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MINU NORRA-REIS 

 

Ma olen tahtnud ammu minna Norrasse. Teadsin, et seal elavad trollid. Olen lugenud raamatut 

Edda, kus räägitakse Norra jumalatest ja trollidest. Talvel ema küsis, kas tahan sel suvel 

minna Norrasse ja ma tahtsin. Ma väga ootasin, millal see reis juba tuleb.  

Läksime reisile juuli alguses. Oli soe suvi. Õhtul läksime sadamasse. Seal ootas buss. Bussi 

ümber seisis palju inimesi. Giid oli palja pealae ja väikese habemega ja natuke vana. Giid 

ütles, et peame minema laeva. Kui jõudsime laeva, läksime oma kajutisse. Meiega olid ühes 

kajutis üks vanem naine ja noor tüdruk, üliõpilane. Laevas käisime poes ja õhtul olime kaua 

üleval.  

Hommikul jõudsime Stockholmi ja läksime oma bussi peale. Sõitsime läbi Rootsi. Sõime 

lõunat Eurostop hotelli juures asuvas söögikohas. Tellisime pastat ning meile anti üks väike 

vidin, millega me ei osanud midagi teha. Seal istus üks rootsi mees, küsisime temalt, mida 

vidinaga teha. Tema ka ei teadnud. Ta läks küsima müüja käest, siis ta ütles, et kui punane tuli 

põlema läheb, saab söögile järele minna. Kui olime söönud, sõitsime edasi ja õhtuks jõudsime 

Oslosse. Me tahtsime minna Holmenkollenisse, kuid tee oli kinni, seal oli juhtunud 

liiklusõnnetus. Läksime oma hotelli, see oli väga ilus. See oli Haraldsheimi mäekünka peal ja 

mulle meeldis sealt alla joosta. Hotelli ees õues oli suur malelaud, kus olid väga suured 

malenupud. Meil oli kahene tuba ja narivoodi. Mina magasin üleval ja ema magas all. Õhtul 

me läksime jalutama. Majad olid seal väga armsad, ma oleksin tahtnud seal ise elada. Maas ei 

olnud üldse prahti. Norras oli igas aias batuut. 

Kui me tagasi hotelli jõudsime, siis sõime õhtusöögiks makarone, käisime pesemas ja läksime 

magama. Lugesin enne magamaminekut Beowulfi. Kolmanda päeva hommikul sõime hotellis 

hommikusööki, krõbinaid ja putru. Jõin apelsinimahla, mis oli täitsa nagu vesi. Sõitsime läbi 

Norra ja läksime Torpo püstpalkkiriku juurde. Kirik oli väga vana ja ilus, just selline, nagu 

meie kodus oleva Norra-raamatu pildi peal. Me tegime seal ees pilti. Sisseminekuks tuli eraldi 

pilet osta. Püstpalkkirikus olid viikingite jumalate näod, meile räägiti sellest inglise keeles. 

Seal sees oli ka kiriku makett. Edasi sõitsime läbi Hardangervidda platoo ja jõudsime 

pilvedele väga lähedale. Käisime ühe järve juures, seal oli väga külm. Nägime saami onne. 

Neil oli samblast katus ja väike korsten. Kahes onnis oli pood, kus müüdi põdravorsti, Norra 

lipuga mütse, põhjapõdravillast vaipu ja muud. Müüjatädi oli vist ise ka saamlane, tal oli 

tutiga müts peas. Giid jutustas, et saamid müüvad seal suveniire ainult suvel, talvel elavad nad 

kusagil mujal. Onnide juures vardas lehvis ka saami lipp. Selle peal on kõrvuti punane ja 

sinine värv, mille keskel on roheline ja kuldne joon ja sealt läbi läheb ring, mis on punase 

poolt sinine ja sinise poolt punane. Tegime ka selle ees pilti. Seal oli natuke lund ja me saime 

lumesõda mängida, kuigi oli suvi. Mulle meeldis seal ühest ojast üle hüpata. 

Edasi jõudsime Eidfjordi juurde ja nägime veel paljusid fjorde. Fjordis on päris ookeani vesi. 

Ma polnud varem kunagi ookeani näinud. Giid ütles, et ookeani vesi on kümme korda 



soolasem kui merevesi. Minu meelest on merevesi ka väga soolane, mulle ükskord läks ujudes 

vesi suhu. Ma ei kujuta ette, kuidas saab olla veel kümme korda soolasem vesi. Lõpuks 

jõudsime Vöringfosseni kose juurde. Kosk oli väga kõrge. Kose kõrval kaljul kasvasid 

kuused. Püüdsime minna kosele nii lähedale kui võimalik. Ema tahtis sooja lõunat süüa. 

Söögiks pakuti asparaaguse suppi. Me ei teadnud, et asparaagus on tegelikult spargel. Suppi 

oodates käisin suveniiripoes. Ma tahtsin endale väga ühte Norra trolli ja sellepärast vaatasin 

ma igas poes eriti trolle.  

Õhtuks jõudsime Bergenisse. Läksime ühe mäe juurde, kust sai vaguniga sõita üles. Alguses 

sõitis rong tunnelis ja siis oli natuke jube. Valguse kätte jõudes enam hirmus ei olnud, oli 

hästi äge. Sõitsime üles. Lõpuks jõudsime mäe otsa, kust nägi kogu Bergenit ja seal olid 

suveniiripoed, kust ostsime mulle trollikuju. Seal oli ka mänguväljak, kus oli trollikuju – 

tegime selle juures pilti. Sellel trollil olid karvased juuksed, pikk nina ja ta oli nagu ühe paja 

sees ja tal oli kaas peas. Just sellise väikese trollikuju me ostsimegi. Varsti oli aeg alla sõita, 

kui olime alla jõudnud, läksime oma hotelli. Hotell Montana oli ilus, panime asjad ära ja 

läksime jalutama. Hotelli kõrval oli mägi, mäe otsa viis tee. Mägi oli palju kõrgem kui meie 

Suur Munamägi. Jalutasime natuke mäest üles. Meile tulid vastu tervisejooksjad. Ema 

imestas, kuidas nad küll jaksavad seal joosta. Tee peal oli palju nälkjaid. Lõpuks tulime tagasi 

hotelli juurde, sõime ja heitsime magama. 

