Danska 2012 od blizu
Letošnje leto se je dvema dijakoma drugega letnika ponovno ponudila priložnost, in sicer
obiskati prelepo deželo Dansko. Marjeta Capl in Monika Firer sva priložnost pograbili z
obema rokama.

Petek, 7. september 2012
Tega dne ob 19. uri se je štirideset srednješolcev z vseh koncev Slovenije zbralo na
parkirišču Dolgi most ob Tržaški cesti v Ljubljani in si počasi začelo utirati pot proti
severu. Začela se je dolga vožnja preko celotne Avstrije in Nemčije do naše obljubljene
dežele — Kraljevine Danske. Že na avtobusu smo imeli priložnost za medsebojno
spoznavanje, zato je naporna triindvajseturna vožnja minila dokaj hitro. Okoli druge ure
naslednjega dne se nam je Danska že začela kazati v vsej svoji lepoti.
Sobota, 8. september 2012
Kmalu smo prispeli do naše prve danske postojanke – otoka Rømo. Na tem fascinantnem
otoku se vsako leto zbere tisoč ljudi z enim samim, malce otročjim ciljem, to je spuščanje
zmajev. Ogledali smo si ta spektakularen, edinstven dogodek ter uživali v pravljičnem
vzdušju. Seveda nismo izpustili enkratne priložnosti za fotografiranje in skok v ledeno
hladno Severno morje.
Že prvi dan smo se polni vtisov nastanili približno uro vožnje stran od otoka, na danski šoli
Askov Højskole. Ta ustanova nam je nudila odličen prostor za dve nočitvi in vajo našega
sveže sestavljenega pevskega zbora.
Nedelja, 9. september 2012
Takoj po zajtrku smo se odpravili na naš prvi izlet. Prva točka je bilo mestece Ribe,
najstarejše in najbolj zgodovinsko bogato dansko mesto, ki je leta 2010 praznovalo svojo
1300-letnico. Ogledali smo si mestni muzej Ribes Vikinger, kjer smo ob vodenem ogledu
spoznali dansko zgodovino v času Vikingov in srednjega veka. Po potovanju skozi čas smo
se sprehodili še po mestecu in si ogledali vse njegove znamenitosti: Den Gamle Radhus,
Ribe Dominikirke in mnoge druge ter se fotografirali zraven znamenitega vodnega stebra.
Po napenjanju možganov ob danski zgodovini je prišel čas za bolj sproščujoče aktivnosti –
odpeljali smo se dlje v notranjost celine, proti zabaviščnemu parku LEGOLAND. J V tem
raju za otroke vseh starosti smo zares temeljito prebudili otroke v sebi in se medsebojno še
bolj povezali.
Zvečer smo se odpravili nazaj v Askov, kjer smo pridno vadili za naš prvi slovenski večer v
Nykøbingu ter do poznih nočnih ur pridno delali na predstavitvah slovenskih regij.
Ponedeljek, 9. september 2012
Po zajtrku nas je avtobus odpeljal kar krepko proti severu države. Naša prva postojanka je
bilo mesto Esbjerg, najmlajše dansko mesto, ki slovi po gigantskih skulpturah štirih mož, ki
strumno sedijo ob morju. Ti kipi naj bi bili izjemen dosežek v danski likovni umetnosti,
imenovan Man Meets the Sea.
Po še nekaj urah vožnje smo prispeli do naše druge postojanke – mesta Nykøbing na otoku
Mors. Pred njihovo gimnazijo nas je pozdravil ravnatelj Ole Johansen. Njihovo gledališko
dvorano smo uporabili za vajo pred večernim nastopom s predstavitvijo Slovenije, nakar
pa so nas razdelili med danske gostitelje. Le-ti so nas odpeljali na svoje domove in nam
velikodušno ponudili prenočišče za eno noč.

Zvečer smo izvedli naš prvi slovenski večer, dogodek, ki se ga vsako leto udeležuje vedno
več Dancev, na katerem smo predstavili vse lepote naše države, vključno s kulinaričnimi
dobrotami, ki smo jih prinesli s seboj. Predstavitev Slovenije je več kot uspela, saj so vsi
obiskovalci odšli polni vtisov o naši prelepi deželi in s pomembno spretnostjo, ki jim bo
zagotovo koristila v nadaljnjem življenju – plesanje pohorske rašple in polke. J
Po dogodku smo skupaj z gostitelji odšli na njihove domove in prespali pri vrstnikih. Ta
dogodek štejemo za pomembno življenjsko izkušnjo, saj smo dobili priložnost za
spoznavanje obeh kultur, načinov življenja ter razlik med njima.

