
HURTIGRUTEN 

1:        Ekde la komenco de la jaro ni planis, ni mendis, ni preparis ”la vojaĝon de la vivo”, la 

vojaĝon al unu el la plej belaj lokoj de la mondo, la vojaĝon laŭ la longa norvega marbordo. La 

vojaĝo unue celis al iama kaj grava komerca urbo – iama Hansa-urbo en la fama mezepoka 

Komerca Ligo, la urbo Bergen. Ni ekflugis de Stockholm en bela, suna vetero, volis kiel Nils 

Holgersson vidi la montojn sub ni. Ni atendis vidi la montojn de Hardangervidda oriente de 

Bergen, sed kiel tiel ofte en Norvegio la lando vestas sin en dikaj, grizaj vestoj, plenaj da pluvo. 

Ni vidis nenion de la pintaj montoj, kovritaj de ”eterna” glacio. Surtere Norvegio bonvenigis 

nin per pluvo kaj grizo, tiel ke ni ne dubu, ke ni alteriĝis en la ĝusta lando. 

Ni promenis en la miljara urbo Bergen, inter alie la hejmurbo de Edvard Grieg. La stratetoj 

kelkloke mallarĝaj je unu metro salutis nin de praaj tempoj. La plurkoloraj iamaj komercistaj 

domoj levas sin ĉe ”Bryggen (la ĵeteo, ponto) sub ”La Sep Montegoj”. Ĉu vi vidas la montegojn 

kaj la fjordojn en la leĝeraj tonoj de ”Matena etoso” aŭ la nigrajn pezajn sonojn de ”La 

Maljunulo de Dovre Montaro”? Grieg kreis tiun muzikon en la lastaj jardekoj de la 19-a jc en 

la norvega naturo kaj memore al ĝi. 

Travivu la mildan klimaton miksitan kun la sovaĝeco de Dovre Maljunulo. La lasta hejmo de 

Edvard Grieg nomiĝas ”Troldhaugen” (la altaĵo de la troloj). La troloj salutas vin malantaŭ 

multaj rokoj. La troloj aperas en la kulturo de Norvegio, la gigantoj regas sur la montegoj kaj 

en iliaj kavoj. Tage kaj nokte la ondoj de Atlantiko karesas la rokojn ofte dividitaj en fjordoj.  

La granda, moderna ŝipo ”Midtnatsol” (meznokta suno) akceptas nin inter siaj brakoj kaj 

malavare dividas la belecon de Norvegio kun ni turistoj el multaj landoj kaj urboj. La krepusko 

de frua nokto ĉirkaŭas nin, dum ni ĝuas la tradiciajn manĝaĵojn de Vestlandet (la sudokcidenta 

Norvegio). La krepusko malheliĝas en nigran nokton kaj nun la kreskantaj ondoj lulas nin en 

dolĉan endormiĝon. 

 

2:        La ŝipo Midtnatsol malrapide kaj solene glitas norden. Ĝi haltas tiel longe en klekaj urboj, 

ke eblas ilin iom konatiĝi. Ålesund, kies lignaj domoj grandparte forbruliĝis dum la 19-a jc. Ĝi 

estis rekonstruita komence de la 20-a jc en la tiam moderna stilo Jugend aŭ Nova Arto. Kia 

mirakla laboro krei tutan malnovan urbon en la nova stilo. La domoj ”pompas” en ornamaĵoj 

de floroj kaj diversspecaj serpentumoj. Tre ĉarma sceno por vespera promenado. 

En Trondheim la dum historia tempo plej grava urbo de la lando ni promenis dum suna 

antaŭtagmezo. La klimato tie estas milda kun multaj arboj de pli sudaj regionoj, ”folioarboj” – 

fagoj, tremoloj, betuloj, kverkoj, arbustoj kaj buntaj floroj ankoraŭ en oktobro. La urbo estas 

pli ol miljara. Grava batalo por la ”naskiĝo de Norvegio” okazis en Stiklestad, proksime al la 

nuna urbo. Olof, kiu ricevis la aldonan nomon ”la sanktulo” falis en la batalo kaj estis 

entombigita 1031 en la preĝejo, la estonta katedralo. Trondheim ludis rolon kiel pilgrimejo por 

