«Romania»-hilsen nr 1

Hotel Boutique Splendid i Varna, lørdag 18. juli kl 22.27

Hei Wergelandsvei
Vi er framme i Varna i Bulgaria. (Det er derfor Romania står i gåseøyne i øverste linje.) Turen
har gått helt greit. Det var 29 °C, da vi kom ut av flyplassbygget ca klokka ti, lokal tid, og selvfølgelig helt mørkt.

Ankomst Hotel Boutique Splendid i Varna for tre kvarter siden. Dette skrives ut fra rom 303
(vinduet rett over tretoppen i bakgrunnen).
Svein og Inger sitter ved bordet og spiser kveldsmat og bestiller hotell i Ruse ved Donau for i
morra.
Vi har det bra!

Hilsen Erling, Inger og Svein

«Romania»-hilsen nr 2

City Art Hotel i Ruse, mandag 20. juli kl 10.15

Hei Wergelandsvei
Vi har tatt oss fram til byen Ruse ved grensa til Romania.

Tykk svart/hvit strerk er tilbakelagt (med tog). Stiplet linje er plan (løslig)
Nå skal vi en rusletur ut i Ruse som ligger ved Donau og skal være en vakker by.
Vi har det bra!

Hilsen Erling, Inger og Svein

«Romania»-hilsen nr 3

City Art Hotel i Ruse, mandag 20. juli kl 17.05

Hei Wergelandsvei

Utenfor hotellet vårt etter frokost i dag formiddag. Vi har rom bak flaggene over inngangen.

På promenaden langs Donau. Andre sida av elva: Romania. (Denne siden er Bulgaria.)
Vi har vært på byens flotte jernbanestasjon og kjøpt billetter til Sinaia (se kartet på forrige
hilsen). Vi har også bestilt hotell der.
Her er varmt. Vi holder oss i skygge der det er mulig. Det går bra.

Hilsen Erling, Inger og Svein

«Romania»-hilsen nr 4

City Art Hotel i Ruse, tirsdag 21. juli kl 10.30

Hei Wergelandsvei
Bildet nedenfor ble tatt i går ettermiddag etter at vi hadde vært på stasjonen og ordnet med
billetter til i dag.

På ballkongen til rom 13 på City Art Hotel i går ettermiddag. Se også bildet på hilsen 3.
Det er rart å sammenlikne følelsene en har til et sted som dette når en kommer og etter å ha
vært her bare en dag. Forgårs kveld sto vi utenfor stasjonen, et godt stykke fra hotellet, med
ryggsekkene våre og lurte på om det ville komme noen drosje til den tomme plassen merket
taxi, eller om vi måtte ringe eller begynne å leite etter buss. Helt normal avmakt på et helt
ukjent sted.
Nå har vi vært her en dag og fått tid å se oss om. Ruslet i den lange gågata Aleksandrevska og
under kastanjetrærne i «ring 1» – boulevarden med benker og skyggefull gangvei i midten.
Sett og identifisert en del av de monumentale bygningene, så som høyesterett og det ombygde teateret på Stortorget som nå heter Inntektshuset (income building). Vi vet hvilke
busser i Borisova-gata som går til stasjonen og hvor det fins supermarked. Der felespilleren i
bronsje står og spiller midt i en vannfontene, har vi døpt Ole Bulls plass. Kort sagt fremmedfølelsen fra søndag kveld er det ingenting igjen av. At alle navn jeg har nevnt ovenfor er
skrevet i det kerylliske alfabetet er bare mildt eksotisk. Bynavnet her, Ruse, skrives f.eks.
Pyce og inntektshuset: Доxoдното здане, pytt, pytt.
Vi har sett at byen er ganske sliten, men at gammel storhet skinner igjennom og at folk i
byen er seg det bevisst, særlig drosjesjåføren som kjørte oss til hotellet første kvelden. (Kan
Ruse ha vært provinshovedstad i gamle Østerrike-Ungarn?) Det er nesten litt vemodig å reise
nå. Men vi gjør oss tøffe og sier: «Home is where I hang my hat.» Toget går kl 14.35. Vi
smører niste.
Det bemerkes her at jeg ikke har nevnt promenaden langs Donau. Da henviser jeg til bilde
nederst på hilsen 3.

