Kalandozások Lappföldön
2018. július 18-augusztus 08.
A gondolat, hogy végigjárjuk a Lappföldet, eljussunk Norvégia legészakibb pontjára, - mely
minden utazó leghőbb vágya - a Nordkappre, meglesve az éjféli napfelkeltét, majd a
Skandináv országokon lecsorogva térjünk ismét haza, már 2017-ben megfogalmazódott
bennünk. Hála Hajni és Lajos kitartó szervezőmunkájának, nem lankadva és fáradva építették
fel az útvonaltervet a látnivalók sokaságaiból szemezgetve. Köszönet Brózs Józsinak, hogy
felkészítette a kisbuszt a biztonságos utazásra, és egymaga 9000 km-t vezetett le, miközben
tekintettel volt utasai kívánságaira is. A fárasztó túrák után sokszor szunyókáltunk az
utastérben, teljesen megbízva sofőrünkben. Elismerés illeti a Volkswagen mikrobuszt is, hogy
nem adta meg magát az út viszontagságainak, és a törött rugó ellenére is végig kitartott,
megajándékozva minket egy fantasztikus kirándulással.
A július 18-i kora reggeli indulásra összeállt a kis csapatunk: Hajni, Lajos, Erika, Enikő, Árpi,
Józsi és Hilda. Türelmetlenül topogtunk, mint a ló, mely alig várja, kitörhessen karámjából, és
prüszkölve, lihegve nekirugaszkodjék a természet nyújtotta szabadságnak.
Begyömöszöltük tömött hátizsákjainkat és élelmiszeres batyuinkat a csomagtartóba, ügyesen
kihasználva minden talpalatnyi helyet, - tűt sem lehetett volna leejteni. Egy, kettő, három hórukk, be a csomagtartó, és mi nekivágtunk a nagy útnak. Az idő jó, kedvünk jó, bizakodóak
vagyunk, kell ennél több?
1. nap: 07. 18. szerda
Péceli indulásunk után hosszú autóútra rendezkedtünk be. Budapest elhagyásával Miskolc
felé vettük az irányt, majd Kassa következett. Nemcsak a természetet szeretjük, de szívesen
gyönyörködünk a régi korok pazarabbnál-pazarabb műemlékeiben is. Ezért útba ejtettünk
Szlovákia északi részén egy szép görögkeleti fatemplomot. Némi Euró ellenében magnóról
előadást hallhattunk a templom történetéről. Az időjárás esősre váltott, ezért jól esett a
fedett pihenő a közeli parkban, ahol megebédeltünk.
Utunkat a Duklai-hágón keresztül folytattuk, mely 503 méter magasságával az ÉszakkeletiKárpátok legalacsonyabb, és egyben legforgalmasabb hágója, évezredes kereskedelmi
útvonal a Balti-tenger felé. Mintha szabadtéri múzeumban lettünk volna, sok háborús

emléket láttunk, a harckocsik a csaták borzalmait idézik. Jól esett a békés Dukla községben
megpihenni, mely már Lengyelország területén van. Míg sofőrünk feltöltődött /aludt/, mi a
közeli templomot látogattuk meg, szép felvételeket készítve a park szobrairól.
A mai nap végcélja Lublin, mely keleti határszél, vajdasági székhely. Megkerestük a
szálláshelyünket a Krolewska Hostelt, és bevackoltunk. Nyakunkba szedtük a lábunkat, hogy
az alkonyati este fényében bebarangolhassuk Lublin óvárosát, melyet az utazási könyvek a "
reneszánsz város " névvel illettek. Látva az ódon házakat, a szűk utcákat, a sok hangulatos kis
kocsmát, a történelmet idéző várat, ez a titulus tényleg rá illett. Enikő rögtönzött előadást
tartott a látottakról, bár nekem már erősen elnehezült a pillám, vágyva a jótékony, pihentető
alvást.

2. nap: 07. 19. csütörtök
Utunkat Lublinból a Trakai vár fele folytattuk, mely már Litvániában található, a Trakaitórendszerben. 61 kisebb-nagyobb tó csoportosul ezen a környéken, ennek egyik szigetén
épült Vytautas vára a XV. század elején. Az impozáns vár falai romantikus díszletet nyújtanak
a Galve tavon csónakázóknak, netán hőlégballon túrára indulóknak.
Trakaiban vízi sportversenyeket is rendeznek, így jól felkészültek a külföldiek fogadására,
szállodákkal, éttermekkel. Sétánk során visszaidézhettük a történelmi múltat, megcsodálva a
három ablakos házakat is, miközben a jelen időben csónakok ringtak a tavon, kajakoztak a
fiatal sportolók, fejünk felett hőlégballonok tarkították az eget.

A mai nap végállomása Vilnius, Litvánia jelenlegi fővárosa. Szállásunk a Fortuna Hostelban
volt lefoglalva, így csak remélni tudtam, hogy nevéhez híven szerencsés éjszakánk lesz
jótékony álmot hozva.
3. nap: 07. 20. péntek

Vilnius várossal reggel ismerkedtünk. Ez a festői fekvésű város a Neris és Vilnelé-folyók
találkozásánál fekszik, így méltán kiérdemelte a " Neris gyöngye" nevet. Vilnius ősi egyetemi
város, számtalan könyvtárral. A kulturális élete színvonalát jelzi tudományos akadémiája,

színházai, operaháza, hét múzeuma. Sétánk során impozáns látványként tárult elénk a
Várhegy, rajta Gediminas tornyával, ormán a litván lobogóval, mely minden irányból jól
látható. A Várhegytől délre terül el az óváros, a Gedimino tér, Vilnius centruma. Itt található
az egykori dóm, a mai képtár klasszicista stílusú, monumentális épülete. A képtár előtti
torony valamikor erődítménybástya volt, melynek romjaira emelték később a harangtornyot.
Vilniusi sétánkat a Medininkai kapunál zárjuk, mely a város egyetlen épen maradt
városkapuja.
Árpi ötletétől vezérelve, ellátogattunk kontinensünk földrajzi középpontjához. Sok ilyen
pontot tartanak számon, a Francia Geográfiai Intézet (IGN, Institut Géographique National)
szerint Litvániában van a valódi. A számítási módszerük az volt, hogy Európát geometriai
ábraként kezelve kiszámították annak súlypontját, ez a pont Vilnius közelében rejlik.
Majd 220 km megtétele után érkezünk Kryzu Kalnas-hoz, a keresztek hegyéhez - mely
Litvánia katolikus zarándokhelye. A keresztek, mint néma segélykiáltások merednek az ég
felé, ezrével hirdetve az emberek fohászait. A zarándokok hálájuk jeléül különböző nagyságú,
fa, fém, vagy kő keresztet állítanak itt, ezen a kb. 10 méter magas dombon. Lelkem mélyén
azt éreztem, hogy minden kereszt egy-egy sorsot rejt, teli könnyekkel, tragédiával. Ehhez az
áhítatos hangulathoz a felhők is társultak, mert beborult és el kezdett esni az eső. A
Keresztek hegye, a Litván Golgota- évszázadok óta a litvánok egyik legerősebb szimbóluma
lett, melyet a történelem viharai sem tudtak elpusztítani. A dombot ledózerolhatták, a
kereszteket szétverhették, mégis azok száma jelenleg több mint 100000-re tehető.
Zarándokhely, mely felekezettől függetlenül befogadja a hála keresztjeit.

