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Hvad vil I dog der?
Sådan havde flere af os været mødt med spørgsmålet inden turen tog sin begyndelse, ikke den 1.
juli,  men for de fleste dagen i  forvejen fordi vi  skulle  flyve med Austrian Airlines  allerede fra
København kl. 07.10.

Efter hjemkomsten tror jeg at  alle kan fortælle om en meget interessant tur, der bød på mange
oplevelser, både af historisk betydning, men ikke mindst nogle natur oplevelser, som man ikke får
mage til i mange andre lande. Dertil kom mødet med nogle venlige og behagelige Makedonere.
Men hvorfor spørgsmålet? Svaret er nok dette, at de os, der kendte lidt til både besøg og genbesøg
af Makedonere i  Danmark,  i  hvert  fald når det  har drejet  sig om håndboldkampe i  Champions
Leaque, har haft nogle rigtige ”trælse” oplevelser, men disse blev gjort grundigt til skamme under
besøget.

Makedonien eller Macedonia.
Landet ligger på Balkan. Nærmeste nabo mod syd er Grækenland, mod vest er det Albanien, mod
nord Kosovo og Serbien og mod vest Bulgarien. Navnene på disse lande kender vi alle, ikke mindst
fra de voldsomme uroligheder der ramte det gamle Jugoslavien efter at landets overhoved general
Tito  døde.  Det  var  forventet  at  Balkan  ville  blive  kastet  ud  i  voldsomme  uroligheder  hvor
massakren omkring Prestina sikkert  blev den mest voldsomme. Her dræbte de serbiske soldater
mere end 8000 mænd og drenge. Umiddelbart efter vor hjemkomst blev den dag mindet idet det var
tyve år siden, at massakren fandt sted. Det gik heller ikke stille af, idet den serbiske præsident måtte
flygte væk fra en meget oprørt menneskemængde, der selvfølgelig stadig ikke har kunnet glemme
den dag. I dag er landene på Balkan selvstændige republikker: Slovenien, Bosnien-Herzegovina,
Serbien, Kroatien, Kosovo, Montenegro og Makedonien. Når der her er skrevet Macedonia er det
fordi  det  hedder  landet,  men  der  er  stadigvæk stridigheder  om navnet  mellem Grækenland  og
Makedonien.  Derfor ser man meget ofte,  at der i forbindelse med Makedonien står – FYROM,
hvilket  betyder  Den  Tidligere  Jugoslaviske  Republik  Makedonien.  Det  er  den  internationale
betegnelse  for  landet.  Først  når  striden  med  Grækenland  finder  sin  løsning,  kan  landet  kaldes
Macedonia. Det skal her nævnes, at landet ikke har en eneste kyststrækning. Ganske uden vand er
Makedonien dog ikke idet der i det sydlige er to meget store søer, Ohrid – søen på 359 km2 og
Presban søen på 279 km2. Den førstnævnte deles med Albanien, der har herredømmet over en lille
tredjedel af søen. Den anden sø deles mellem Makedonien, Albanien og Grækenland. Begge søer
betyder rigtig meget for den voksende turisme. Her findes gode strande og små hyggelige byer hvor
husene ligger helt nede ved vandkanten.

Ohrid søen er meget smukt beliggende En udsigt over søen og dele af det gamle Ohrid
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Landet er af en beskeden størrelse med blot godt 25.000 km2. Det er heller ikke et overbefolket
land idet der bare bor godt 2 millioner mennesker i landet. Langt de fleste er makedonere, men der
findes et større antal albanere, som udgør 25 %. Tyrkere findes der knapt 4 % af og romanerne,
tidligere kaldt sigøjnere er der i dag knapt 2 % af. Så man kan roligt sige, at Makedonien er et
multietnisk  samfund.  På  grund  af  landets  økonomiske  situation  er  der  kun  tale  om ganske  få
flygtninge fra de lande, som i Danmark fylder medierne. Alligevel spiller folkene fra de områder en
relativ stor rolle, fordi der kommer rigtig mange flygtninge over den græsk/makedonske grænse,
hvor de så ofte bliver kørt videre igennem landet med bil eller med tog. Det blev os fortalt af vor
glimrende guide, Vlado at grækerne indenfor den sidste tid havde låst flygtninge inde i godsvogne.
Først oppe i Makedonien var de blevet befriet. Flere af disse var på grund af mangel på vand og
mad døde på togrejsen.

Ankomsten den 1. juli.
Efter  de sædvanlige trængsler  i  lufthavnen i  Kastrup,  hvor  der  efterhånden er lange ventetider,
lykkedes det alle at nå frem til flyet i rette tid. Flyveturen gik godt og hurtigt med et mindre ophold
i  Wien  idet  vi  skulle  skifte  maskine.  Vi  landede  i  Makedoniens  hovedstad  Skojpe,  hvor
bagageudleveringen  gik  hurtigt  og  alt  vor  bagage  var  kommet  frem.  Nu  ventede  turens  guide
udenfor i ankomsthallen. Han hed Vlado og var knapt 30 år gammel. Han viste sig som en meget
vidende person, der gerne fortalte, som under hele turen svarede på alle de spørgsmål, som den
interesserede gruppe kunne stille. Lufthavn ligger ca. 25 km fra byen. Da vi ikke havde fået ret
meget at spise bad vi om at besøge et sted hvor vi kunne få noget mad. Vlado viste os ned i en
meget smuk restaurant National, hvor vi for første gang blev bespist med en enorm portion salat
efterfulgt af en kyllingefile. Inden dette havde vi dog fået løst vort problem med hensyn til penge.
De der hjemmefra havde prøvet at få vekslet til  Denarer, havde alle fået besked på, at det ikke
kunne lade sig gøre. Så alle var meget glade og beroliget da vi i flere vekselautomater fik hævet
nogle  Denarer  på  vore  kreditkort.  Allerede  da  vi  betalte  regningen  for  frokosten  og  den
medfølgende øl opdagede vi, at vi fik meget for pengene, pris niveauet var helt andet end det vi
normalt kender til.

