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Ääsmäe õpetajad Taanis 
  

Veebruari lõpus käisid Ääsmäe õpetajad Taanis oma Comeniuse-projekti kolleegidega 
kohtumas. See oli juba teine selline reis (eelmise aasta oktoobris olid õpetajad Iirimaal). 
Taanis käis kuus õpetajat: Anu Ariste, Piret Tillo, Terttu-Triin Tomusk, Merle Laretei, 
Liina Tamm ja Ants Vospert. 
  

Reis oli väga tore ja kõik laabus hästi – lennuk väljus õigel ajal nii Taani kui tagasilennul, 
me leidsime üles kõik vajalikud rongi- ja bussipeatused ning keegi ei unustanud midagi 
väga tähtsat maha. 
  

Väga tore oli kohtuda juba varem tuttavate välismaa ametikaaslastega ja kohata ka uusi 
inimesi. Kogu grupp oli väga tore ja aeg möödus koos kiiresti. Töise poole pealt vaadati 
üle juba täidetud ülesanded ning arutati, millisele projekti osale peaks järgmiseks 
tähelepanu pöörama. 
  

Loomulikult oli ka palju ekskursioone – Taani õpetajad olid väga uhked oma kodukoha 
üle ja soovisid külalistele kõike toredat näidata. 
  

Suurema osa ajast veetsime me väikeses Helsingori linnas. Helsingor asub Taani 
rannikul Ǿresundi väina ääres ja seal on väina laius ainult 4 kilomeetrit. Nii et Rootsi oli 
kogu aeg üle väina näha. Tegelikult on Helsingori linn maailmas väga kuulus, ainult et 
paljud inimesed ei tea, et tegemist on Helsingoriga. Nimet toimub William Shakespeare’i 
kuulsa tragöödia „Hamlet“ tegevus Helsingoris (mida Shakespeare oma teoses nimetab 
Elsinore’iks) Krǿnborgi linnuses (see linnus on näidendis Hamleti isa kuningaloss). Sealt 
on kujunenud ka Helsingori traditsioon, et igal suvel etendatakse Krǿnborgi linnuses 
tragöödiat „Hamlet“. 
  

Krǿnborgi linnus on kuulus ka ühe vana Taani legendi kaudu. Nimelt räägib legend 
sellest, et Krǿnborgi linnuse all sügaval koobastes magab Taani rahvuskangelane 
Holger, kes ärkab siis, kui kunagi ähvardab suur hädaoht ja tuleb oma rahvale appi. 
  

Reisi lõpus veetsime poolteist päeva Kopenhaagenis, kus meile korraldati 
linnaekskursioon (näidati kuninga-lossi, kirikut, suurt raamatu-kogu, ooperiteatrit ja 
muidugi ka väikest merineitsit). 
  



Pühapäeva lõuna jala asutasime end lennuki peale ja õhtuks olime taas Tallinnas. Kuigi 
reis oli väga tore, oli ka kodus jälle hea olla. 
  

Suur tänu kõigile neile õpetajatele, kes meie tunde asendasid ja sellega tegid meie jaoks sellise 

toreda reisi võimalikuks. 