Újabb 127 km autózás után értünk Rigába, belecsöppenve egy piac kellős közepébe, lévén
szállásunk, az Alta Hostel itt található. A pezsgő piaci forgatag részesei lehettünk, ízelítőt
kapva a lettek gasztronómiai szokásaiból.
Még korai az idő, lábaink is vágytak a sétára, ezért felkerestük az óvárost. Az óvárosok
mesélnek a múltról, sokat megtudhatunk a történelem eseményeiről, ha nagyon figyelünk.
Riga a Balti tenger fontos kikötője, ősi múltú város, lakóinak becéző szavával élve "Ősz
város". A Daugava folyón áthaladva érjük el az óvárost, Vecrigát. Rigában sétálva valóságos
stílustörténeti tanulmányt végezhetünk: találunk itt román és gót épületet, reneszánszot és
barokkot, klasszicista és modern épületet. Tetszetős éttermeivel, tereivel és tornyaival sok
látogatót vonz. A virágos parkokon megpihen a tekintet, itt találkozhat a középkori művészet
a modernnel. Az egyik téren minden országot egy festett jegesmedve képviselt továbbgondolva a látottakat.
Késő este értünk vissza a piacra, némi gyümölcsvásárlás után nyugovóra tértünk volna, de
hajnalig részesei lehettünk a kofa életnek.

4. nap: 07.21. szombat
Reggelre elpakoltak az árusok, kiürült a piac. Mi is szedelőzködtünk, hogy a
túraprogramunknak megfelelően az észt fővárosba, Tallinba érkezzünk. Útközben megálltunk

a Rigai-öbölben, hogy lábunkat belógathassuk a Balti-tengerbe. Több mint 300 km út van
még előttünk, ezért némi pihenés és elemózsiázás után folytattuk utunkat.
Tallin a Balti-tenger jelentős kikötője, innen fogunk átkompozni Helsinkibe. De még itt
vagyunk, élvezzük ki ennek a patinás városnak a szépségét! A turistaszemnek kedves
díszletek tárulnak elénk: tornyok, várfalak, melyekről szép kilátás nyílik a városra. Az idő
ragyogó, kellemesen meleg van, és későn sötétedik, mert július is a fehér éjszakák hónapja.
Ezért késő estig barangolunk toronytól toronyig, megmászunk számtalan lépcsőt, hogy aztán
felülről tekintsünk le a városra, minden irányból jól megszemlélve. A macskaköves utcákat
rójuk, nem hagyva ki sem templomot, sem műemlék épületet, mindent látni akarunk! A
korabeli ruhákba öltözött lányok kínálgatják portékáikat, és szívesen pózolnak a kíváncsi
turistáknak. Egy kőgalambon én is megpihenek, pillanatra régmúlt időkbe képzelem magam,
aztán búcsút intek a forgatagnak, szaladok a többiek után, mert holnap nehéz nap vár ránk.

5. nap: 07. 22. vasárnap
Korán kelés, gyors pakolás, mert a reggeli 8 órás komppal áthajózunk Helsinkibe, ezzel
elhagyva az anyaföldet. Három és fél órás az út. Ehet, ihat, pihenhet az ember, és mire
észrevenné, már meg is érkezik.
Helsinki Finnország fővárosa, a Finn-öböl szigetekben gazdag partján terül el, jelentős
kulturális és gazdasági központ. Autónkat biztonságosan leparkolva sietősen szedtük a
lábunkat, hogy minél többet láthassunk a városból, melyet a " Keleti-tenger lánya"-ként is

emlegetnek. Az utcanevek és kiírások kétnyelvűek, felül finn, alatta svéd felirattal. Maga a
város a többi európai városhoz viszonyítva fiatal, és tudatos építéspolitika eredménye. A
város nem sík területre épült, hanem dimbes-dombos. Sok helyen megtartották a sziklás
talajt, beépítve a házakba. Felfedező utunkat a piacnál kezdtük, ízelítőt kapva a "tenger
gyümölcsei"-ből. A görögkeleti templom kiemelkedik aranyozott, és türkiz kupolájával, szinte
uralja a panorámát. A városkép jellegzetes színfoltja a 48 méter magas torony, mely a
vasútállomás részét alkotja. Itt kapott helyet a Vasúti Múzeum is. A Vasút tér
legnevezetesebb épülete a Nemzeti Színház, de a közelben található a Szépművészeti
Múzeum és a Kivi szobor is. Megtekinthettük még a Parlamentet, szép virágos kertjével, a
Szikla templomot, mely sziklára épült, és a kupolája különös fényt árasztott. A Csendházában megpihentünk, elzárva magunkat a világ zajától. Ez az építmény egy különleges
fatemplom, mely valami fészekre, vagy kasra emlékeztet engem.

A három kovács szobra szerelmi találkák színtere, egy kalevalai történet ihlette meg
alkotóját. A finn hősök, írók és jótevők szobrait is megcsodálhattuk, de az idő rövid, az út
hosszú, tovább kellett mennünk a Nuuksa Nemzeti Parkba. A Mustalampi tó kempingjében
szerettünk volna sátort verni. Lélegzetelállító a panoráma, kellemes a tó vize. Máris szeretem
Finnországot!

6. nap: 07.23. hétfő
Az első igazi túranap, mióta eljöttünk otthonról! Elő a bakancsokat, a kis túrazsákot, a
túrabotokat, és irány a Haukankierros Trail! Köves, sziklás vidék, mint egy kiépített
tanösvény, jelzéssel, lépcsőkkel, pihenőkkel. Az idő remek, tiszta égbolt, vakító napfény. A
sziklás dombokról messze ellátni az " ezer tó " vidékére. Élvezhetjük a páfrányok friss zöldjét,
a természet bujaságát.