Vi fik en ganske lille tur i byen, men folk var på det tidspunkt trætte og godt forspiste. Men det
huskes at vi kørte forbi en smuk og nyistandsat domkirke. Lidt udenfor byen så vi et meget stort
kors på toppen af et bjerg der hedder Vodnobjerget. Det var opført i år 2002 og skulle minde om at
det på det tidspunkt var 2000 år siden, at Kristendommen var grundlagt. Netop religion og kirke
skulle under hele turen optage os meget. Skojpe var i 1952 blevet ramt en meget tidlig morgen af et
særdeles alvorligt jordskælv, der havde ødelagt omkring 80 % af byen. Mere end 1700 mennesker
omkom. I dag er et meste af byen bygget op og der bor godt og vel 550.000 indbyggere i byen. Vi
kørte videre i vor bus med plads til 19 passagerer og turen til Ohrid tog omkring tre timer. Da vi
nåede frem så alle frem til en seng og nogle timers hvile idet rejsen for nogle var begyndt aftenen
før kl. 22.00. Hotellet, som vi skulle bo på i hele 5 nætter hed Belvedere, et større hotel med mange
flotte værelser af en rigtig god standard. Alle de værelser, som vi havde til rådighed havde en pæn
balkon med en meget smuk udsigt over Ohrid søen.

Vi mødtes igen til middagsmad. Hele personalet gjorde sig virkelig umage for at vi skulle befinde
os  godt.  Under  aftensmåltidet  var  der  hver  eneste  aften  levende  musik  som blev  udført  af  en
glimrende pianist. Allerede den første aften udspandt der sig en god og fornøjelig tone blandt alle
gruppens deltagere. Den gode stemning holdt sig på et virkeligt højt niveau under hele turen. At
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gruppen kun talte i alt 11 personer synes flere sikkert var en smule for lavt. Men den fornemmelse
forsvandt hurtigt, da vi så, at såfremt vi havde været flere og være nødt til at køre i en større bus, så
havde vi aldrig oplevet meget af det, som turen ville byde på. Vejene kunne ganske enkelt ikke klare
en større og bredere bus.

Udsigt fra værelserne over Ohrid søen. Bjergene i baggrunden er Albanien

Torsdag den 2. juli.
Denne dag begyndte med en morgensang, ganske vist efter at et godt morgenmåltid var sat til livs.
Det er en god tradition, som vi altid begynder en ny dag med, når vi har denne slags ture. I år valgte
vi bevidst at stå ude foran hotellet og synge dagens morgensang eller salme. Denne dag blev det til
”I Østen Stiger Solen Op”, smukkere kan en dag da ikke begynde.. Dagens program omfattede en
tur til  både den gamle og nyere bydel i Ohrid, en af landets største byer med lidt  over 50.000
indbyggere. Samtidig er det en af landets største turistattraktioner. Både byen og den store sø er
optaget  på UNESCOs Verdensarvsliste  for  natur  og kulturarv. Begge dele  fik  vi  et  meget  stort
indtryk af. For at give et indtryk af søens størrelse kan det fortælles, at søen strækker sig 30 km i
længde og 14,5 km i bredde og med en højeste dybde på knapt 300 meter er der virkelig tale om et
meget stort område. I søen lever der 17 forskellige fiskearter, men fiskeriet er stærkt begrænset idet
kun et  firma har lov til  at fiske i søen, der tilmeld bevogtes af både politi  og to skibe fra den
makedonske Marine!

Borgen i Ohrid med det Makedonske flag Det romerske teater klar til festival den 12. juli

Selve byen kan dateres tilbage til 1000 år før Kristi fødsel. Nok ikke usædvanligt på de kanter. Vi er
tilbage til  romertiden hvor de grundlagde mange bysamfund i  Middelhavsområdet.  Byerne blev
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altid lagt på strategiske områder så handel og militær  kunne observeres bedst muligt.  Vi skulle
besøge borgen, der ikke var nogen større befæstning, men optrådte restaureret med imponerende
borg mur. Den sidste anvendelse af borgen fortalte Vlado om. Det drejede sig om perioden hvor
tyrkerne havde overtaget landet, hvilket skete i perioden fra 1500 og op til 1924, en periode, som vi
kom til at høre meget om. Samtidig var det en periode hvor tyrkerne ødelagde mange ting. Et bevis
på deres tilstedeværelse var de forholdsvis mange moskeer med deres minareter, som vi så mange
af. Her på borgen havde den tyrkiske konsul haft sit harem, så der har virkeligt været et godt liv. På
vejen op til borgen købte Vlado et kilo kirsebær, som vi med stor glæde og en smule nervøsitet
smagte  på.  Kirsebærrene  var  nyhøstede  og  på  hele  turen  så  vi  utallige  boder  der  solgte  de
velsmagende bær. Første stop var dog et besøg på det gamle romerske teater, som stadig er i brug.
Lige på besøgstidspunktet var man ved at lægge sidste hånd på klargøringen til årets Ohrid Festival,
som skulle begynde et par dage senere. Det er en årlig tilbageværende begivenhed, som afholdes
flere  steder  i  byen.  Klassisk  musik,  jazz  musik,  popmusik,  teaterforestillinger  og  meget  andet
tilbydes publikum, som strømmer til byen i et stort antal.

Udsigt fra borgen over det nyere Ohrid Et kig ned mod St. Mary Perivlepotos kirken

I omtalen kan det slet ikke undgås at den Makedonske Ortodokse Religion skal omtales. Man har
ikke været  længe i  landet  førend man opdager hvor meget  kirken og religionen fylder. Som et
eksempel herpå skal det nævnes, at antallet af kirker i Ohrid tidligere var på 365 stykker, hvilket
svarer til en om dagen. I dag er antallet reduceret til omkring 70.

Det blev også til flere kirkebesøg både på turen som sådan, men også denne dag. Den begyndte i en
af de mange kirker, der bærer jomfru Marias navn. Navnet fremgår af billedet  ovenover. I den
makedonske ortodokse tro lægges der mindst ligeså stor vægt på Jomfru Maria, som man lægger på
Jesus. I stort set alle de kirker, som vi besøgte på turen var der et billede, eller fresko, der viste
Maria liggende på hendes dødsleje. Dette fandtes altid på bygningens gavl mod vest. Denne kirke
var ved at blive istandsat. Alle freskoerne var næsten alle blevet rengjorte og optrådte nu i klare og
smukke  farver.  Motiverne  var  naturligvis  alle  af  religiøs  karakter.  De  kunne  minde  om  de
kalkmalerier, som vi ser i nogle af vore danske kirker. Den store forskel var dog, at her dækkede
malerierne både vægge og loft.  I  den ortodokse kirke er der ingen musik. Vi blev fortalt,  at de
reneste  og  smukkeste  toner  kom  fra  den  menneskelige  stemme,  hvilket  dog  næppe  er  helt
troværdigt. I alle deres kirker er alter væggen en såkaldt Ikonistase. Væggen adskiller præsteskabet
fra kirkegængerne og på væggen mod de besøgende er der altid to til tre rækker af ikon billeder. Det
nederste billede til venstre direkte fra døren indtil præsterne er altid Jomfru Maria med Jesus barnet.
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Næste besøg var på et Ikon museum. Ikon malerier er et meget vigtigt led i kirken. De kan være
meget gamle og meget kostbare, smukke og fortællende. Ikonerne har vist deres oprindelse fra den
Russisk Ortodokse Kirke. Flere steder i det mægtige land er der også i dag skoler for Ikon Malerier.
Et ikon viser altid en af kirkens helgener, malet på en træplade og omgivet af enten sølv eller guld
dekorationer. Ionerne har en meget stor betydning og de besøgende gør korsets tegne og kyser de
billeder, som har størst betydning for dem. Det var et godt og meget lærerigt besøg. Efter disse to
besøg var det blevet tid til at sunde sig lidt ved en lille cafe, hvor man fik kaffe eller et glas øl.
Stedets ejer  var meget  interesseret  i  os,  igen fordi vi  vidste  lidt  om håndbold,  hans egen nevø
spillede på et af landets bedste hold. Men han kunne sandelig også fortælle hele landets historie, så
også dette stop gjorde et fint indtryk.