Hommikul läksime Bergeni turule. Seal müüdi igasuguseid kalmaare ja vähke ja krabisid, 

kelle nime ma ei teadnud. Giid rääkis enne, et seal müüakse vaalaliha ja soovitas seda osta. 

Üks müüja oskas öelda eesti keeles Tere! Ema tahtis siis just tema käest osta. Vaalaliha oli 

peaaegu musta värvi. Turul olid sellised masinad, mis pakkisid vaalaliha kohe kindlalt 

paberist pakendisse. Edasi käisime Bergenis ringi ja vaatasime maju. Seal elasid kunagi 

kaupmehed. Lõpuks läksime bussi peale ja sõitsime Edvard Griegi majamuuseumi juurde. 

Grieg oli kuulus helilooja ja me kuulasime bussis ka tema muusikat. Seal jalutasime ringi, 

nägime tema maja ja jalutasime tema haua juures. Haud oli koopa sees, mere ääres. Kõndisin 

seal ka mööda pikka muuli. Muuseumi poes müüdi nootidega särke, isegi beebidele.  

Hakkasime sõitma tagasi Oslo poole. Läksime Vossi linna. Vaatasime kirikut ja käisime poes, 

kust ostsime Freya šokolaadi. Sõitsime Tvinde kose juurde ja vaatasime ka Pruudiloori koske. 

Sõitsime läbi 11-kilomeetrise tunneli. Minule see meeldis, aga ema kartis natuke. Norras oli 

üldse väga palju tunneleid. Mõned olid lühikesed ja mõned olid pikad. Nägime eemalt ka 

Norra kõige pikema, 24-kilomeetrise tunneli suud. Mina oleksin tahtnud sellesse minna.  

Kui olime läbinud 11-kilomeetrise tunneli, siis sõitsime mööda mägiteed platoole. Seal olid 

väga kõrged kaljud ja natuke ohtlik oli sõita. Mulle meeldisidki Norras kõige rohkem mäed. 

Loodus meenutas tundrat. Kui me mäest alla sõitsime, hakkasid mul kõrvad lukku minema. 

Jõudsime kämpingusse, kus elasime kõige ülemisel korrusel mitmetoalises majas. Kui olime 

natuke söönud, läksime jalutama. Giid rääkis, et seal ümber oli karusid nähtud. Käisime eemal 

ühe järve juures ja tulime tagasi. Meie öömaja asus 1040 meetri kõrgusel.  

Järgmisel hommikul käisime Uvdali püstpalkkiriku juures ja Kongsbergis, kus kunagi 

kaevandati hõbedat. Sõitsime läbi Drammeni spiraaltunneli. See oli väga äge. Sõitsime läbi 

mäe mäetippu. Poole tee peal oli seal üks puust trolli kuju. 



Jõudsime jälle Oslosse ja läksime Frami muuseumisse. Seal oli suur Frami laev, kuhu peale 

sai ka minna. See laev oli päriselt käinud põhjapoolusel. Laeva sees kostis jääkaru hääli. Kohe 

selle kõrval asus Kon-Tiki muuseum. Seal olid parved, millega Thor Heyerdahl oli sõitnud. 

Seal olid veel pärismaalaste koopad, kus oli natuke hirmus. Kui ma läksin ühte väikesesse 

käiku, käis selline hääl nagu tssssss ja ma ehmatasin ega julgenud edasi minna. Aga siis läksin 

ja sain sealt käigust välja. Pärast käisin veel mitu korda seda häält kuulamas, sest enam ma ei 

kartnud.  

Käisime ka Oslos ringi. Kõigepealt läksime Oslo kunstimuuseumisse ja vaatasime Karjet ja 

Elutantsu. Nende autoriks oli Edvard Munch. Peale selle jalutasime veel kuningalossi ees ja 

kõndisime mööda Karl Johani tänavat, mis on Oslo peatänav. Käisime ka Freya kommipoes. 

See on Norra kuulsaim kommifirma. Õhtul läksime Vigelandi parki, kus on palju kujusid. 

Kõige ägedam oli jonniva poisi kuju. See meenutas mulle minu venda Pauli, kui ta on pahas 

tujus. Peale selle oli seal veel kõrge inimestest torn, mis on ka skulptuur. Lõpuks tulime tagasi 

bussi juurde. Ööbisime jälle samas hotellis Haraldsheimi mäe otsas kus eelminegi kord. 

Järgmisel päeval sõitsime Stockholmi. Sõime lõunat jälle Eurostopis. Stockholmis läksime 

Tallinki laeva peale. Käisime seal poodides, laeva rõdul ja olime kaua üleval. Hommikul 

tulime Tallinnas laeva pealt maha ja sõitsime taksoga koju. 

Nii lõppeski meie tore Norra-reis. See on kindlasti kõige lahedam reis, kus ma üldse olen 

käinud. Oleksin tahtnud seal veel kauemgi olla. Kindlasti lähen veel kunagi Norrasse, eriti 

tahaksin Põhja-Norrasse. Ema ostis Norra–reisi piltide jaoks albumi, kus oli peal juhuslikult 

just Norra vaade.  

 

 


