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Kuidas jalgrattaga ümber Shvaabi mere sõita?

2006.aasta  25.mail  tähistati  Taevaminemispüha  (Himmelfahrtstag).  Oli  nädala 

neljas  päev.  Seitsme  ajal  alustasin  ma  Mainaustrasse-äärses  peatuskohas  seljakoti 

pakkimist – müslipakk, kaks pooleteiseliitrist veepudelit, leib ja kauss nagu kerjusmungal – 

ning juba kaheksa ajal  olin üürijalgrattaga praamil,  mis viis  mind Konstanzist  üle järve 

Meersburgi. Kavas oli sõita päeva jooksul ümber Bodensee selle osa, mis jaotub kolme 

saksa riigi – Saksamaa, Austria ja Shveitsi – vahel.

Teele  jäid  suurematest  punktidest  Hagnau,  Immerstaad,  Friedrichshafen, 
Langenargen  (kõik  Baden-Württemberg  Bodenseekreis),  Lindau  (Baierimaa), 
Bregenz (Austria), Rorschach (St Gallen kanton), Romanshorn (Thurgau). Päev oli 

pikk – Friedrichshafeni kirikus jõudsin kuulata jutlust, Lindau saar pakkus tervikuna huvi nii 

sadama kui muuseumitega ning Bregenzi puhul tõusmine kindlusesse ja Püha-Südame 

(Herz Jesu Kirche) punasest kivist kiriku külastamine mäenõlval.

Lindau saar
Lindau saar oli kindlasti selle käigu kõige meeldejäävam osa, mida tasuks kõigil, 

kelle tee viib sealt läbi, väisata ja paar-kolm tundi leida. See linn, milles elab hetkel ca 

3000 inimest  68 hektaril,  oli  samuti  Rootsi  armee talvekorteriks 30-aastase sõja  ajal.  
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Kohalikus  muuseumis  pakkus  mulle  omaette  elamuse,  autentsete  turbe-  ja 

ründerelvade  kõrval,  keskmise  suurusega  kirikukell,  millele  oli  vermitud  Logose ilme. 

Selles  linnas  on  samuti  suurepärane  teater,  mis  seostus  mulle  vana  Saksa  Teatriga 
nüüdse Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumi vastas. Ja nagu ütles  insener Ludvig Sander 
–  Ja õhk!!! Õhk ei maksa midagi!  Maikuus ei näi olevat midagi nauditavamat kui seista 

keskpäeval  sadama  sissekäigul  Baieri  lõvi  vastas  ning  lasta  tuuleiilidel  palavust 

leevendada.  Vanade  majade  dekoreerimine  tundub  Saksamaal  olevat  omaette 

kunstizhanr, mis päevavalges teeb linnamiljöö erakordselt nauditavaks.

Austriasse saabumisel tabas mind halb üllatus, kuivõrd jalgrattateede korraldamisse 

ei ole seal samavõrd investeeritud nagu saksa või Shveitsi poolel.

 Bregenz, mida  tuntakse  suvekontserdite  keskusena,  ei 

avaldanud  maastikul  veerevale  uudistajale  sellist  muljet  nagu 

Bondi  filmi  vaatajale.  Linna  sissesõitmine  oli  märkimisväärselt 

lihtsam kui sealt Shveitsi poolele edasiminemine.

Austerlased pakkusid teatavat äratundmisrõõmu, vähemalt 

ilmetesse ja tegumoele tähelepanu pööramisel. Kummalisel moel 

on need lõuna-sakslased eestlastele märkmisväärselt sarnasemad 

kui  shveitslased  või  Saksamaa  shvaabid.  Ajaloohuvilisel  tasub 

kindlasti  külastada  Martinsturmi ja  seal  asuvat  Vorarlberger  Militärmuseum‘i.  Ärge 

unustage ka kõrvalasetsevat purskkaevu.
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Piiriületamine
Edasiliikumine Shveitsi  poolele  tekitas  mõningaid  tõrkeid.  Raske oli  leida pärast 

Herz  Jesu  Kirche külastamist  märke,  mis  oleks  juhatanud  jalgrattateedeni,  mistõttu 

pooleteist-tunnine ekslemine võttis väärtuslikku aega ja energiat. Ning leidnud teepervel 

märgistuse tuli ühel hetkel tõdeda, et kas oli teemärgistajatel värv lõppenud või polnud see 

ettenägelikkusesse kuulunudki, ent jalgratturil enam tee kõrval ruumi ette nähtud ei olnud. 

Tuli jälle kaarti uurida. Hardi kandis sai ostetud „kütust“, aeg oli juba kuueni tiksunud, paar 

energiajooki  ning  väntamine  jätkus.  Piiripunktini  jõudmisel  olin  niivõrd  keskendunud 

ületusele, et ei pannud tähele kõrvalasetsevat puusilda jalakäijatele ja ratturitele, millega 

tekitasin  Austria  pooles  huvi:  miks  ma  autoteele  jäin  kui  oleksin  pidanud  paremale 

pöörama. Tagantjärgi selle üle mõeldes – kas oli see väsimus või mingi Stirlitzi filmidest 

etteantud  ettekujutus,  et  piiri  tuleb  võimalusel  ületada  piirivalvurite  valvsa  silma  all. 

Igatahes tundus see valvuritele kahtlasena. Mind peeti kinni.

Kõigepealt  vaadati,  mis  mul  seljas  oli  –  jaki  all  musta  T-särgiga  kaetud  higine 

maadleja rindkere. Shveitslasele avaldas see muljet. Seejärel võeti ette seljakott ja uuriti 

läbi päevamoon või õigemini see, mis oli sellest veel jäänud. 

Näis,  et  saksa  tähelepanelikkus  hajus  ja 

pinge  kadus  siis,  kui  väljaõngitsemisega  jõuti  O 

Brother,  Where  Art  Thou? soundtrack’i  CD 

juurde. Kui seletasin enda reisiplaane – ühe päeva 

jooksul,  alustades  Meersburgist, jõuda  ümber 

järve tagasi Konstanzi -, siis adusin piirivalvavate 

kolleegide  teatavat  rahulolu  –  ülesanne  näis  ka 

nende  hinnangul  seda  väärt  olevat,  et  just  ühe 

päeva jooksul see vahemaa läbi sõita.

Kuna  päev  oli  õhtusse  jõudnud,  siis  vaid 

väike  intsident  Romanshornis, kus  peremehe 

saatel  jalutav  koer  ootamatult  jalgrattateele  põikas,  katkestas  hetkeks  võistluse  ajaga: 

jõuda  enne  pimedat  tagasi  Konstanzi.  Sissekanne  märkmikus  täheldab  lühidalt 

tagasisaabumise ajaks 23:40, kuna jalgratta spidomeetril oli 140km juurde lisandunud.

Studia Cartesiana Estonica (2010)
3