Udsigt fra borgen, smukt beliggende Middelalderborgen, Samuil

Vi blev belært om mange ting i forbindelse med kirken og dens traditioner. Således at der mindst er
en officiel helligdag i hver eneste af årets måneder. Det betyder fri fra arbejde og for de fleste et
kirkebesøg. En af disse dage er den 19.januar. Den kan nok kaldes korsets dag. En præst sejler ud
fra Ohrid havn med et kors. På bredden står op til 2000 yngre mennesker, der venter på at præsten
efter nogen tids venten kaster korset i søens vand. Derefter er det en konkurrence mellem deltagerne
om hvem der først får samlet korset op og kan kåres som vinder. På det sted hvor præsten sejler ud
gik vi ombord i to mindre både for at sejle en tur på 20 minutter. Så fik vi set yen fra vandet af, en
dejlig tur med mange smukke og hyggelige huse, bestemt en luksus placering.

Fra sejlturen. Endnu en af de resterende 70 kirker, smukt beliggende, men svær at nå.
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Så var  tiden  kommet  til  frokost.  Her  oplevede vi  for  første  gang det  vigtige  måltid  som altid
indtages omkring kl. tre og er meget omfattende og meget mættende. Bagefter fulgte en mindre
byvandring  hvor  vi  kunne  se  at  tilbud  manglede  de  købelystne  ikke,  heller  ikke  frugt  og
grøntmarkedet,  der virkelig  havde alt  hvad hjertet  kunne begære.  Mon ikke vi lige skal omtale
besøget  i  Domkirken St.  Sofia.  En meget  stor, meget  bastant  kirke  som er  hovedkirken i  hele
Makedonien. Kirken var også i brug til den kommende festival og er gengivet på landets 1000 denar
seddel.

Fredag den 3. juli.
Vore rejser sælges med titlen Landbrugsfaglige Turistrejser”. Denne dag fortalte programmet at vi
skulle  få  et  indblik  i  hvordan  man  drev  landbrug.  Først  skal  vi  have  nævnt,  at  78  % af  de
Makedonske arealer er bjerge, ganske høje og stejle mange steder, hvilket ikke giver grobund til
særligt meget landbrug, end ikke i bred forstand. Kun 19 % er såkaldt fladt land, men det betyder
ikke at der er storbrug i landet, og slet ikke hvor vi kom til at køre. Vi skulle besøge et mindre
område lidt nord for Ohrid, et område som kaldes Debarca. Første stop blev på torvet i en landsby,
hvor rådhuset var beliggende. Det overraskede os, at et af flagene på bygningen var EU flaget,
hvilket  selvfølgelig  gav  anledning  til  flere  spørgsmål.  Makedonien  har  flere  gange  søgt  om
optagelse, men Vlado fortalte kort og godt, et hver gang havde Grækenland nedlagt veto. Gammelt
fjendskab fornægter sig altså ikke. Ikke desto mindre fik Makedonien dog tilført midler fra EU,
således at landet kan komme på fode. Vi mødte her én mand, Goran, som ved flere lejligheder
dukkede op på turen for at give en hjælpende hånd. Han førte os op til en tidligere folkeskole, der i
dag er indrettet som kunst galleri.  Her kan kunstnere fra mange lande søge om at komme på et
længevarende ophold for sammen med andre kunstnere at forny sig og lære nyt. Så vidt vi forstod,
var  opholdet  gratis,  man  fik  logi  og  kost,  men  de  malerier  eller  skulpturer  man  lavede  under
opholdet blev på stedet og var til  salg.  Vi hørte om priser på omkring 1500 €.  En pensioneret
professor fortalte om projektet og vi så udstillingen, der var spredt over 3 sale. En pudsig oplevelse
fik vi da en anden pensioneret professor kom ind i bygningen med sit treårige barnebarn, David ved
hånden. Uden at blive bedt om noget begyndte drengen at gå rundt og give hånd til hver enkelt af
os. Det varmede i høj grad vore hjerter.

De mange og også gode malerier beundres Majsmark med tre afgrøder

Efter galleribesøget gik vi af en støvet markvej ud for at se lidt på afgrøderne. Først kom vi forbi
nogle utroligt ringe hytter, hvor der formodentligt var lidt fåre- eller gedehold. Inde midt i det hele
stod et stykke kreatur, men om det var af hunkøn eller hankøn blev vist aldrig rigtigt opklaret. Det
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så mildest talt forfærdeligt ud. Lidt længere væk dukkede der lidt agerbrug op. Som næsten alle
steder i landet var markerne meget små, men flere steder optrådte de som veldyrkede hvor ikke
mindst grøntsagerne stod fint og rent. Her blev vi dog overrasket. På afstand så majsmarken ud til at
være fyldt med ukrudt. Ved nærmere eftersyn, godt at vi havde dygtige danske landmænd med,
kunne vi se, at  der var tale  om en mark med hele tre afgrøder på samme tid.  Majs, bønner og
græskar. Det har vi da aldrig set før. Så snakken gik om hvad det nu var. Men hurtigt blev man
enige om, at majsen krævede lidt næring i form af kvælstof, derfor bønnerne, der samtidig kunne
bruge majsplanten til at sno sig op ad. De store græskarblade kunne givet kvæle noget ukrudt og
samtidig formindske fordampningen af vand. Så kom nu ikke og sig, at vi ikke kan lære noget
landbrugsfagligt på selv denne tur. Turen gik videre indtil vi nåede en lille landsby, hvor vi hos en
købmand fortrængte de lokale kunder og overtog deres stole for at nyde en kold øl. Da vi nogle
timer senere kom forbi stedet sad de samme kunder igen på deres pladser og fortsatte deres samtaler
med en god øl i hånden. Goran og hans kone havde arrangeret en privat frokost hos nogle venner
eller familie. Frokosten blev indtaget under et stort valnøddetræ, der gav os en dejlig skygge. For
første gang på turen blev vi budt på Raki, en makedonsk specialitet med 50 % alkohol lavet på
druer og i nogle tilfælde på blommer. Drikken er stærk, har en god smag, det syntes de fleste og
giver efterfølgende en meget naturlig træthed. Frokosten bestod af salater, noget dejligt brød med
indbagt spinat en varm ret med ris og kød. Her traf vi en ung pige som var på besøg hos hendes
moster. Hun var født og boede i Toronto hvortil hendes makedonske forældre var emigreret. Men
hun vendte hjem til fødeegnen hver sommer. Vi oplevede på turen rigtig mange mennesker, som var
vendt tilbage til deres hjemegn for at videreføre familiens ejendomme og tilhørende arealer.