Rövid a túra, mert még vár ránk a Repovesi Nemzeti Park, ahova még 200 km-t kell
autóznunk, hogy beszállhassunk a Ketunlenkki "Fox Trail" elnevezésű körtúrába. Stílusosan a
bejáratnál egy róka fogadott minket, a gyerekek nagy örömére. Ezzel a ravaszdival szívesen
pózoltunk.
A vidéket kopár sziklák és fenyves erdők uralják, a látványt tavak és patakok tarkítják. Utunk
egy függőhídon vezetett volna keresztül, de az használhatatlannak bizonyult. Mégis, hogy a
látogatók átjuthassanak a túlsó partra, függőhidat pótló hajót alkalmaztak, mely oda-vissza
szállította az utasokat. Ez nekünk nagyon tetszett, hogy ilyen jól megoldották a helyzetet,
nem hagyva pácban a turistákat. Ugyan izgalmas lett volna kipróbálni a hidat is, de arra
később még sor került. De ne szaladjunk ennyire előre! Fájdalomdíjul kipróbálhattuk a
magunk által vontatott tutajt, öregbítve ezzel a vadonban szerzett tudásunkat. Túránk
végeztével még autóznunk kellett, mert egy távolabbi campingben szerettünk volna
megszállni. Itt társainkká szegődtek az óriás szúnyogok, ezzel megkeserítve az esténket. A
bátrabbak, Hajni és Lajos fürödtek a közeli tóban, romantikázva a lemenő nap fényében.

7. nap: 07. 24. kedd
Nagy napra ébredtünk! Ma ellátogatunk a Mikulás otthonába – Rovaniemibe -, amely
egyúttal Lappföld "fővárosa" is.
Elhagyva a Repovesi Nemzeti Parkot, előttünk még 600 km út megtétele állt célunk eléréséig.
Utunkat rénszarvasok keresztezték, és jól múlattuk az időt azzal, hogy próbáltuk őket
lencsevégre kapni. Különös érzés a 30 fokos hőségben átlépni az Északi szélesség 66 fok 32'-

ét, látni a feldíszített fenyőfákat, érzékelni a karácsonyi hangulatot. Körbejártuk Joulupukin
faluját, ahol minden a Mikulásról szólt. A postán levelet írtunk, ami szép, díszes pecsétet
kapott. Minden országnak van egy szekrénykéje, melyben gyűjtik a megcímzett leveleket, így
azok épp karácsonyra érkeznek meg. Itt őrzik azokat a leveleket is, amelyeket a gyerekek
írtak a Mikulásnak. A leghosszabb levél Santa Clausnak 413,80 méter volt, 2110 gyerek írta 8
iskolából, és Brassó városában adták föl, Erdélyből. A legnagyobb élmény az volt, hogy újra
gyerekek lehettünk, mert a Mikulás házában találkozhattunk magával, Joulupukinnal. Nagyon
kedvesen fogadott a kis manó-segéd, beinvitált minket, és leültetett a Télapó mellé. Fotó
készült és videó, kedélyesen elbeszélgettünk, majd Sziá-val köszöntünk el egymástól. Azt
hiszem, kissé megszeppent kis csapatunk, azért kifizettük az 50 eurót a találkozás
élményéért.

Lassan véget ér a mese, a valóság az, hogy éjszakai szállás után kell néznünk, no meg a
gyomrunk is korog az éhségtől. A mai szállásunk a Ranuanjárvi campingban van, ideális hely a
sátrazóknak. Józsi igazi lovagként elvitte a lányokat csónakázni a közeli tóra. Utána
kihagyhatatlan a szauna, ami helyi szokás. Vacsora után jött a mindent feloldó álom a pihepuha pehelyzsákban.
8. nap: 07. 25. szerda
Pihenve és jókedvűen ébredve, gyors reggelivel feltöltődve vágtunk neki a mai napnak. Az
Urho Kekkonem Nemzeti Park 250 km-re van, mely három óra alatt teljesíthető, és már be is
szálltunk az Ahopaa Trail 16 km-es útjába, hogy megmásszuk a Kiilapaa 546 méteres csúcsát.
Érdekes megfigyelést tettem. Észak fele haladva egyre gyérül a növényzet a nyír- és a
fenyőerdőket felváltja a ritkás, gyér törpefenyő és kúszónyír.

A mai napon is kánikula köszöntött ránk, nehezítve túránkat. Köves, kietlen, de jól jelzett
ösvényen róttuk az utunkat, társunkká szegődött a tűző nap. Jól jött egy kis hűsítő lábmosás
a közeli hegyi tóban. Kis csúcsunkra felérve holdbéli táj fogadott minket amerre a szem ellát.
Szétszórt kövek, mohák, zuzmók, széltől tépázott növényzet. Ez Lappföld, a maga különleges
élővilágával, a rénszarvasaival. Igen, még egyet sem tudtam megközelíteni, mert bár a
legváratlanabb pillanatokban bukkannak elő, de mire fotóznám őket, már tova is inalnak.

A mai szállásunkhoz még 200 km út megtétele szükséges, hogy elérjünk a Lemmenjoki
Nemzeti Parkot, ahol kettő éjszakát szeretnénk eltölteni. Ez egy jól kiépített vadcamping,
fürdőszobával - fürdés a tóban, konyhával - főzés a szabad ég alatt. Hogy a hálószobára mit
írjak? A legjobb szó rá a sátor - mely egyéni ízlésnek megfelelően, méretre szabott, és
biztonságos. - Volna, ha nem ázna be. Akinek beázik, az a pokol poklát is megtapasztalhatja...
De az már egy másik történet.
9. nap: 07. 26. csütörtök
Éjjel esett, először, mióta Lappföldre tettük a lábunkat. Azért kedvünket nem szegte, mivel
még javulhat az idő, száradhatnak a vizes ruhák. (beáztam). Jól is esett egy kis lustálkodás, de
csak délig. Akkor felkerekedtünk, és esőkabátokkal felszerelkezve nekivágtunk a Joenkielinen
körútnak, mely a végére 21 km-re sikeredett. Joenkielinen azt jelenti, a Rozsomák földje.
Még mindig a Lemmenjoki Nemzeti Parkban vagyunk, és a Gold Trail - Arany utat járjuk be.

Szépsége vetekszik az arannyal. Volt mit néznünk! Széltől megcsavarodott fákat, köves
hegyláncokat, fürdésre csábító tavakat, buja növényzetet. Ahogy haladtunk egyre feljebb a
hegy csúcsa felé, kopárabb a vidék, a köves, kietlen táj lett az uralkodó. Képzeletemben
láttam, ahogy télen nyargalászik itt a jeges szél, rázza, tépi a fákat, nincs mi akadályt
jelentene számára. Mindent letarol, fázik ember és állat. Most békés a természet, csak az eső
csepereg olykor, de ez is hozzátartozik a túrázó életéhez. Mert csak az láthatja meg a
szivárványt, aki megtapasztalja az esőt is. Szép mondás és igaz is, hogy küzdelem nélkül nincs
jóleső győzelem. Gondoltam rá, amikor húztuk át magunkat csónakkal a túlsó partra.
Megmásztuk az 536 méter magas csúcsot is, - bizony, itt más léptékben mérik a magasságot.
A csúcson fújt a szél, és bár sütött a nap, felkerültek a széldzsekik. Megelégedetten
ballagtunk vissza kicsiny kis táborunkba. Várt minket a tavunk, ahol lemoshattuk az út porát.
Az esti vacsorafőzés és beszélgetés mellé jól jött egy kupica altató, mielőtt az álmosság a
sátorba csalt minket.
10. nap: 07. 27. péntek
Újra úton vagyunk. Elhagyjuk a nemzeti parkot, majd 60 km megtétele után elérjük a finn
lappok központját Inari falut. Finnországnak az Északi Sarkkörön túli része Lappi, vagyis
Lappföld. Az itt élő emberek általában alacsonyabb növésűek, sötét hajúak, arcvonásaikban
sem hasonlítanak az európaiakra. A lappok magukat számi névvel illetik. Halásznak,
vadásznak, rénszarvasokat tartanak, pásztorkodnak. Népviseletük jellegzetes sárga-kék-piros
szín összeállítású. A sapkájuk formájáról meg lehet ismerni a különböző népcsoportokat. A
skanzenben látott népművészeti termékekben keveredtek a hagyományos anyagok a