Norvegio kaj granda parto de Skandinavio dum pluraj jarcentoj. Ankoraŭ gvidas padoj sur la 

montoj de plurloke al la grandioza, impona katedralo. Apud ĝi situas unu el la plej malnovaj 

lignaj domoj de Skandinavio. Ĝi nun apartenas al la eklezio. Tamen Tronheim ankaŭ portas 



spurojn de grava komerca urbo kun sia bona situo apud la oceano kaj ĉe la granda rivero 

”Nidelva” (la rivero Nida), multe prikantita en populara kanto. 

Iun posttagmezon ni haltis en Tromsö ĉe la Arkta Maro. Ĝi jam en la 13-a jc estis vilaĝo kun 

preĝejo kaj ankaŭ ludis komercan rolon en la nordo. 1794 ĝi ricevis urbajn rajtojn. Ankoraŭ ĝi 

estas grava urbo ĉe la Arkta Maro, aspektas kiel malnova komerca urbo, kiu respeguliĝas en la 

verkoj de Cora Sandel pri la vivo de Alberte dum la malhelaj vintraj tagnoktoj, sed kie la ŝipoj 

de la mondo albordiĝas. Post duonhora promenado sub ventego kaj pluvo sur longa ponto ni 

atingis la faman, novkonstruitan ”Arktan Katedralon”. Ĝi estas grandioza pordego al Arktio 

surborde de la fjordo sub la montegoj kun vualo da novfalinta neĝo. Kiam ni poste rerigardis 

al ĝi de la ŝipo ni preskaŭ perdis la spiron, kiam ĝi videbliĝis kiel luma juvelo en la falanta 

krepusko kaj nigriĝantaj montoj kaj ĉielo, sur kiu ekvideblas la steloj kaj la lunserpo. La 

novneĝo surkape de la gardantaj montoj. 

1968 estis fondita univesitato en Tromsö, certe la plej norda en la mondo. 

Ni pasis Hammerfest, la plej norda urbo de la mondo, kiel mi lernis en la lernejo. 

 

3:        La grandega ŝipo malrapide antaŭenglitas inter blukoloraj montoj. La ĉielo travideblas 

super la ĉifiĝitaj ŝeroj sur la vasta, griza akvosurfaco, de kie la ondoj eskapis. Ĉio senmove 

serena. Fone aŭdeblas tonoj de pianoludado. Eta fiŝista vilaĝo sur insuleto. La fiŝista boato de 

Rörvik direktiĝas maren. Kiamaniere oni povas vivteni sin tie ĉi en la nuntempa mondo? 

Nordenirante la altaj montoj ŝanĝiĝas en rokojn. Serene, sensone, pace! La ŝeroj ruliĝas kiel 

balenoj grizaj, senmovaj. Alia fiŝista vilaĝo sur insula bordo. Al kiom da homoj Atlantiko donas 

manĝon? Malrapide glite per la boato surakve similas al migrado sur la montaj altebenaĵoj. 

Maraj birdoj flugas proksime al la akvosurfaco. Mirakle ke troviĝas tia sereneco en la mondo. 

Rokodorso montras sin super la akvosurfaco. La ondo ĝin karesas per blankaj manoj. En la ŝipo 

troviĝas multaj artaĵoj. Ŝajnas ke ĉio estas tre bone planita kaj farita. La ĉielo malfermiĝas kaj 

ĵetas helan lumon super la insuletojn. La montoj malaltas kaj bluas pli kaj pli. La blua horo 

brakumas la mondon, metas sian trankviligan manon super ĝian loĝantaron. Saliko ripozas en 

fora angulo. 

 

4:        Henrik Ibsen (plej fama norvega verkisto 1828 – 1906) kie vi estas? Kie kuras Peer Gynt 

(ĉefrolanto en fama teatraĵo de Ibsen)? Kie vi kuras inter la montoj? Kie vi parolas kun la troloj 

sur la altaj montoj, en la mallarĝaj valoj? Kien vi kuras fluge, scivole? Kien vi kuras en 

Troldhaugen, kie vivas la feliĉaj troloj? La troloj dancas, ridas, kantas. ”Kial”? vi demandas. 