Frokost i det grønne under valnøddetræet Måske maskinfællesskabet i landsbyen?

Dagens kirkebesøg skete hvor en ældre dame tog imod os. Det viste sig, at hun var mor til kirkens
præst, som var eneboer i det nærliggende kloster. Fra dette besøg skal det huskes, at vi alle blev
iklædt lange klæder der skjulte vore nøgne ben og skuldre. Først da gav hun os lov til at gå ind i
kirken. Hun viste hurtigt et mildere væsen og spurgte interesseret til hvilken region eller kirkelig
retning,  som vi tilhørte.  Da hun blandt andet  hørte at  vi  i  vore kirker altid  havde musik under
gudstjenesten var hun næsten forarget,  for det kunne man ikke.  Men vi fik en god dialog med
hende, men tilsyneladende kendte hun ikke meget til Luther og hans reformation.

En dag var ved at være forbi. Der indfandt sig en meget stille time i bussen, der vendte næsen hjem
til Belvedere. Her benyttede flere sig af at gå de fem minutter ned til sø bredden og nyde udsigten
og de mange mennesker, som befandt sig i området. På vort hotel havde tjenerne fået samlet et
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større  bord,  som vi  alle  kunne sidde omkring.  Mad og vin blev  serveret  og så ved vi  godt  at
stemningen kan stige.

Kirken hvor vi var meget tækkelige klædt på Præstens bolig, et tidligere kloster

Lørdag den 4. juli.
Dagen blev brugt på rene naturoplevelser. Vi skulle besøge en af landets store naturparker, som egentligt er et
dårligt ord, en bedre betegnelse ville være naturreservater, idet vi forbinder ordet park med noget der er
passet og plejet ligesom de danske slotsparker. Området kaldes Galicia National Park og ligger mellem de to
store søer, Ohrid og Prespasøen. Begge søer ligger betragteligt over havets overflade, Ohridsøen med ca. 600
m, mens den anden ligger ca. 700 m over. Det højeste bjerg i det mægtige område der dækker mere end
22.000 ha er på 2354 m. Det blev en stor oplevelse med stejle klippevægge, storslået udsigter, en enkelt
”klatretur” op til et vidunderligt udsigtspunkt. Vi spurgte lidt til hvilket vildt man kunne finde i området. Den
brune Bjørn, som dog er fredet, ulve, forskellige hjorte og rådyr arter og andet lignende. Området er meget
rigt på planter og træer idet det angives, at der her findes godt 1000 forskellige arter. Såfremt man ønsker at
se hele området er det flere steder nødvendigt at have en ranger med for en sikkerheds skyld. Det betød at
dagen blev brugt på bjergkørsel, først op og dernæst nedad mod Prespasøen. Også denne sø var smuk. Lige
da vi ankom til søen holdt vi stille og kunne læse lidt om det righoldige fugle og dyreliv der var omkring
søen med både rovfugle og visse skildpaddearter. Vlado havde som sædvanligt fundet et meget hyggeligt
sted til frokost. Den blev nydt med den obligatoriske Raki som en god starter. Efter frokosten blev næsen
vendt hjemad, men af en anden rute, så man fik virkelig set noget denne dag. Tydeligst står de enorme
æbleplantager, som dækkede stort set alt dyrkbart. Det var vel første gang, at vi fik en fornemmelse af at
landbrugsproduktionen virkelig måtte betyde meget for landets økonomi. Mærkeligt nok oplevede vi, trods
den store produktion, at vi flere gange når vi bestilte æblejuice fik svaret, det er desværre udsolgt. Mon ikke
det kan betyde, at kvaliteten af høsten er stor og meget efterspurgt.

Jo vist gik det opad den dag 10 af gruppens deltagere nåede toppen
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Søndag den 5. juli.
Denne dag blev ganske anderledes end det programmet stillede os i udsigt. Men bussen kunne ikke klatre op
i de bjerge hvor den omtalte fårefarm lå, ærgerligt men det er hvad der kan ske. Det blev dog en ganske
dejlig dag med et par gode og interessante besøg. Det første stop drejede sig om et vaskeri, men bestemt ikke
et som vi havde fantasi til at forestille os. Virksomheden lå i et smukt bjergrigt og vandrigt område. Det er
svært at beskrive foretagendet, men forsøget skal gøres. Der var tale om en familievirksomhed som havde
eksisteret  i  flere  generationer.  Deres  speciale  var  at  vaske  tæpper  og  plaider  i  alle  mulige  forskellige
størrelser. De afhentede selv de genstande, som skulle vaskes og leverede sagerne tilbage til kunderne, når de
var færdige. Jeg mener, at de nævnte at priser for at vaske var 1.50 €/m2.

Det var uhyre spændende. De havde gravet eller støbt to dybe huller i jorden. Til begge pools løb der klart
kildevand igennem to ”nedløbsrør”. Det bevirkede at begge pools faktisk fungerede som en vaskemaskine,
dog uden brug af strøm, det hele var naturens kræfter, som blev udnyttet. Tæpperne blev smidt i de to pools
og der blev sat en smule sæbe til. Tæpperne blev virkelig snurret rundt. Af og til fiskede man så et tæppe op
med en hjemmelavet stav, for at se, om tæpperne var blevet rene. Alt vand strømmede igennem og forlod
stedet igennem nogle små bække. Når vasken var vel overstået blev alle tæpperne hængt til tørre under et
skyggende halvtag. Til sidst blev de færdigtørret på stativer i det fri. Jeg kan love og tilsikre alle, at samtlige
tæpper virkelig var rene, mange af deltagerne forsøgte at finde rester af snavs, men det kunne ikke lade sig
gøre. En lille ekstra oplevelse var det, da vi fik forklaret at de også udnyttede vandkraften til at dreje et
grillspyd, der kunne tage et helt lam eller en gris. Virksomheden skulle i dag være den eneste af slagsen, men
den havde rigtig mange kunder at betjene.