modern újragondolással. Híresek a mintás takaróik, rénszarvas bőrből készült használati
tárgyaik.
Titkos vágyaink teljesedni látszanak, hogy megismerhetjük a finn, norvég, svéd lappok
vidékét, ízelítőt kapjunk a vadászó, halászó samik életéből. Ez a különleges északi nép,
melyet a finnek egyre északabbra szorítottak, elvéve földjeiket, - nem adta meg magát.
Alkalmazkodott a természethez, együtt élt vele. Minden napját kemény munkával töltötte,
cserébe viszont biztosította a megélhetéséhez szükséges javakat. Az erdő fát adott,
melyekből házat, szerszámokat készített. A patakokban, tavakban halászhatott, a
rénszarvasokat munkára lehetett fogni.
Elképzeltem életüket, a sátraikat, a vadászatukat, a hideg, jeges teleket, amikor vándorlásra
kényszerültek. Elképzeltem, ahogy léket vágnak a tó jegébe, remélve, hogy hal kerül a
horogra.
Mindehhez a díszletet Inari falu sami skanzenje biztosította. A szépen, jól berendezett
szabadtéri múzeum bepillantást engedett az életükbe, elgondolkodtatott, és tiszteletet
ébresztett irántuk. Jelenleg is elszórtan élnek ezen a vidéken a lappok, nem szeretnek a
városban élni, de gyermekeiket Inariba küldik tanulni.
Még a sami skanzenban látottak hatása alatt voltunk, de már át is léptük a norvég "határt",
amit egy folyó hídjának közepén elhelyezett tábla jelzett. Négy órai autózás után
megérkeztünk Karasjokba, a norvég lappok városközpontjába, és felkerestük a szépséges
fehér fatemplomukat, mely jól mutatott a sok színpompás virág között.

Dél lévén elköltöttük szerény ebédünket, majd folytattuk utunkat a Trollholsund sziklákhoz,
melyeket Napozó Trolloknak is neveznek. Ezek az érdekes alakzatú sziklák megihlették a

festőket, mert jó kontrasztot alkotnak a tenger kékjével. Vidám kedvében járt a Teremtő,
hogy ily csodát alkotott.

Lassan jött a dagály, nekünk is mennünk kellett, mert várt még ránk számtalan alagút,
némelyik a tenger szintje alá bukott. Érdekes érzés volt tudni, hogy a tenger alatt utazom!
Szállásunk Skarsvagban, a Kirkeportan campingben volt, ahol a többség faházban lakott, csak
ketten ragaszkodtunk a sátrazáshoz. A nap még hétágra sütött, és mi izgatottak voltunk,
mert minden utazó, aki túljut a Sarkkörön, szeretné látni a Nordkappot, így mi is. Igen, az
Északi fokot, ahol július végéig nem megy le a nap. Kocsinkat távolabb hagyva gyalog tettük
meg az utat a fjordok mentén, hogy megpillanthassuk ezt a természeti csodát. " Északifoknak" több földrajzi helyet is neveznek. Európában ez az elnevezés a kontinentális Európa
legészakibb pontját jelenti, mely a norvégiai Nordkapp - hirdeti a Wikipédia. Van egy másik
nyúlvány is, amelyik 1500 méterrel közelebb van az Északi-sarkhoz, de az nem kapott ekkora
népszerűséget. A Jeges-tengerbe leszakadó meredek sziklák, a tétovázó, - lebukjon, ne
bukjon-nap vöröslő fényei ámulatba ejti a turistákat, akik közül sokan napokra felköltöznek a
fokra, csakhogy minél tovább élvezhessék a látványt.
Büszke vagyok, hogy eljutottam ide és tiszteleghetek a természet eme csodája előtt.
Gondolatban már tovarepülök egészen az Északi-sarkig, ahová csak nagyon kivételes
emberek juthatnak el, sokszor nagy áldozatok árán.
Az ide látogatók kényelmét egy kiépített turistafogadó központ is szolgálja. Híressé vált a
hatalmas glóbusz, mely alatt fotózkodhatnak a turisták, feltéve, ha odaférnek.

Mindent körbejártunk, majd hátat fordítva a már felfele kúszó napnak, leballagtunk az
autónkhoz, hogy aztán 01. óra 15 perckor, - a felkelő nap fényénél álomba hajtsuk fejünket.
11. nap: 07. 28. szombat

A hajnali lefekvés miatt későbbi indulást terveztünk, de nem szerettünk volna túl sok időt
sem elvesztegetni, így kilenc órára mindenki elkészült. A nap továbbra is ragyogóan sütött
felettünk, remek kirándulóidőben néztük meg a közelben lévő kis halászfalut, Skarsvagot. A
mai nap célpontja az Öksfjordkelen gleccser, mely több mint 300 km-re található. Az öt órás

autóút alatt többször megálltunk fotózni az érdekes szürke, csillámló, rétegzett sziklákat.
Láttunk rénszarvasokat a tengerparton sütkérezni, festői tavakat, virágos partszakaszokat,
öblöket és szigeteket. Kapkodtuk a fejünket, mert semmiről nem akartunk lemaradni,
miközben autónk sebesen tovairamodott. Az Öksfjordkelen gleccser impozáns látvány
hófödte sipkájával, a mélybe szakadó jégfolyosójával. Szép keretet nyújtanak hozzá a
körülölelő kopár hegyek, a sziklákhoz csapódó víz morajlása, a tenger haragos zöldje.
A benyúló fjord partján haladunk keskeny turistaösvényen, zergeként szökellve a sziklákon,
majd utunk eltávolodik, így kitárul előttünk a panoráma. Szinte hallani véljük az irdatlan
jéglefolyás hangját, mely olyan félelmetes tud lenni. A kis ember és a nagy természet!
Csodáljuk, de okos az, aki tart is tőle, tiszteletben tartva szabályait.
Későre járt az idő, aznap el kellett jutnunk a Lynden-Alpokba, és előttünk még több órás
autóút állt. Azt mondtuk, hogy a mai napba ennyi fért bele, így kerestünk egy fizetős
campinget. A jó pihenés sokat számít, mert minden nap igénybe vagyunk véve fizikailag és
szellemileg is, így nem engedhetjük meg magunknak, hogy kimerüljünk az út során. Több
ezer km-re az otthonunktól, ha valaki beteg lenne, vagy feladná, azzal veszélyeztetné a
többiek túráját is. Erre soha nem gondoltunk, olyan bizakodóak voltunk.