”Ĉar ni vidas alie ol vi”, respondas la troloj. ”Ankaŭ mi volas vidi alie. Ankaŭ mi volas kanti kaj 

esti feliĉa”, Peer kuraĝe diris. ”Facilas. Ni nur faros etan tranĉon en via okulo, kaj vi kantos, 

dancos, feliĉos, vidos alie”. ”Bone mi tion volas”. La saĝa trolo konsilas: ”Bone pripensu Peer, 

ĉar ne eblas retranĉi, ke vi denove vidas kiel nun”. Peer aŭdas en la foro la kanton de Solveig, 

la kanton de ŝi, kiu sopiras lin, la kanton de ŝi, kiu amas lin, la kanton de ŝi, de kiu li forkuris al 

la montaro. Peer pripensas: ”Mi preferas esti malfeliĉa, soleca kaj vidi kiel kutime”. La du 



grandaj animoj en la norvega kulturo kreis Peer Gynt, Henrik Ibsen, kiu verkis la tekston kaj 

Edvard Grieg, kiu kreis la muzikon. Krome la naturo, en kiu ili ambaŭ vivis. 

La Dio de la Maroj aperas surŝipe. Li volas oferojn. Jes mi volonte oferas al li. Mi oferas, por ke 

la fadenoj en la vivo plektiĝu. Mi oferas,por ke la fadenoj en la ŝipo estu fortaj. Mi oferas al vi, 

Dio de la Maroj, glacio-pecojn en la Arktan Maron. Mi oferas, por ke la plej bela vojaĝo al la 

nordo, al Arkta Maro donu novan vidkapablon, ke la sopirata vojaĝo donu amon al la vivo. Ĉu 

tiu amo malaperu en tro varman, glacian maron inter akrepintaj montoj? Ĉu troloj tranĉu la 

okulon aŭ ne? 

 

5:        Nigraj montoj ĉirkaŭas la ŝipon, ne tiuj de Peer Gynt, sed tiuj de ekkrepuskanta vespero 

post sune belega tago en oktobro. Nubaj figuroj surĉiele. Krepusko tiras sian grizetan vualon 

ĉirkaŭ la nigraj montoj. La suno briligas la neĝon surmonte. Kiu sagao fermas tiun ĉi tagon? La 

maljunaj turistoj anstataŭ ol sidi enhejme gustumas la estadon norde de 60 gradoj – trairas la 

pordegon al la norda lumo aŭ mallumo? La krepusko – la blua lumo pli kaj pli konkeras la 

mondon. La maljunaj turistoj estu lulitaj de la noktaj ondoj. Kantu la lulkanton! La blanka vosto 

de la ŝipo postsekvas nin. La troloj de la nokto vekiĝas. La troloj surmetas la violkolorajn 

noktajn vestojn. Kantu ili inter la nigraj montoj, blanka neĝo kaj ŝaŭmantaj ondoj. ”Kiam la 

patrina trolino enlitiĝis la dekunu trolidojn kaj nodis iliajn vostojn, tiam trolpatrino kantas al 

dekunu trolidoj la plej belajn vortojn ŝi konas ’Ho aj aj buff, Ho aj, aj buff, buff’ bonan nokton” 

 

6:        La ŝipo plugas vojon de Harstad tra ŝaŭmo blanka, kiu verdiĝas je la flankoj, kiuj 

malaperas en la nigra vasteco de la Arkta Maro. Montoj leviĝas bluaj, nigraj, fine griziĝas. 

Sunbrilo kreas arĝentan lagon. Insula monto similas al ”Mårran en la libro de Tove Jansson. Ŝi 

staras fikse, nemovante, neparolante, fermita, tamen bonkora profunde en sia koro. La grundo 

koloras kiel tiu de la montaraj altebenaĵoj aŭtune. Kelkaj el la glacieroj naskas idojn en la 

Arktan Maron. Kial homoj kreas siajn loĝlokojn en tiaj ”malkomfortaj” regionoj? Ili donas al ni 

manĝon el la akvo, manĝon el la aero. En pli fruaj tempoj la homoj tie forte laboris dum eterna 

”batalado” kun la severeco de la Naturo, kontraŭ maro kaj vetero. Nun la posteuloj kiel 

emeritoj ”ĝuas” la naturon, ”ĝuas” la tradician lokan manĝon laŭ la longa marbordo, nun en 

oktobro 2014 dum neordinare suna, varma vetero. Vespere ĝuante la Trollhaugajn tonojn de 

Grieg ni aŭdas kaj komprenas, kion diras la insulaj montoj kaj la maraj ondoj laŭ la bordo de 

Norvegio. 