Den velfungerende og naturlige vaske maskine Tæpperne var rene, de blev grundigt efterset

Jeg  er  af  den  overbevisning,  at  vi  havde  et  spændende  besøg på  et  meget  gammeldags,  men  effektivt
”møntvaskeri”. Det var også et af den slags besøg, som ikke alle turister får at se, men det giver en et indtryk
af landet og de muligheder folk opsøger for at skabe sig en tilværelse. Vi lærte at bruge skræppeblade for at
køle og skygge.

Vaskeri ejer og vor guide Vlado Anne Lise Østergaard og Grethe hurtig til at lære
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Vi kørte videre ind i dalen af den meget snævre og slyngende og stigende vej indtil vi stoppede i en lille
landsby. Vi blev bedt om at køre et stykke op i byen hvor vi standsede ved et helt nyt hotel, der netop var
åbnet i den uge hvor vi var der. Ejeren viste med stolthed frem og fortalte om hotellet, som han forventede
sig meget af fordi beliggenheden var rigtig god, ikke så langt fra byen Ohrid og med fantastiske muligheder
for vandre- og klatreture. Det var et hotel, som på et andet tidspunkt vi med glæde ville benytte. Vi spurgte
om prisen, men fik kun det svar, at han kunne have bygget samme hotel i Ohrid for et beløb, der var 30 %
billigere. Hvorfor så her?  Svaret gav han ikke, men vi tror at det skyldtes glæden og længslen efter at flytte
tilbage til barndomsegnen, noget vi oplevede adskillige gange. Men at det var en velhavende mand var der
vist ingen tvivl om. Et godt og smukt byggeri og med en ny Mercedes 320 CDI holdende udenfor.

Også her fik vi en klar forståelse for hvad mange mennesker må føle i Makedonien, nemlig dette at de ønsker
at gøre noget for deres land, dog ikke mindst fra den by eller egn, som de voksede op omkring. Goran var
således søn af en af de to ældre mænd, ham med gederne, som havde været væk i meget lange perioder over
34 år. Goran selv boede ligesom faren i Ohrid, men begge familier havde også et hus i landsbyen. Til daglig
arbejdede han i kommunen med økonomi og udvikling af turismen. Bagved lå med stor tydelighed dette om
at være med til at vende udviklingen Igen havde Goran og hans kone sørget for en rigtig god og meget
mættende frokost. Midt i frokosten fandt Goran sin guitar frem og vi fik hørt nogle makedonske folkesange .
Det kunne vi ikke bare lade stå alene, så vi fik hentet vore sangbøger og sang flere sange til umiddelbart stor
glæde for alle parter. Det var endnu en meget dejlig dag.

Mandag den 6. juli.
Vi skulle forlade vort hotel, men heldigvis med bevidstheden om, at vi ville returnere næste dag til aften. Det
betød, at vi kunne efterlade det meste af bagagen på hotellet, hvilket betød, at vi kun medbragte det mest
nødvendige. Køreturen denne dag ville også blive længere end de tidligere dage, men så fik vi også set en
større del af landet.. Igen skulle vi over flere bjerge, hvilket bød på skønne natur oplevelser. Målet for dagen
og dagen i morgen var at besøge et meget stort vinområde i Makedonien, som vi blev fortalt var det største
samlede  vinområde  i  hele  den  sydlige  del  af  Europa.  Som sædvanlig  sørgede  Vlado  for,  at  vi  hen  ad
formiddagen kunne gøre holdt i en større by, Prileb, hvor vi kunne se lidt på byen og smage på det lokale øl.
Byen var ganske stor med et tårn der hældede 116 cm til siden, så det var naturligvis en attraktion. Jeg må
indrømme, at det for mig var lidt svært at se hældningen, men da de andre deltagere kunne se den, har den
selvfølgelig været til stede. Ved alle disse stop, som vi foretog os under turen, var det ikke turisterne der var i
flertal, men derimod den lokale befolkning. Det var spændende at se disse mennesker og igen måtte man
undres over, at vi egentlig ikke så fattige eller dårligt klædte mennesker.

Typisk hus, smalt forneden, bredere for oven Det skæve tårn i Prileb

Hele denne dag kørte vi næsten stik mod øst. Efter opholdet i Prileb ændrede landskabet sig noget. Ikke
mindst blev der længere mellem bjergene, men afgrøderne på markerne ændrede sig også. Der var store
arealer  med tobak.  I dag var tobaksindustrien ejet  af  nogle af de store amerikanske virksomheder. Efter
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sigende besad tobaksplanten en meget  høj  kvalitet  og tobak havde været  en meget  vigtig  indtægtskilde
igennem rigtig mange år. Ganske mange steder kunne vi også se de simple stativer, som tobaksbladene skulle
tørre på, når de var høstet. Det blev til et enkelt stop, hvor vi ved nærmere eftersyn kunne se, lugte og føle på
tobaksplanterne.

Vlado, behjælpelig som altid Mon tobak kan dyrkes i Vendsyssel og ved Varde?

Frokosten nærmede sig ed hastige skridt. Vi var nu blevet vant til at indtage lækre og omfangsrige frokoster
hen på eftermiddagen, det kan omskrives til: ”Skik følge – eller land fly”. Vi var nået frem til Tikves vingård
som skulle  være den ældste vingård i  Makedonien,  grundlagt  i  1885.  Samtidig er  den meget  stor, med
imponerende bygninger. Vi besøgte nogle af vinkældrene, også en hvor vinen var bag lås og slå, det var
firmaets dyreste og mest sjældne vine der lå her. Til vingården hører 22.500 ha vinmarker og den årlige
produktion beløber sig til mellem 35 og 45 millioner liter vin om året. I det tidligere Jugoslavien havde målet
være at producere så meget vin som overhovedet muligt. Det fik os umiddelbart til at tænke tilbage da vi var
en del yngre og hvor vi til gæster serverede den Jugoslaviske vin ”Amselfelder”. Det var kvantitet frem for
kvalitet.  I  dag har  vingården også sadlet  om, så  det  vin der produceres  er  rigtig  kvalitetsvin.  Vi skulle
selvfølgelig også smage på vinene. Det foregik på en måde, som jeg aldrig har prøvet før. I husets fornemme
restaurant blev de tre forskellige vine serveret sammen med frokosten. Tjeneren forklarede fint om de vine,
som vi smagte, og alle var enige om, at det var gode vine. Efterfølgende har jeg ved Bisgaards vinhandel i
Støvring forgæves spurgt om vine fra det vinhus er tilgængelige i Danmark. Det mener Bisgaard ikke de er.