Hilsen Erling, Inger og Svein

«Romania»-hilsen nr 5 – side 1

Hotel Anda i Sinaia i Romania tirsdag 21. juli kl 23.15

Hei Wergelandsvei
Bildet nedenfor ble tatt på stasjonen i Ruse i formiddag.

Informasjonstavla på Ruse stasjon da vi kom dit 12:10 i dag. Kolonnen til venstre er avgang.
Kolonnen til høyre er ankomst. Toget vi skal med, kommer fra Sofia kl 14:00. Det skal gå fra
spor 3A kl 14.35.
Ganske snart dukka tallet 090 opp rett bak 14:00. Det var Micho som gjorde oss oppmerksom på hva det betydde: At toget fra Sofia var 90 minutter forsinka. «Det er lite.», sa han
«Om ikke lenge er det to timer forsinka – det er nesten alltid det.» Vi stolte ikke på ham. Han
hadde allerede i går, da vi var på stasjonen for å kjøpe billetter, tilbudt å kjøre oss til Gara de
Nord i Bucuresti for 80 lev. Vi hadde høflig avslått, men nå var han her altså igjen med gode
kort på handa. Da vi på nytt takket nei, trakk han opp en håndskrevet tidtabell over tog fra
Bucuresti til Brasov (toget vi skulle korrespondere med) og forklarte at vi tidligst ville være i
Sinaia 22.15. Han husket fra i går at vi skulle til Sinaia. Vi takka fortsatt nei.
Men etter hvert gikk realitetene opp for oss. Inger fant fram padda og begynte å se etter
hoteller nær jernbanestasjonen i Bucuresti.. Det endte med at vi aksepterte Michos tilbud,
som i mellomtiden var gått ned til 60 lev, inkludert bensin, avgiften på «vennskapsbrua»
over Donau og hjelp på jernbanestasjonen i Bucuresti. Jeg snakker flytende rumensk, som er
et latinsk-, ikke slavisk språk, la han til.
Vi angrer ikke. Micho innfridde på alle punkter. Allerede utenfor stasjonen i Ruse kunne vi se
at han hadde bilen sin i en krok helt inntil stasjonsbygningen – eneste flekken på den store
plassen med skygge. Helt sikkert ulovlig, men Micho var på fornavn med politifolkene på
stasjonen. Det visste vi allerede.
Micho kjørte fort og forsvarlig, og på et tidspunkt da toget fra Sofia antakelig var ankommet
Ruse, men neppe ferdig med passkontrollen før avgang, fant han på mirakuløst vis plass til
bilen rett foran Gara de Nord. Så ledet han oss til spor 9 der første tog til Brasov sto og skulle
gå 15.35. Han snakket med noen konduktører, dro med seg Inger tilbake til billettlukene og
fikk kjøpt plassbilletter, fulgte oss inn på toget og jaget ut de som satt der vi hadde plassbilletter. På veien – inne i Bucuresti, som er stor – hadde han lagt veien om Parlamentspalasset for å vise oss den berømte bygningen. (Vi skal tilbake hit om noen dager, så vi tok ingen
bilder da.)
Togreisa fra Bucuresti til Sinaia var behagelig. Fint tog på strøken skinnegang. I løpet av noen
timer var temperaturen falt fra 35 til 25 grader. Sinaia ligger 800 moh. mellom fjell og skogkledde åser.
Synes jeg må ta med bilde av Svein på ballkongen utenfor resepsjonen på Hotel Anda her i
Sinaia, selv om det sprenger rammen på én side.

Romania-hilsen nr 5 – side 2

Hotel Anda i Sinaia i Romania tirsdag 21. juli kl 23.15

Klar luft og latinske bokstaver, en følelse av plutselig å ha fått bedre syn! Vi er i Romania; jeg
sløyfer heretter gåseøyne i toppteksten.