12. nap: 07.29. vasárnap
Ragyogó napra ébredtünk, irány a komp! Míg vártunk a kompra, zsebeim teletömtem apró,
szürke, csillámló kövekkel, talán ajándék lesz egykor belőlük. A hajóról pazar kilátás nyílt a
környező hegyekre. Hófödte csúcsok, égbeszökő, meredek sziklák, igazi magashegyi érzéssel.
A hegyek sziluettje visszatükröződik a kéklő vízen, - festői látvány. A Lynden-Alpok
1500-1800 méteres csipkés csúcsai és gerincei a hegymászók eldorádója. Szívesen örökítjük
meg a természet eme bőkezűségét, mit e vidékre szórt. El sem hiszem, hogy még ma
meghódítjuk valamelyik csúcsot!

Pontosabban a Kjestindane 1495 méter magas csúcsát szemeltük ki, a függő gleccserével.
Természetesen hegymászó felszerelés nem lévén biztonságosan addig a pontig megyünk,
ahol beláthatunk a katlanba, és a magassági szintünk is megvan. Vagyis tűző napban
araszolunk felfelé, megtéve 950 méter szintet, mígnem kitárul előttünk a környező hegyek,
fjordok, szigetek panorámája. Izzasztó felfelé gyaloglással elértük a hegy vállát, ahonnan jól
megfigyelhettük a függő gleccsert. Gondolatban végigjártuk a meredek, csipkés gerincet
ajándékként kapva fáradozásainkért a látványt.

Némi elemózsia elköltése után lefele vettük az irányt. Ki-ki saját erejéhez mérve emlék-követ
gyűjtött, volt, aki tízkilósig meg sem állt. Kissé elcsigázva és fáradtan értünk le a hegyről, bár
útközben lábainkat a hűsítő patak vízében áztattuk. Újabb kompozás és - közeledve a
pihenés ideje, - szálláskeresés következett. Csoda, de találtunk egy kellemes tisztást, ahol a
közelben patak is csordogált. Lányok - fiúk szakaszokra bontva, jót fürödtünk a patak hűs
vizében, volt aki kacsaként lubickolt is benne.
13. nap: 07. 30. hétfő
Kulturális programmal kezdtük a napot. Meglátogattunk egy szép fatemplomot, majd ismét
autóba ültünk, hogy 400 km megtétele alatt öblök, halászfalvak, hidak, alagutak váltogassák
egymást. Nem telt unalmasan az idő, mert közben annyi élményben volt részünk.
Svolvaerben bevásároltunk, de aki ezt kihagyta, elmehetett a kikötőbe körülnézni és a
sziklába vájt alagutat fotózni.
Norvégia leghíresebb szigetcsoportja, a Lofoten szigetek az ország északi féltekéjén fekszik,
ami még a Sarkkörön belül van. A szigetcsoport természeti szépségeiről, változatos
élővilágáról, a hegykoszorúk között megbúvó tavairól híres. A szigetek látképére a kopár,
lapos, vagy éppen égbe szökő hegycsúcsok, változatos alakzatú sziklák, a védett öblök
jellemzőek. Lofoten hegyeit alpesi stílusú gerinceik és gleccsereik vonzóvá teszik a hegy- és
sziklamászás kedvelői számára, bár az itteni hegyek nem emelkednek 1200 méter fölé. A
sziget hagyományos iparága a halászat, mely sok embernek nyújt tisztességes megélhetést.
A rekkenő hőségben határoztuk el, hogy megmásszuk a Festvagtinden Hike-t, megtéve 510
méter -t a tengerszinttől. Henningsvaer falutól indultunk, tikkasztó melegben küzdöttünk a
csúcsért. Lenge öltözetű fiatalokkal kerültük egymást a fel-le menetben. A mászás csúcs alatti
része kissé technikás volt, - lévén kitett, kellett az egyensúlyérzék. A káprázatos kilátás
mindenért kárpótolt minket.

Nem véletlenül mondják, hogy a Lofoten szigetek a világ legszebb szigetcsoportjába tartozik.
Lefele jövet a hegyről óvatosnak kellett lenni, mert csúsztak a kövek, könnyen megsérülhet
az ember, ha elesik. Mintha tojáshéjon járnék, úgy óvatoskodtam. Jutalmul aztán lent az
egyik hegyi tóban fürödhettem, csak úgy ruhástól. Majd megszárad a ruhám, hiszen forróság
van.
Pihenésképen megnéztük Lofoten Velencéjét, Henningswier halászfalut. Az utcákon nagy
volt a nyüzsgés, a fiatalok élvezték a nyár örömeit, esti koncertre készültek. A hajódokkok
tele vannak szebbnél szebb kecses vitorlásokkal, tömzsi halászbárkákkal. A nagy farácsokon
halak száradtak. Igazi kikötői hangulat! Szívesen múlatná itt még az ember az időt, de a
napnak lassan vége van, éjszakai szállásra kell térnünk, hogy holnap új nap virradhasson
ránk. A mai éjszakát a Lingver Bobil campingban töltjük. Elvackolódtam hálózsákomban, de
gondolatban még egyszer végigjártam az utat, fürödtem a tóban, és néztem a vidám
embereket a halászfaluban.

14. nap: 07. 31. kedd

Közkívánatra a mai nap felkerestük a Lofoten szigetek legszebb halászfalvait: Ramberget,
Reinet, és a legkülönlegesebbet, mely csak egy betűből áll, neve: A.
Az A-n karika van, de azt nem tudom mellékelni, ilyen betű nem található a gépemen.
Bejártuk a falvacskát, elsétáltunk a fjordokhoz, hogy csodálhassuk a végtelen tengert.
Megleptek minket a sirályok, élelmet kéregettek. Jó felvételek készültek, megörökítve, ahogy
a sirály legyőzi félelmét egy-két jó falatért cserébe.
Az idő a legnagyobb bíránk: - menni, menni, menni kell! Azért jutott idő templomlátogatásra,
ebédidőben napozás a Norvég tenger partján, de a bátrabbak fürödtek is. A víz elfogadható
hőmérsékletű volt, rövid lubickolásra épp jó. A helybéli gyerekek tovább bírták, önfeledten
labdáztak a tarajos hullámok közt. A homokos parton napozó embereket akár délebbre is
elképzelném, olyan idilli a kép. Azért figyelmeztetnek körben a hegyek, hogy ne felejtkezzünk
el, még Norvégiában vagyunk.