Så er vi klar til frokost og vinsmagning på Tikves Hele komplekset var meget smukt
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For nuværende forsøger de seks ejere at tiltrække turister i et større omfang. Derfor var de i gang med at
opføre en ekstra etage på deres hovedbygning. Den skulle indrettes til hotel. Det var absolut en god oplevelse
vi fik på vingården. Både før og efter besøget kørte vi igennem nogle områder der var omkranset af bjerge.
Her så vi marmorbrud. Makedonien er kendt for dets marmor, der har en svag rødlig karakter og fremtræder i
en meget smuk farve. Vi skal lige have med, at når der skal tales om kvalitetsvin er det klart, at alle druerne
skal håndplukkes. Her får man brug for romaerne eller folk fra Albanien, der kommer ind når vinhøsten
begynder sidst i  september. Kørslen fortsatte mod øst.  Vi skulle overnatte på en vingård Popova Kula i
nærheden af byen Demir Kapija. Der var tale om et betydeligt mindre foretagende, men det lå meget smukt
og den gamle hovedbygning var smukt indrettet med gode værelser.

Popova Kula, smuk vingård, dejligt hotel Udsigt fra tårnet over markerne med vinstokke

Tirsdag den 7. juli.
Ved middagsmaden dagen i forvejen havde vi også fået mad og vinsmagning sammen, også her virkede det
rigtigt godt. Det var helt klart, at denne vingård hørte til de mindre, hvilket sikkert betød, at de lagde endnu
mere vægt på kvalitet, både af vin og de omgivelser som vi boede i. Et dejligt sted med ro, sol og varme. Til
gården hørte blot 22 ha, som vi faktisk kunne overskue, da vi efter morgenmaden entrede tårnet hvorfra der
var en rigtig smuk udsigt. Nogle af vore deltagere havde inden da været nede og se på et par traktorer, som
skulle ud at sprøjte vinmarkerne. De havde også bemærket,  at  en af markerne ikke havde vandslanger i
rækkerne, hvilket man måtte spørge om grunden til. Svaret var blot, at på de marker var drypvandingen lagt
ned i jorden, for vand behøvede planterne. Det skal her nævnes, på grund af vinterens store snefald giver de
mange små og større floder rigeligt med vand, således at næsten alt der kan vandes også bliver vandet. Den
energi, som er nødvendig for at producere energi nok, kommer fra et nærliggende kraftværk hvor kul er
energikilden. Dette værk lavede ca. 80 % af al energi i Makedonien.

Vlado havde arrangeret  et  besøg på et  vi  museum i  den nærliggende landsby. Her fik vi  en interessant
rundvisning. Vin har været dyrket i mange år i mange generationer. Anlægget af en jernbane havde betydet
meget for byens udvikling. Der var udstillet rigtig mange antikviteter, som alle havde forbindelse til den
produktion af vin.

Vi fik flere kulturelle oplevelser denne dag, for det næste besøg skete i nogle meget store og omfattende
udgravninger i Stobi. Der er tale om nogle af de ældste, kristne bosættelser, som går tilbage til vor tidsalders
begyndelse. Men arkæologerne har fundet frem til endnu ældre udgravninger på stedet der fortæller, at her lå
der en romersk by med omkring 15.000 indbyggere. Byen kan dateres tilbage til det 7. til 6. århundrede før
vor tidsregning. Grunden har været, at Stobi lå på et meget vigtigt og strategisk sted hvor to handelsveje
krydsede hinanden. Her var det ikke mindst vigtigt, at de karavaner der førte salt med sig kom igennem her.
Allerede  lige  efter  Kristi  fødsels  har  man  fundet,  at  man prægede  egne  mønter,  det  vidner  om et  rigt
handelsliv. I 1871 opdagede en fransk historiker området og man begyndte på udgravninger. Det var virkeligt
varmt at gå her uden ret meget skygge. Men det var meget spændende at høre om og se de mange bygninger.
Mest imponerende var de meget smukke mosaikker, som vi kunne se ikke mindst der hvor man havde bygget
tre  kirker,  næsten  ovenpå  hinanden.  I  forbindelse  med  kirken,  og  den  var  stor,  havde  man  fundet  en
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underjordisk gang der forbandt kirken med et meget stort og fornemt hus. Her mener man, at der har været et
kasino, eller spillebule. Meget sandsynligt, handelsfolkene har skullet more sig inden de drog videre, og det
har kirken så tjent godt på. Der er stadig rigtigt meget af byen, der ikke er udgravet, så der er arbejde nok til
interesserede

Ingen romersk by uden teater Fantastisk mosaik. Cirklen i midten er en bøn
.
Derefter  besøgte  vi  endnu en vingård,  Stobi,  hvor frokosten ventede i  et  dejligt  tempereret  lokale.  Fire
forskellige slags vin blev smagt, en solid frokost blev indtaget og den naturlige træthed meldte sig straks da
vi var sat på plads i bussen. I den store by Bitola, som med 58.000 indbyggere er den næststørste by i
Makedonien holdt vi en lille pause. Her besøgte vi byens store frugt og grønt marked. Enkelte købte noget af
den dejlige honning som landet fremstiller, vi så på hele turen et utal af bistader. At byen har og har haft stor
politisk betydning kunne vi forstå da Vlado fortalte at der her stadig er 12 forskellige lande der har deres eget
konsulat. Trætte vendte vi sidst på eftermiddagen hjem til Hotel Belvedere og Ohrid søen. 