Svein på ballkongen til Hotel Anda i Sinaia ved ankomst kl 17.45
Sinaia er en liten by med 10 000 innbyggere, nesten ikke mer enn som er på bildet. Resten
ligger oppi skråningen til venstre for bildeutsnittet. Jernbanestasjonen, som er litt tyroleraktig, ligger i gangavstand nede ved elv til høyre. Det er trapper opp hit.
Vi er klar over at vi er i Dracula-land og spiser litt ekstra hvitløk (he-he). I dag skal vi videre
nordover til Sighisoara, anbefalt av en av de ansatte i reisebutikken Nomaden, der Inger
kjøpte romaniakartet vårt i mai.

Hilsen Erling, Inger og Svein

Romania-hilsen nr 6

Hotel Aparte i Sighisoara onsdag 22. juli kl 21.51

Hei Wergelandsvei
Bildet nedenfor ble tatt på stasjonen i Sinaia på det tidspunktet klokka i bakgrunnen viser. Vi
venter på nordgående tog. Den fine stasjons-bygningen er dessverre ikke med på bildet.

Sørgående tog ankommer. Erling peker på sovevogna med påskrift på fire språk.

Framme i Sighisoara. Her er vi på vei fra jernbanestasjonen til hotellet. Vi skal krysse elva på
gangbrua i bakgrunnen. Gjennom løvverket skimtes rådhuset oppe på borghøyden.
Timene mellom disse bildene er tilbragt i en romslig, klimatisert togkupé. Mer fra Sighisoara i
morra. Vi bor en leilighet her, med to soverom og kjøkken.

Hilsen Erling, Inger og Svein

Romania-hilsen nr 7

Sighisoara torsdag 22. juli kl 10.15

Hei Wergelandsvei
Vi var sultne etter togreisa i går, og da de to første stedene vi sjekket ikke serverte mat,
praiet vi en drosje og spurte om de røde parasollene oppi åsen var en restaurant. «Bella
Vista» nikket sjåføren. Er det restaurant? «Da». (De sier da når de mener ja, her – vet ikke
bedre.)

Vi venter på maten oppe på restaurant Bella Vista. Inger betrakter utsikte.. Svein analyserer
lampene på rekkverket. De har en tidlig variant av LED-pærer, som er forholdsvis kostbare.
Av det trekker Svein konklusjonen at strømmen er dyr her.
Svein hadde for øvrig lagt merke til at drosjesjåføren som kjørte oss opp brukte bilbelte. Det
har han ikke sett før, så langt på turen. To personer ser nødvendigvis ikke helt det samme..
Vi har spist frokost. Nå skal vi ut å kikke på gamlebyen i Sighisoara. Skal være vakker..

PS kl 21.29:
Nettopp hjemme i ’apartementen’ etter en hyggelig middag..
Har lest e-posten fra Anne og prøver å skrive ut det som var tenkt i dag morres. Hvis denne
går bra, skriver jeg også ut hilsener som er skrevet tidligere, men altså ikke skrevet ut.

Hilsen Erling, Inger og Svein

Romania-hilsen nr 8

Sighisoara torsdag 23. juli kl 21.55

Hei Wergelandsvei, som nå også inkluderer Anne og Christian
I dag har vi vært å kikka litt nøyere på byen. Litt høy Dracula-faktor, men vi forstår hvorfor
den står på UNESCOs verdensarvliste. Vi klatra til topps på citadellhøyden der Bergkirken nå
ligger (og har gjort det siden 1300-tallet, Klosterkirken som ligger lenger nede, men også den
oppe på høyden, er fra 1200-tallet). Der oppe betalte vi billett og var inne i det svale monumentalbygget. Vi ble spurt om hvilket språk vi ønsket informasjon om kirken på og svarte
engelsk. «Unless you’ve got the widely spoken Norwegian language», la Erling til på fleip.
«No problem, Sir» sa dama og ga oss et tosidig A4-ark på feilfritt norsk! Og fikk sin belønning
i tre måpende ansikter. (Teksten/oversettelsen var signert Ole Martin Rønning.)