Loringenből egy órás menetidővel Baglesbe értünk. Innen 20 km-re lévő Fjord nevű
campingben szálltunk meg. Álom nem jött a szememre, olyan szép volt a táj, kedvesek a
fjord partján lévő faházak. Kedvem volt belegázolni a vízbe, közben óriás kagylókat
gyűjtöttem. Újra gyermeknek éreztem magam, aki örül a természet adta kincseknek. A
vöröslő ég visszatükröződött a vízen, sejtelmes fénnyel vonva be azt. Mindkét zsebem tele
kagylókkal, a lemenő nap is alábukik, lassan kialudnak a fények, így én is visszaballagok a
táborba. Viszlát mai nap, holnap jöhet az új!

15. nap: 08. 01. szerda
A mai napra hosszú túrát terveztünk a Rago Nemzeti Parkba, a Laksaga folyóvölgybe.
Igazából egy körtúrának ígérkezett, melyben buja páfrányos erdőben gyalogoltunk, kétoldalt
meredek sziklafalak ölelésében. A látványt gyér nyírek és fenyők tették teljessé, patakok és

zubogók tarkították. Hatalmas kövek között kanyargott az út, hol kitágult a horizont, hol
sikátorként beszűkült. A zöld színek tobzódtak, a festő palettáján nem is tudna ennyi színt
kikeverni. Rousseau 70 féle zöldet tudott festeni, itt annál is több volt. A tavak türkizkékje, a
furcsa formájú mohás kövek a koboldok és tündérek birodalmát idézik.

Nézem a fotókat, de a csodát nem tudom leírni, azt látni kell. Milyen nehéz is az író dolga,
hogy a betűt képpé varázsolja! Hosszú utunkon változik a színtér: - függőhídon átkelünk,
lapos, hegynyi köveken araszolunk, vízesésben hűsítjük magunkat, pallókon egyensúlyozunk
az ingovány felett. Virágos réteken andalgunk, - helyett sietünk, gyökereken bukdácsolunk,
kidőlt fákon bújócskázunk. Ha megunjuk, sziklát mászunk, majd kergetőzünk az esővel. Ő
győz, utolér minket. Ebben a harcban a természet van felül. Leszakad az ég, és mi jól elázunk.
Bekukkantunk egy menedékházba, írok pár üdvözlő sort a vendégkönyvbe, a többiek is
aláírják. Itt jártunk, mi magyarok, és erre büszkék vagyunk. Majd elköltve szerény ebédünket
ismét nyakunkba szedjük a lábunkat, hogy újra kergetőzzünk a széllel és viharral. Még
átkelünk 1-2 függőhídon, - a végén már egész jól megbarátkozom velük. Az utolsó egy
vízesésen ível keresztül, lélegzetelállító. Szó szerint. Még jó, hogy középen ki van rögzítve, így
nem himbálózik annyira. Nem az a bátor, aki nem fél, hanem az a bátor, aki a félelem
ellenére is cselekszik, és leküzdi az útjába kerülő akadályt.

Időközben felértünk egy platóra, ahol hosszú gerincszakasz várt ránk, az egyik oldalán
meredek sziklaletörésekkel. Többször megállt, majd újra eleredt az eső, végül apró, szitáló
permetben állapodott meg. Így értünk le a hegyről, boldog voltam, hogy újra látom kedves
autónkat. Volt, aki sátrat állított, és volt, aki megelégedett az esőbeálló kényelmével. Álmunk
nem volt békés, mert megleptek bennünket a szúnyogok, melyek elől a háló sem védett, így
lopva el tőlünk a nyugodt alvás lehetőségét.
16. nap: 08. 02. csütörtök
Reggelre híre hamva sem volt a tegnapi borús időnek. A nap ismét melegen sütött, szívesen
mosakodtam meg a közeli folyócska vizében. A múlt éjszaka komoly viaskodást folytattam a
szúnyogokkal, ezért fáradtan ébredtem. Miután időt szántunk a holmijaink szárítására,
elindultunk Svédország felé, útközben elvásárolva az utolsó norvég koronáinkat is.
A mai nap várt még ránk egy rövid, 12 km-es túra a svéd Pieijekáise Nemzeti Parkba, melyet
Kungsledon, vagyis Királyi útnak is neveznek. Kellemes, pihentető túra volt a 200 km autózás
után. Jól esett a lábainkat kinyújtóztatni, szinte hívogatott a természet. Gyönyörködtünk a
lankás tájban, és még egy magaslatra is felmásztunk, hogy többet láthassunk.

A legnagyobb élmény ezen a túrán a törpemálnás volt, amit eddig még sosem láttam, nem
ízleltem. Ki voltam éhezve gyümölcsre, és igen ízlett a lédús, édeskés málna, nekem ez maga
a Kánaán volt. Érett formájában sárgás színű, és a vizenyős, lápos helyeket kedveli. Azért a
vörös áfonyát sem vetettem meg, csak sűrűn kellett érte lehajolni. Vigyáznom kellett,
nemrég majdnem mérgezést kaptam, mert összetévesztettem egy hasonló formájú
bogyóval. Nagy volt a riadalom, örülök, hogy nem lett nagyobb bajom.
Ismét az idő szorításában voltunk, ezért rövidebbre kellett fognunk a programunkat, és az
éjszakai szállás után kellett néznünk. A mai napon a Sorsele campingre esett a választás.
Igyekezni kellett a sátrak felállításával, mert beborult az ég, és úgy ömlött az eső, mintha
dézsából öntötték volna. Nekem nem is akaródzott már kimenni a sátram védelméből,
bevallom, a mai fürdés elmaradt. Viszont volt még egy kis földi málnám, csemege a
vacsorámhoz, - az mindent feledtetett .
17. nap: 08.03. péntek
Reggelre ismét kitisztult az idő, így békésen tudtunk szedelőzködni. Hosszú, hosszú autóút
állt előttünk, 700 km-t kellett megtennünk. Még szerencse, hogy Lajos tarsolyában volt soksok programterv arról, mit érdemes még megnézni, Enikő viszont felolvasást tartott a
Skandináv országokról. Érdemes volt odafigyelni, hiszen a látottak és hallottak kiegészítették
egymást, így jobban megismerhettük ezeket az országokat. A kulturális program keretében
egy szép formájú templomot néztünk meg, melyhez fából készült harangláb, és temető is
tartozott. Majd végigjártuk az ősi királyi halomsírokat megemlékezve a régi idők történelmi
eseményeiről.