.
Det var så varmt at fotografen ikke fik taget et bedre billede i byen Bitola. Men selvom der er 98 %

ortodokse, ses dog en minaret på billedet.
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Onsdag den 8. juli.
Efter et par dage med temmelig meget kørsel, skulle vi denne dag opholde os mere i lokalområdet. Atter
engang fik vi nogle ekstra oplevelser takket være både Vlado og vor gode chauffør, som under hele turen
talte  med Vlado om steder  vi  burde besøge,  han var  virkelig  lokalkendt  og en meget  dygtig og venlig
chauffør. Første stop skete ved et ganske lille, privat kalkbrænderi. For at brænde kalk skal man benytte
nogle af de større sten fra kalkstensbjergene, hvilket ikke er noget problem, der er masser af dem. Stenene
bliver placeret i nogle store og delvis åbne ovne, hvor man her brænder omkring to til tre tons ad gangen.
Stenene brændes i hele tre dage og nætter ved en temperatur på ca. 1000 grader. Under hele brændingen er
der en person der er beskæftiget med at holde ilden ved lige. Til dette bruges en masse forskelligt affaldstræ,
som der her på stedet ikke var mangel på. Man rådede over to ovne, så man vel sagtens har kunnet brænde
kalksten fortløbende. Når processen var færdig havde man fået stenene brændt til noget helt hvidt materiale.
Det blev så overhældt med vand, hvorefter der gik en kemisk proces i gang. Slut produktet var det som vi
kalder læsket kalk. Materialet blev brugt i byggeriet, både til udvendige som indvendige vægge til næsten
alle huse, store som små

Kalkstenene brændes ved 1000 grader Affaldstræ findes i rigelige mængder
.
Bjergkørsel slap vi dog ikke for. Vi cirklede os op ad mod St. Mary’s Kirke i den lille by Skrebatno. Ifølge
historien havde der for rigtig mange år siden udspillet sig en historie. Under et voldsomt uvejr med lyn og
torden var en fårehyrde blevet meget bange for hans og fårenes liv. Han havde bedt en bøn til Jomfru Maria
og lovet, at hvis hun ville redde ham og dyrene ville han hvert år skænke kirken 3 lam. Det har med tiden
udviklet sig til en fantastisk dag som holdes den 28. august, som samtidig er den dag hvor man samles for at
mindes Jomfru Marias dødsdag. Op ad de smalle og snoede veje valfarter 10.000 mennesker i biler, små
busser eller til fods. Oppe på et meget smukt plateau udleveres gratis lammekød, brød med mere til alle
deltagerne, det må være et fantastisk skue. Denne dag skulle en flok danske spejdere eller FDF’ere mødes på
stedet, men de var ikke kommet da vi forlod stedet. Og så var det denne dag at Lisbeth Christensen fik sig et
større chok da hun blev stukket af en hveps i hovedbunden. På et tidspunkt blev hun renset med Raki, og det
hjalp vist meget på forskrækkelsen og smerten.

St.’ Marys Kirke 400 år gl. egetræ Frisk vand fra kilderne i bjerget
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Der var nu stødt to ældre mænd til os, som overtog føringen i en mindre landsby. Vi gik lidt videre og ind på
kirkens grund, hvor vi bænkede os i haven. De to pensionerede mænd havde for få år tilbage etableret eget
firma, hvis formål det var at pode vilde træer med forskellige frugter som pærer og æbler. Deres firma havde
fået international opmærksomhed, blandt andet via den tyske ambassadør. Senere havde de fra Tyskland fået
hjælp. Dog ikke økonomisk, men gaver i form af forskellige redskaber til deres arbejde, som ikke skulle give
overskud. Man kan roligt fortælle, at her mødte vi et par idealister, der forsøgte at genskabe noget af deres
barndoms landsby. De havde begge haft arbejde, den ene med 34 år i Tyskland, mens kone og børn var blevet
i landsbyen. I de sidste år havde han etableret sig med eget maskinværksted i Tyskland. I den proces var han
blevet meget chokeret over al det papirarbejde, som tyskerne i den forbindelse forlangte førend han kunne få
de nødvendige tilladelser. Det havde været et mindre chok for ham.

Et typisk billede fra en landsby i forfald Gederne kom når der blev fløjtet feter dem

Vi fik et kig ind i en af mændenes køkkenhave. Sikke et syn. Alt stod rigtigt godt, plantet eller sået på
snorlige  rækker  og  det  hele  blev  vist  frem  med  en  forståelig  stolthed.  Her  var  der  ikke  mange
kvadratcentimer, som ikke var udnyttet til noget brugbart, sandsynligvis et godt tegn på de strenge tider
familien tidligere havde oplevet. Vi blev også vist forskellige helbredende urter, svampe og planterødder, og
mon ikke det var her, at Lisbeth Christensen fik badet sit sår i hovedbunden efter et tidligere hvepsestik?

Mælken fra de 50 geder blev solgt i landsbyen. Gederne gav 2 kg mælk i gennemsnit om dagen ved to gange
malkning. Landsbyen havde for flere år tilbage talt 1500 indbyggere, i dag var antallet reduceret til 275. Det
betød at byens skole i dag kun omfattede 27 elever fordelt på 8 klassetrin. Samme udvikling var sket med
byens fårehold, fra 1500 får til i dag blot 500 stykker, der på besøgs tidspunktet græssede oppe i bjergene.

Vi fik også spurgt indtil hvorledes tiden under Tito blev opfattet. Her sagde den ene af de to mænd, at den tid
var langt at foretrække fra tiden i dag. Tito forstod at lede landet på en måde der stillede alle tilfreds. Boliger,
mad og arbejde og ikke for mange love og regler. Igen havde Goran og hans kone sørget for en rigtig god og
meget mættende frokost. Midt i frokosten fandt Goran sin guitar frem og vi fik hørt nogle makedonske 
folkesange. Det kunne vi ikke bare lade stå alene, så vi fik hentet vore sangbøger og sang flere sange til
umiddelbart stor glæde for alle parter.

Et årsforbrug af grøntsager Et årsforbrug af grøntsager
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Smuk fiskerestaurant Gammelt krater Forfaldne landsbyer

Selvfølgelig skal dagens frokost da også omtales. Den blev spist i et smukt område, hvor der var etableret
fiskedamme, hvor man her havde produktion af Ohrid ørreder, som er en meget langsom voksende fisk, der
først er spiseklar efter 4 – 5 år. Den smagte vi på, og det var en meget dejlig oplevelse. På stedet havde man
en produktion på omkring 50.000 ørreder om året, som blev omsat igennem deres restaurant. Stedet kan også
huskes for nogle meget bidske vagthunde.

På vejen hjem efter dagens mange oplevelser gjorde vi et lille ophold ved en for længst udslukt vulkan. Den
var dog ikke helt færdig med at afgive svovllugte, det kunne meget tydeligt mærkes, da vi stod ved kraterets
kant.