Oppe på citadellhøyden i Sighisoara. Litt av Bergkirken sees til høyre i bildet.
Av grunner vi ikke vet, er hele høyden tyskspråklig, inkludert et par skoler. Kirken er gotisk,
men mye gotisk skrift også ellers rundt omkring. Apropos språk, norsk og tysk og sånn. Av
det norske informasjonsarket, fikk vi med oss at på den nordre benkraden i kirken sto det:
«Den som vil sitte her og ikke kan snakke latin må stå ute eller jages vekk med stokk.»
Vel hjemme ’til avkjøling’ leste vi om brannen i Tønsberg og sendte Anne en SMS om den.
Etter det har vi vært ute og spist middag. Vi ble servert av en kelner som hadde vært i
Bergen og uten forbehold erklærte at det var den fineste byen i verden. Han reiv også i tre
små glass av det beryktede rumenske plommebrennvinet som holder 60%.
Men nå er det kvelden. I morra skal vi med tog og buss til Bran.

Hilsen Erling, Inger og Svein

Romania-hilsen nr 9

Bran lørdag 25. juli kl 10.45

Hei Wergelandsvei, som nå også inkluderer Anne og Christian
Toget til Brasov, IR1746, kommer helt fra Satu Mare oppe fra grensa til Ungarn og var 65 min
forsinka. Da blir det litt sånn som på bildet nedenfor:

Jernbanestasjonen i Sighisoara. Inger og Svein venter på toget til Brasov.
Toga i Romania har et godt rykte. Vår erfaring er at både skinner og vogner holder god
standard. Det vi kan observere, er at de kjører forbausende langsomt uten synlige tegn til
tekniske- eller andre problemer. Vi antar det er varmen, faren for solslyng på skinnene som
er årsak til ekstra forsiktig kjøring. (En YouTube-snutt av IR1746)
Vel framme i Brasov tok vi 23-bussen til en busstasjon i utkanten av byen (det er en stor by),
og derfra tok en ny buss til Bran, som ligger 30 km sørvest for Brasov (ikke nord, som det står
hos Wikipedia). Vet ikke hvor høyt vi er, men temperatur og sikt tyder på at vi er høyere enn
i Sighisoara, 5-600 moh kanskje.
Nå har vi spist frokost og skal ut å se nærmere på dette lille stedet, som har Draculas slott
som sin ubestridt mest kjente turistattraksjon. Det kan vel hende at her er andre ting også.
Vi får se.

Hilsen Erling, Inger og Svein

Romania-hilsen nr 10

Bran lørdag 25. juli kl 20.45

Hei Wergelandsvei
Bran er først og fremst slottet som den rumenske
adelsmannen grev Dracula skal ha bodde i. Og
Dracula er i sin tur blitt kjendis ved å være modell for den irske forfatteren Bram Stokers skrekkinngytende vampyrskikkelse som ble publikumssuksess på kino.
Det lille tettstedet under borgen har fine skogkledde åser og grønne, velfriserte enger der
høyet tørkes i store såter. I disen bakenfor der
igjen ruver fjell opp mot 3000 m. Men slottet
kom vi ikke unna.
Mens Inger sto i billettkø til slottet nede i heksegryta, la Erling og Svein ut på tur. De fulgte ei lita
elv opp en sidedal til det etter hvert ble ganske
landlig.
Da Inger hadde fått billetter, hentet hun Erling
og Svein i drosje og alle gikk inn i den skyggefulle slottshagen.

Men bare Inger gikk inn i slottet. Det var
noen bratte trapper uten rekkverk, som
verken Erling eller Svein likte noe særlig.
Det øverste bilde er tatt av Inger oppe fra
tårnet ned i borggården. Hun tok også
noen bilder av interiøret inne i slottet.
Slottet er for øvrig til salgs. Prisantydning:
500 mill kr. Det ble tilbakeført til royale
arvinger i 2006 etter regimeskiftet.
I morra skal vi reise til Bucuresti. Det blir
samme vei tilbake til Brasov som vi kom
(to busser) og tog til Gara de Nord.
Vi har det bra. Bucuresti har vi ikke hørt
mye godt om, men vi er jo ute og samler
hovedstader, så det må bli sånn.