A nap már lebukó félben volt, mikor megérkeztünk Uppsalába. Először a campingbe kellett
bejelentkeznünk, és sátrainkat elhelyeznünk, aztán jöhetett a városnézés. Igyekeznünk
kellett, mert nyomunkban loholt az éjszaka. Csodálkoztunk is rajta, hogy nini, itt már
sötétedik! Uppsala egy híres egyetemi város, sok szép, patinás, történelmi épülettel. A város
közepén egy kis folyó húzódik, rajta felvirágozott hidakkal, melyeken enyhe nyár este lévén,
sokan sétáltak. Pihenésképpen kiülhettek a számtalan kis kocsma egyikének teraszára, vagy
elmehettek a nagy parkba, koncert előadásra. Már az első órában látszott, hogy ebben a
városban pezsgő élet folyik. Sajnos mi nem tudtuk magunkat belevetni az éjszakai élet
izgalmába, mert egy nap késésben voltunk és haladnunk kellett. Fájó szívvel búcsúztunk
ettől a kedves kis várostól, jó lett volna még sétálgatni az ódon utcákon. Így is koromsötét
volt, mire a szállásunkra értünk. Bizony itt már kellett a fejlámpát használni, eddig erre nem
volt szükség. Hiába, ahogy egyre délebbre haladunk, az éjféli nap természeti jelensége
megszűnik és hamarább beáll a sötétség.

18. nap: 08. 04. szombat
A reggeli ébredéskor láttuk, hogy az esti heves esőzés után nem tisztult ki az ég, továbbra is
vészjósló felhők gyülekeztek felettünk. Gondoltuk, túljárunk az eszén, és megszökünk előle.
Sietősen szedelőzködtünk - már rutinossá váltunk ebben a műfajban - és elindultunk

Stockholm felé, röpke 60 km megtétele után meg is érkeztünk. Az autót egy parkolóházban
hagytuk, és elindultunk, hogy gyalogosan fedezzük fel a várost. Ebben már nagy rutint értünk
el, meg sem kottyant az a pár 10-20 km!
Több napot is el lehetett volna tölteni Stockholm felfedezésével, nekünk erre csak pár óránk
volt. Sietősre vettük a tempót, hogy minél többet láthassunk Európa egyik legszebb
városából, melynek a leírások szerint is kettős arca van. Két eltérő világ találkozik itt,
melyben egyetlen közös vonás: a víz. Stockholmtól keletre zord, zabolátlan táj uralkodik, a
fővárostól nyugatra civilizáltabb az élet.
Hajdanán a vikingek ezen a sziklás szigeten, ahol a Malar-tó a Balti-tengerrel érintkezik, egy
várat építettek, mely körül lassan házak, majd település, és végül város lett, mely
terjeszkedni kezdett, kezdetben a közeli szigetekre, majd a szárazföldre is. Ezért van az - a
nagy vízfelületeknek köszönhetően - hogy a tengerpart természetes arculata nem változott.
Stockholm ma is csak részben beépített, sok tágas térséggel tarkított nagyváros.
Stockholmot a "Malar-tó királynője"-nek is nevezik. A "hidak között" elterülő belvárosban
találjuk az Óvárost (Gamla Stan), a város legjellegzetesebb templomait, Stortorget nevű híres
teret, a Királyi Palotát, és az azt körülvevő szigeteket: a Lovagok-szigetét, és a Szentlélekszigetet.

Hatalmas parkjaival, árnyat adó fáival kedves pihenőhely a megfáradt vándor számára. Az
óváros bejárásával kezdtük a városnézést, a régi szűk sikátorai a régmúltba repítettek vissza.

Megcsodálhattuk még a város egyik legrégebbi épületét, a Parlamentet, mely az egykori
királyi istállók helyén épült. Majd a Városháza következett, 106 méter magas tornya tetején
kivehető volt a Három Korona, ami Svédország nemzeti szimbóluma. Alatta a függőkert szép
kilátást nyújtott a környező tájra, a színes házakra, és a halászhajókra, ahol a halászok a nap
bármely szakában fáradhatatlanul dolgoznak. Rendezett parkjai és szobrai a szép kővázái,
tele színes virágokkal, szép díszletet nyújtottak az egybekelni szándékozóknak. Ottjártunkkor
16 esküvőt celebráltak. A meghívott vendégek a történelem színterén, hatalmas árkádok
alatt fotózták egymást, a meghitt pillanatokat egy pohár pezsgővel megpecsételve. Belső
termei is fantasztikusak, a Kék-Terem arról híres, hogy itt tartják a Nobel-díj banketteket. Az
Arany-Terem szépsége leírhatatlan, bizánci hatást tükröző falmozaikjához 19 millió aranyfüst
darabkát használtak fel.

A Vasa Múzeumba is ellátogattunk. 1600-as években elsüllyed svéd csatahajó impozáns
látvány nyújtott. A káprázatosan díszített hajón nem látszott meg a 300 éves hullámsír.
A régi építészet mellett jól megférnek a modern bevásárló negyedek, banki szektorok,
különböző formájú, olykor a szürreális irodatornyok. Ez az átalakulás jelenleg is folyik,
hatalmas építkezéseken kellett átbukdácsolnunk.
Fárasztó sétánkat a 100 km-re lévő Norrköpins campingban fejeztük be. Sátrainkat egy
meggyfa alá vertük, hogy közelében lehessünk fanyar, kissé savanyú gyümölcsének. Ha jól
emlékszem, utunk során ez az első gyümölcsfa, melyről ehettünk is. Többen tartalékoltunk
belőle a másnapi útra is.
19. nap: 08. 05. vasárnap
Ismét végeláthatatlan utazás következett,- 350 km, hogy elérjük Helsingborg-ot, Svédország
egyik délnyugati kikötőjét. Innen terveztük a behajózást komppal Helsingörbe, amely már

Dánia egyik szigetének tengeri kikötője. Ez volt az egyik legrövidebb komp hajóút, " szinte" az
egyik partról át lehetett látni a másikra.
Már messziről feltűnt a párás ködben Hamlet vára, melyet annyira vágytunk megpillantani!
Nem csalódtam! Az egész tájban uralta a szemet.

Egyértelmű volt, hogy a mi utunk is egyenesen Hamlet várába vezetett. Sok turista szíve
megdobbant, mikor átlépte a Shakespeare által halhatatlanná tett Kronborg vára küszöbét,
ugyanis itt játszódott Hamlet, a dán királyfi tragédiája. A vár maga méreteiben is lenyűgöző
építészeti alkotás. Egy- két órára középkori várúrnőnek képzelhettem magam, ahogy
végigsétáltunk a középső udvaron, majd a belső és külső bástyafalon. Felmásztunk a vár
egyik tornyába, végigjártuk a gazdagon berendezett szobáit, a nyolcvan méter hosszú
dísztermét, a várbörtön sötét katakombáit. Elképzeltem a sok emberi szenvedést, itt, a föld
alatt, borzongtam a petróleum lángja imbolygó fényétől, mely a holtlelkek jelenlétét idézték.
Félelmem tetézte a sötétből előbukkanó, sejtelmes fénnyel megvilágított, legendás dán
Horger bosszút forraló, töprengő szoboralakja. A díszlethez tartozott a korabeli ruhákba
öltözött színészek játéka, ahogy bevonultak, és elvonultak, majd kedvesen elköszöntek
tőlünk távozásunkkor. Még maradtam volna, persze nem, mint Machbett, -bolyongva a falak
között.
Jól esett a fény, a tiszta tengeri levegő, felüdülés volt Helsingör utcáit felfedezni, templomait
bejárni, végigmenni a középkort idéző utcáin. Emlékemben színes házak, piciny ablakokkal,
kedves, virágos terek, középkor hangulatát idéző kocsmák, és a zajos kikötő elevenedik meg.