Torsdag den 9. juli.
Der var dømt bilfri dag fordi vi denne dag skulle sejle en længere tur på Ohrid søen. Vi mødte vor guide ved
en anløbsbro tæt ved vort hotel. Vlado var steget på båden inde i byen. Vi havde båden for os selv og vi nød
sejlturen i fulde drag. Landskabet tager sig lidt anderledes ud fra vandet end tilfældet er, når man sidder i
bussen. Vi foretog nogle få stop på turen. Det første var en kopi af en landsby, der havde ligget ude på søen,
og ligesom husene i Venedig var fundamentet stolper, der var gravet ned i søbunden. Historien om denne by
var ganske interessant.  I  1997 havde nogle fritidsdykkere fundet  resten af  et  fundament på søens bund,
ganske få meter fra søbredden. Man begyndte at søge efter flere rester fra landsbyen, og her fandt man
mange krukker, kander, knogler af dyr og nogle beklædningsgenstande samt forskellige fangstredskaber. Det
menes at landsbyen daterer sig ca. 3000 år tilbage. Hvorfor man har valgt at bygge ude på søen er vel et
åbent spørgsmål, men det kan have noget med tro at gøre eller at man her følte sig mere sikker overfor
mulige fjender. Huse var opført af ler og pileflet. Man kunne se, at der i flere huse også havde været plads til
lidt husdyr. I flere af husene var det et hul i midten af husets gulv. Det har været brugt til at hente drikkevand
op fra søen. Den dag i dag udgør Ohrid søen stadig et drikkevandsreservat.. Byen var afskåret fra fastlandet
med en bro, der kunne hejses op om natten eller i tilfælde af angreb.

Så sejles der på den smukke sø Den flydende landsby set fra søsiden
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Næste stop var ved en lille cafe så tæt på vandet, at vi næsten kunne sidde og spytte ud i vandet, hvilket vi
selvfølgelig ikke gjorde.

Dagens vigtigste besøg var på St. Naum klostret, der ligger helt nede i sydenden af søen og med ganske få
kilometer til den Albanske grænse. Klostret kan dateres tilbage til 905 hvor det blev grundlagt af munken
Naum, som senere er blevet helgenkåret. Det var på et tidspunkt hvor den del af landet hørte under den
bulgarske trone. I en ganske kort periode i begyndelsen af 1900 tallet hørte klostret under Albanien, men blev
ved en lejlighed, for at styrke båndet mellem Jugoslavien og Albanien, givet tilbage til Makedonien. I dag er
klosteret og kirken en af de største turistattraktioner i Makedonien, hvilket ikke mindst skyldes at St. Naum
er begravet i klosterkirken. Inde i kirken kan man se mange freskomalerier, der næsten alle fortæller de
legender, som St. Naum er forbundet med. For at blive kanoniseret skal en person have udført mirakler. En af
legenderne fortæller om en lille bondedreng der var ude at pløje med et tospand af okser eller får. Pludselig
blev de angrebet af en bjørn og det ene trækdyr blev dræbt. Men straks efter kom et andet trækdyr til syne og
den lille dreng kunne fortsætte arbejdet.  Inde i kapellet hvor St.  Naum ligger fortælles det,  at  hvis man
lægger sin venstre hånd eller venstre øre på gravstenen lige under der hvor Naums bryst findes, kan man høre
eller føle hans åndedrag eller hans hjerteslag. Såfremt man samtidigt ønsker noget skulle det gå i opfyldelse.
Man kan tro på det eller lade være, men fakta er, at graven er blevet et tilløbsstykke for mange ortodokse
mennesker.

Efter det besøg satte vi kursen mod en nærliggende restaurant, hvor man serverede stegte ål for os. Ålene var
velsmagende og betydeligt tykkere end de vi normalt spiser i Danmark.

Hele gruppen foran St. Naum kirken Så er man klar til stegte ål i sommervarmen

Inden omtalen af denne dag afsluttes skal vi selvfølgelig have et billede af denne munk, der stadigvæk har en
meget stor betydning i Makedonien – St. Naum.
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Fredag den 10. juli.
Det var dagen, hvor vi skulle rejse hjem til Danmark. Det betød tidlig morgenmad på hotellet og et farvel til
et godt og venligt personale. Vlado kørte med os indtil Ohrid hvor han stod af bussen. Vi fik takket ham og
chaufføren for nogle rigtig dejlige dage, hvor vi havde set og hørt meget om et af de fattige lande i Europa,
men  også  et  land  hvor  vi  følte,  at  man  stod  sammen  i  forsøget  på  at  løfte  hele  landet  og  her  vil  et
medlemskab af EU givet have første prioritet.

Så forestod der en tre timers køretur mod lufthavnen i Skojpe. Vi havde et enkelt stop undervejs, men denne
dag var noget køligere end de forrige dage, så tørst og sult var stærkt begrænset.. Halvdelen af vejen kørte vi
på en almindelig landevej hvor vi igen kunne se det mægtige byggeri af den motorvej som nu bliver bygget
ved økonomisk hjælp fra Kina. Den skal støde til Mother Teresa Motorvej. Denne meget kendte nonne var
født  i  Skojpe.  En  anden  motorvej,  som vi  kørte  på  under  vin  besøgene  hedder  Alexander  den  Stores
Motorvej. Netop i dag, hvor jeg sidder og skriver om hjemrejsen kan jeg på BT’ hjemmeside læse, at man nu
mener at have fundet Filip d. Andens grav og jordiske rester. Han var far til den meget berømte Alexander,
som før Kristi fødsel var en meget dygtig regent og krigsherre, der underlagde sig meget store landområder.
På turen op ad den almindelige landevej  kom vi  igennem mange landsbyer  hvor  moskéer og minareter
dominerede billedet. Det var alle albanske bosættelser. De fleste var grundlagt i den tid hvor Albanien var et
rendyrket kommunistisk styre. De rettroende var flygtet til nabolandet, hvor de i ro og fred har kunnet dyrke
deres religion. Da vi nåede op mod Skojpe kunne vi se, at her blev markerne større og på mange af dem
kunne vi  se  plastik  drivhuse,  så  der  har  været  gang i  grøntsagsproduktionen,  nok først  og fremmest  af
tomater. I lufthavnen gik både indtjekning og sikkerhedskontrol godt uden nogen besværligheder.

Her er der en stor grund til at takke alle for et rigtig godt rejseselskab. Jeg ser frem til en anden gang at
kunne byde velkommen til  endnu en rejse med Tikva-Travel.  Efter hjemkomsten har jeg besøgt Mette i
Randers og fortalt hende om turen. Vi blev enige om at forsøge at tilbyde ture i 2016 til Israel, Færøerne og
Island,  Makedonien og Nicaragua.  Man kan forsøge at  følge med på firmaets  hjemmeside:  www.tikva-
travel.dk.

Mange hilsner,
Jens Holm Danielsen

Jo vist var der varmt og sommer i Makedonien.

19

http://www.tikva-travel.dk/
http://www.tikva-travel.dk/

