre per a la realització de pel-
lícules (Nordiska Scenografisko-
lan), amb un important cinema-
fòrum, un festival anual de cine-
ma i aclamats directors de curt-
metratges.

L’art gastronòmic és una he-
rència lapona que té milers
d’anys, amb olles que borbolle-
gen en focs de campament, amb
el que oferia la naturalesa: ren,
naturalment, ant, aus com per-

diu de les neus, peixos com tíma-
lo, truita salmonada, salmó, el
deliciós areng i per descomptat
el característic caviar de Kàlix,
summament lleuger.

El festival de Skellefteå,
l’Stadsfesten, cada any aplega
entre 90.000 i 100.000 visitants,
i durant aquest dies la ciutat
s’omple dels més diversos estils
de musicals, la gastronomia de
tots els racons del món, d’expo-
sicions, mercats i molt més coin-
cidint amb el solstici d’estiu on la
nit no arriba a cap hora.

Bjuröklubb
La història d’aquest lloc es perd
en la nit del temps, s’han trobat
restes d’assentaments de l’edat de
bronze de quan el nivell del mar
era de 30 metres per sobre del ni-
vell actual. Bjuröklubb avui és
una reserva natural on podem
trobar platges, dunes de sorra i
gravats rupestres. El far de Bjurök-
lubb encara està en funciona-
ment, el van portar l’any 1859 de
París, i avui també funciona com
un petit hotel on es pot disfrutar
de molt bones vistes.

Instrument típic anomenat
nyckelharpa.

Svansele. Recórrer un bosc de coníferes amb quad o
moto de neu a l’hivern disfrutant de la natura, on po-
dem trobar ramats d’ants, rius, llacs, i una cabanya idíl·li-
ca per passar-hi la nit. http://www.svansele.se / F. M.

Skelleftea Drive Center. Gaudir sota el sol
de mitjanit de la conducció d’un cotxe de cur-
ses en una zona de 361 hectàrees preparades
pel món del motor. http://www.drivecenter.se / F.M.

L’areng, un plat típic suec. / F. M.

Cabanyes a la vora d’un riu proper a Älgfolkets Viste. / F. MORANTE
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