 

7:        Dum la vojaĝo per Hurtigruten de Bergen al Kirkenes ni vizitas 34 havenojn. Ni pasas 

100 fjordojn kaj eniras unue en Hjörundfjord en la sudo. Kiam ni eniras ĝin altaj muroj ĉirkaŭas 

nin, rokaj muroj diverskoloraj, diversformaj, kun diversaj fendoj, kun altaj, akraj, montaj pintoj. 

Suno brilas, eĉ varmigas. Marbirdoj ŝvebas inter la muroj. Ni mallaŭte interparolas dum ni 

gustumas bongustan Irish coffee. La giganta ŝipo ege malrapide turniĝas en la roka ĉambreto. 

Nuboj kolektiĝas, elverŝas iom da pluvo. La sankta momento en Hjörundfjord ne plu dauras. 

La ŝipo eliras al pli malfermaj akvoj. 



Iun malhelan, malfruan vesperon la ŝipo vizitas la ege mallarĝan Troldfjordon. Ĵetlumoj dancas 

super la proksimaj rokaj muroj, vivigas la koloroj – ruĝa, nigra, blanka, griza, ĉiuj miksitaj. 

Kelkloke oni vidas kvazaŭ ke la rokoj estas oblikve puŝitaj per la forta praa glacio. Diversaj 

fendoj en la rokoj flugigas la fantazion kaj en la menso kreas belajn artaĵojn. Inter la rokaj 

muroj sonas verkojn de Grieg. Oni povus resti tie kiel ajn longe, sed la giganto turniĝas kaj 

malrapide elglitas la mallarĝan fjordon, kiu estas parto de la magia Lofoten, kie iam vikingoj 

vivis kaj kie homoj vivtenis sin per la riĉeco de la maro kaj de la aero. Alian vesperon ni eĉ vidis 

iom de la norda lumo, kiu per verdaj flugiloj superkuris la nigran ĉielon. 

Ni atingas Honningsvåg, la”haveno” de Nordkapp. Per buso ni veturis tra malfekunda lando, 

al ”la fino de la mondo”, kie staras la arta terglobo, kiel monumento de nia reala. Sur la ebenaĵo 

300 metrojn super la Arkta Maro Saliko celebras sian 75-jaran datrevenon. La vivo turniĝas 

ĉirkaŭ tri kvaronoj de la jarcento. La vivo estas plenigita per multaj travivaĵoj, sed ankoraŭ ne 

ĝisfine plenigita. Restas ankoraŭ multaj belaj travivaĵoj. Ĉirkaŭirante sur la altebenaĵo kun etaj, 

etaj, apenaŭ videblaj floroj super la Arkta Maro pleniĝas la animo per sentoj da danko, da 

sankteco, da humileco da pensoj, ke ni devas pli bone zorgi pri nia mondo kaj ĝiaj enloĝantoj, 

ĉar ĉio estas donita kiel ”tuta mond al ĉiuj ni”. 

Sur la venta altebenaĵo staras monumento, kiu parolas al ni pri infanoj de la mondo kaj pri 

paco de la mondo. Ĉu la infanoj sukcesos pli bone ol ni? 

Post kiam la animo pleniĝis per pensoj sur la altebenaĵo inter ĉielo kaj maro inter ”himmel og 

hav”, ni per buso revenas al pli ĉiutaga mondo. Postan tagon ni flugas de Kirkenes kaj la vizito 

ekster la ĉiutaga vivo finiĝas. 

”Ja vi elsker dette landet, som det stier frem, furet vejrbitt over havet med dess tusind hjem” 
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