A tengerparton homokbuckák, és zöld ligetek váltogatják egymást, strandok, ahol figyelni
lehet a tengeri életet, a bátrabbak megmártózhattak az amúgy hideg vízben. Messzebb
modern üdülőházak tarkítják a tájat, mutatva, milyen jól megfér egymással a régi, és az új. A
városkában lévő campingben szálltunk meg, közel a tengerparthoz. Kellemes idő lévén, még
egy kastély megnézése is belefért, sétálva ódon fái alatt, szép kilátás nyílt a kikötőre. Majd
még mindig nem akarózott ágyba bújni, többen lementünk a partra köveket, kagylót
gyűjteni, vagy csak beszélgetni. Ott ért minket az este, jó lesz most már eltenni magunk
holnapra.
20. nap: 08. 06. hétfő
Koppenhágába egy röpke óra alatt értünk. Már bevált módszer szerint autónkat
parkolóházban hagytuk, és könnyített felszereléssel nekivágtunk a városnak. Koppenhága
Dánia fővárosa, így méltán kiérdemli figyelmünket. Azontúl tengeri kikötőváros is, így a város
szinte beékelődik a tengerbe. Dánia legkeletibb szigetének legkeletibb csücskében
helyezkedik el, azt gondolná az ember, hogy egy kis elszigetelt város. Ez nem így van. Az igaz,
hogy az idők folyamán többször feldúlták, felégették, azért mindig meg tudott újulni.
Jó kalauzunk révén, - Lajos rokonai itt élnek, így ő úgy ismeri a várost, "mint a tenyerét",
reményünk van rövid idő alatt sokat látni, most az idő nálunk a legfontosabb faktor. Nem
késlekedünk, belevetjük magunkat a város forgatagába, az előbukkanó csatornák, és az
ezerarcú épületek szövevényébe. Rögtön feltűnik, milyen sokan választják a kerékpárt a
közlekedés eszközéül. A másik feltűnő látvány a sok csatorna, rajta számtalan, turistákkal

megrakott hajó. Egy óra alatt körbehajózzák a várost, így kényelmesen szemlélve a
nevezetességeket. Erikának is tetszett a hajóút, aki benevezett rá.

Hol is kezdhetnénk ismerkedni a műkincsekkel, mint a " Városház" téren, ahol a Városháza
áll. Ha csak ezt az egy épületet ismerném, akkor is nagyon szimpatikus lenne ez a település.
Szabadon járhattunk a gazdagon díszített folyosókon, bekukkanthattunk a szobákba, ahol a
hivatalnokok dolgoztak, - nem féltettek tőlünk semmit! Járhattunk az aranyozott, mahagóni
fából faragott lépcsőkön, felmehettünk a körfolyosókra, tanulmányozhattuk Jen Olsen
mester által szerkesztett " Világórát". Nem szólt ránk senki, sőt nem is kértek belépőt. A
nemzeti hősök szobrai büszkén néztek le ránk. Nansen és Andersen a legismertebbek
előttem.

Utunk során megpihentünk a hűs Márványtemplomban, mindenki elvonulva a világ zajától,
gondolataiba merülhetett. Siettünk az őrségváltásra, mely pontban tizenkettő órakor volt. Az
anglikán gótikus templom után a „Gefion istennő négy bikával” szobrát értük el, melyet egy
szökőkút közepére terveztek. Ennek a szobornak elgondolkodtató története van.

Koppenhága jelképe, a Kis hableány töretlen nyugalommal tűrte, hogy a turisták közös fotót
készítsenek vele. Sétánkat a Botanikus kertben fejeztük be, piciny ízelítőt kapva a szebbnélszebb növénytársulásokból.
Újabb autózás, még 160 km Gedser városkáig, itt kompra szálltunk, hogy elhagyjuk Dániát,
és megérkezzünk a német Rostockba. A hajón van időm gondolataimba merülni, és
felkészülni a búcsúra, ami már szemmel látható közelségbe került. Gondolatban elköszönök
a Skandináv országoktól, a sok szép látnivalótól, minden élményem szívem egy csücskébe
vándorol. Még egy nap, és magyar földön leszünk! Olyan ez, mint mikor véget ér egy szép
álom, de tudja az ember, hogy az ébredés pedig az élethez tartozik.
Nincs idő szomorkodni, elvásároljuk a maradék valutánkat, és már láthatóvá válik ez a nagy
kikötőváros hajódokkjaival. Csak reménykedni tudtunk, hogy kapunk valamelyik campingben
szállást, de ez hiú remény volt. Már a harmadiknál jártunk, messze eltávolodva Rostocktól,
mikor ránk mosolygott a szerencse, és szabad utat kaptunk. Kellett is, mert besötétedett,
fejlámpánál készülődtünk az éjszakához. Hatalmas a tábor, azt hinnénk, minden német
ember és gyerek itt nyaral. El is tévedünk Erikával a fürdőből jövet, fél órája bolyongunk a
sötétben sátrainkat keresve, mire végre az egyik társunk megment szorult helyzetünkből.
21. nap: 08. 07. kedd
Elérkezett a visszaszámlálás pillanata. Különleges gonddal pakolom össze felszerelésemet,
mert lehet, hogy ezen a túrán már nem lesz rá szükségem. Még ezer km van előttünk, még
egyet aludni kellene valahol, de Józsi váltig állítja, már nem állunk meg hazáig.
Így történhetett az meg, hogy egy nap alatt négy ország fővárosát kerültük. Reggel
elindultunk Berlin felé, majd jött a cseh főváros Prága, a szlovák utakon végig Pozsonyig,
hogy zárjuk a sort Budapestnél. Éjszakába nyúlt az idő, mire Monorra értünk, innen már
lóugrás volt Pécel, ahol végre megpihenhettünk. Ki-ki ment a maga útjára, de a búcsúzáskor
mindenki tudta, ez felejthetetlen kirándulás volt. Ezen a túrán 9000 km-t tettünk meg,
átléptük 12 ország határát, úton voltunk 21 napig.
Köszönet érte túratársak!
Írta: Rózsavölgyi Hilda
Fotók: Rózsavölgyi Hilda, Koczogh Hajni