Hilsen Erling, Inger og Svein

Romania-hilsen nr 11

Bran søndag 26. juli kl 10.05

Hei Wergelandsvei
Søndag morgen:

Dette bildet er tatt fra gangen i dag tidlig klokka åtte da Erling var og vekket Svein på hotellet vi har bodd på
de to siste dagene. Alle måltider (unntatt ett) har vært inntatt under parasollene der nede. Øverst til høyre er
slottet, selvfølgelig, og bak taket til venstre kan skimtes de fine grasvollene som følger en dal oppover på den
siden av byen. Det som ikke er med, er de virkelig høye fjellene i sør.
Nå forlater vi rommet og går til bussholdeplassen et par hundre meter fra hotellet..

Hilsen Erling, Inger og Svein

Romania-hilsen nr 12

Bucuresti søndag 26. juli om kvelden

Hei Wergelandsvei! Vi er framme i Bucuresti. Dagen i dag har vært en transportetappe:
Til venstre: Svein går på den
lokale rutebussen i Bran. Vi
tok den da vi kom fra Brasov
også. En rumensk variant av
P4 sto på fullt i dag også.
Bildet er tatt ut av et videoklipp.
Nedenfor:
Jernbanestasjonen i Brasov.
Svein låner Erlings nye panamahatt, made in China (av
100% papir).

Til venstre nederst:
Vi ankommer Gara de Nord i Bucuresti.
Turen har gått greit. Vi var litt skeptiske da
alle sitteplasser var utsolgt på det toget vi
hadde sett oss ut og vi kjøpte billetter på et
annet (privat) tog der reservasjon ikke var
mulig og det var massevis av folk som sto
og ventet på det. Men toget var helt tomt
da det kom og var kjempelangt, så det ble
plass til alle.
Herfra tok vi ’Yellow Line’, M1, 7 holdeplasser ned til Piata Unirii, som er nær der vi
bor.

Hilsen Erling, Inger og Svein

Romania-hilsen nr 13

Bucuresti mandag 27. juli om kvelden

Hei Wergelandsvei!
Vi kom altså til Bucuresti utpå ettermiddagen i går og bor nå i tvillingblokka til denne:

Bildet er tatt fra balkongen vår og viser huset på andre sida av Cornelius Coposu-avenyen.
Vårt er helt likt. Vi har en ganske stor, gjennomgående leilighet i fjerde etasje med vindu mot
baksida også. Når det gjelder dimensjoner, er strøket mer Paris enn Bygdø Allé, men Bygdø
Allé er kanskje pyntligere. Vi har det vi trenger: Kjøkken, vaskemaskin og rikelig med plass,
to bad og toaletter, f.eks..

Et ungt rumensk par, som vi delte kupé med mellom Sinaia og Brasov sa vi «måtte» gå å spise
på restaurant Caru’ cu Bere i gamlebyen. Vi bestilte bord og fikk nr. 63, det som er på bildet.
Imponerende interiør og god mat, men høyt støynivå.

Hilsen Erling, Inger og Svein

Romania-hilsen nr 14 - side 1

Bucuresti tirsdag 28. juli om kvelden

Hei Wergelandsvei!
I dag har vi gått for det gedigne Parlamentspalasset som Ceausescu fikk oppført 1984-89
(åpnet 1997). Vi tjuvstarta med rekognosering allerede i går. Da kom vi på dette holdet:

Rekognosering før dagens hovedangrep.

Dette er fra i dag: Erling og Svein nærmer seg. Vi ble hefta på veien av et par overivrige
billett-kontrollører på 385-bussen. De ville bøtlegge oss for uriktig bruk av det elektroniske
flerreisekortet vi samvittighetsfullt hadde skaffet oss og brukt etter beste skjønn. Motet sviktet
dem da vi nektet og samtykket i å tilkalle politiet. (De hadde ingen god sak mot oss).

Romania-hilsen nr 14 - side 2

Bucuresti tirsdag 28. juli om kvelden

Her er vi omsider inne i Parlamentspalasset i Bucuresti

Erling og Svein foran et par snes av den millionen kubikkmeter hvit- og rosa- transilvansk
marmor som Parlamentspalasset rommer.