Torek, 11. september 2012
Jutro je minevalo ob zajtrku z gostitelji ter poslavljanju od novih prijateljev. Kmalu smo
odrinili daleč proti zahodu, proti mestu Aarhus. V tem drugem največjem danskem mestu
smo si ogledali Den Gamle By, ogromen muzej na prostem, kjer je zbrana vsa stara bivalna
arhitektura Danske.
Kmalu smo odrinili iz Aarhusa in se odpeljali osvajat najvišji vrh Danske, t. i. Ejer
Bavnehøj, »goro«, visoko celih 173 metrov. Na vrhu stolpa smo vsekakor morali postaviti
tudi slovensko zastavo.
Za planinarjenje nam ni ostalo veliko časa, saj nas je čakal še obisk rojstne hiše H. C.
Andersena v Odenseju. Peljali smo se preko še enega mostu, ki povezuje neskončno
množico danskih otokov in prispeli v Odense. Tam smo si ogledali rojstno hišo izjemnega
pravljičarja ter muzej, kjer hranijo zbirko njegovih knjig v več sto svetovnih jezikih, med
drugim tudi v slovenščini.
Po ogledu muzeja smo se napotili daleč na zahod, osvajat dansko prestolnico København.
Nastanili smo se na otoku Amager, v Amager Youth Hostlu.
Sreda, 12. september 2012
Tega dne je zopet sledil ogled enega od vikinških muzejev, a tokrat v Roskildu. Po ogledu
vikinškega muzeja smo si ogledali še mestno katedralo, v kateri so kripte 37 danskih
kraljev in kraljic. Ogledali smo si še gradova Frederiksborg, v katerem smo občudovali
prekrasne vrtove, ter Kronborg, kjer naj bi se dogajala Shakespearova zgodba o Hamletu in
Ofeliji.
Zvečer nas je gostila mednarodna danska šola Helsingør Internationl Højskole, na kateri se
je šest mesecev izobraževal tudi eden od naših spremljevalcev. Tukaj smo drugič
predstavili Slovenijo, spoznali ljudi z drugih kontinentov ter se imeli od vseh večerov
najbolje. Sledila je vrnitev v Amager Youth Hostel.
Četrtek, 13. september 2012
Sledil je dan ogledov danske prestolnice København in njenih znamenitosti – gradu
Rosenborg, kjer hranijo kraljeve dragulje; kipa Male morske deklice, a nas je na tej točki
bolj zanimal preprost, ničvreden grm. Enega izmed mnogih Japoncev smo prosili, da nas je
fotografiral zraven »znamenitega« grma ter mu z našim dejanjem pričarali na ustih velik
nasmešek. J
Oglasili smo se na slovenskem veleposlaništvu v Københavnu, kjer sta nas gospod
veleposlanik Benko in njegova soproga prijetno presenetila z mizo, polno dobrot. Sledil je
ogled danskega parlamenta, zvečer pa smo se zabavali v zabavišču Tivoli – središču
zabavnega življenja v Københavnu.
Petek, 14. september 2012

Dan odhoda. Preden smo zapustili Kraljevino Dansko, smo se še malo sprehajali po ulicah
Københavna ter se z ladjico odpravili na vožnjo po kanalu, kljub slabemu vremenu. Z
metrojem smo se odpeljali do naše zadnje postojanke na tem potovanju – do Visoke šole za
dizajn in tehnologijo. Na šoli je sledil slovenski večer, posvečen Tonetu Pavčku, kamor so
bili povabljeni Slovenci, ki živijo na Danskem. Da je naš večer uspel, smo lahko opazili v
očeh povabljenih. Sledilo je prepevanje slovenskih pesmi in kar nismo mogli nehati, saj smo
vedeli, da sledi vožnja domov ter konec naših slovenskih večerov.

Sobota, 15. september 2012
Približno ob 19. uri smo prispeli nazaj v Slovenijo, v Ljubljano. Sledilo je poslavljanje od
naših novih prijateljev, ki so nama v nekaj dneh prirasli k srcu.
Neskončno sva uživali, spoznali neverjetne ljudi in kraje, pridobili nove prijatelje ter
neprecenljivo življenjsko izkušnjo. Vse to po zaslugi učiteljskega zbora SŠSB, naše
prečudovite ravnateljice ter Društva slovensko-danskega prijateljstva. Hvala Srednji šoli
Slovenska Bistrica, ki nama je omogočila to nepozabno potovanje. Hvala! J
Monika Firer (3. a) in Marjeta Capl (3. b)