Inger og Svein på ballkongen i Parlamentspalasset i Bucuresti med Konstitusjonsplassen og
Unirii-avenyen1 i bakgrunnen. Da Micho kjørte oss til Gara de Nord (fra Ruse) for en evighet
siden, var det Konstitusjonsplassen han stanset på for å gi oss anledning å ta bilder. Det kan
vi konstatere nå. Da var vi helt «lost».
I morra skal vi på noe folkemuséumsaktig i landlige omgivelser nord for bykjernen ved noen
vann. Og torsdag reiser vi hjem til Norge. Vi har kontroll.
____________
1 Det er mye «Unrii» rundt omkring her. Ordet betyr enhet.

Hilsen Erling, Inger og Svein

Romania-hilsen nr 15

Bucuresti onsdag 29. juli før frokost

Hei Wergelandsvei!
I morra forlater vi Bucuresti. Vi forbereder en velkontrollert tilbaketrekning i rene klær:

«Det som skiller den gode generalen fra gjennomsnittet, er ikke hvordan han angriper, men
hvordan han trekker seg tilbake.»

Romania-hilsen nr 16

Bucuresti onsdag 29. juli om kvelden

Hei Wergelandsvei!
I dag har vi vært i Herastrau-parken nord for Bucuresti sentrum. Vi støtte ikke på folkemuséet som skal ligge der oppe. Men i varmen var vi fornøyd med å rusle i skyggen av de store
trærne og gå på turveien langs Herastrau-vannet.

Fiskemåltid på Restaurant Pescăruș ved Herastrau-vannet. Kelneren kom og tilbød hjelp da
Erling prøvde å få kameraet til å balansere på stativet til olje- og dressingflaska. Han tok
dette bildet, kelneren altså.
Henri Coanda-flyplassen ligger et par mil utenfor byen, så på vei hjem undersøkte vi hvor vi
kan ta flybussen fra (buss 783) i morra tidlig. Vi har funnet en holdeplass i det sør-vestre
hjørnet av Piatas Unirii. (Oppgave: Hva betyr Piatas Unirii ?)
Stua vår i Coposu1 er stor og sparsomt møblert: En 32 tommers flatskjerm , en stor, brun
vinkelsofa, et lite, lavt salongbord. Ingenting på veggene og en taklampe som gir litt kaldt lys.
Det er forresten et flossteppe i samme farge som sofaen under salongbordet, rett skal være
rett2. Siden første kvelden har også kjøkkenbordet og tre kjøkkenstoler kommet inn hit.
Litt stusselig er det, men når kvelden stunder til, her i Coposu1, henter Erling leselamper fra
soverommene (og skjøteledninger), plassert dem i hver sin krok og skrur av taklyset. Så ser vi
på BBC World, spiser kveldsmat og drikker rødvin. Alt mens 40-trikken av og til dunker hardt
mot de nedslitte skinnene fire etasjer ned.
Men i morra er det slutt. Flyet til Paris går kl 15. Der går vi på et nytt fly som skal være på
Gardermoen kl 21.40. Svein har hatt SMS-kontakt med Kurt og blir hentet. Vi tar bussen
hjem til Dælenenggata. Drar til Tønsberg på fredag.

Hilsen Erling, Inger og Svein
_________
1 Boulevard Cornelius Coposu. Vi (jeg) sier bare Coposu. Tøft.
2 Sofaen, teppet og bordet er delvis synlig på bildet nederst i hilsen nr. 15.

Romania-hilsen nr 17

Bucuresti torsdag 30. juli kl 9.55

Hei Wergelandsvei!
Nå er det nok romania-hilsener! Dette bildet er tatt fem minutter før avmarsj fra Coposu.
Om noen timer er vi ute av landet...

Svein inspiserer at kjøkkenet «forlates i den stand.. osv». Inger kan skimtes inne i stua og gjør
visst det samme der. Kanten som stikker fra nede til høyre er en gasskomfyr med fire bluss og
bakerovn/grill. Kjøkkenet har fått igjen spisebordet og stolene som står omtrent der bildet tas
fra. Kjørler, panner og bestikk er på plass i skap og skuffer.

Hilsen Erling, Inger og Svein, hjemme i kveld.

