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Marko Kaしduri suしest on

aeg. Eestimaaしon paUu eriiしmeしisi」a

iしmunud rohkeしt reisiartikしeid

iしusaid kohti, mida k山astada, SeeParaSt

、 ja mitmeid raamatuid.

Oしi h0OaJa Viimaseしe saしongi6htuしe

P6しtsamaa Raamatukokku k心ししa tuしnud

七両巨のSl①∑○重電α〇〇〇山

PeagI On kaes suu「 suvI」a ka reisimiste

karust, keda keegi kunagl

tabanud ei ole, V6i oleme

teadlikud tuletomist, mil‑
le olevat projekteerinud

maailmakuulus Gustave
Eiffel ise. K皿aga asub

Ruhnus Eesti k6ige vanem
S証linud puitehitis′ milleks

Avasta Eesti giid‑matkajuht, SisuしoQja,

on kirik.

fotograaf, reisikirjanik」a randur Marko

Edasi seilates JOuame

Kaしdur Seekord rささkis ta Eestimaa

Kihnu saarele. 2005・a Pl‑

did saare elanikud tile

Val kesaa rtest.

elama suure ehmatuse:
RAiMO METSAMART

kolmandik saarest oli vee

Raimo㊨PVS.ee

a11 ja oldi sunnitud ronima
Saare k6rgematesse kohta‑

Marko Kaldur on giid

ma Saaremaalt p餌it, aga

desse. ,,Kultuur saarel on

nmg kutseline ja量gsimat‑

Juured ulatuvad ka Islan‑

V為ga OmaPatane ‑ Segu

moodsast ja minevikust,

k年juht, Seiklusmatkajuht

dile,′′ mulgaS Marko・ Tti‑

ja talvematkajuht, kes viib

Seks p(坤useks on, et Mar‑

SeSt V6ib ju n為ha, et rahva‑

labi giidireise, r為nnakuid,

ko on lapsep61vest saadik

riides memm tuleb poest

(auto)matkasid k6ikjal

V鵠a palju saartel ringl

Eestis. Tema rannakutest

r為nnanud. ,,Minu lapse‑

on ilmunud lausa sadu

P6lve eredamad malestu‑
Sed patinevadki just Eesti

reisiartikleid, aga ka pal‑
Ju raamatuid, nagu n証‑

saartelt. Randamine ei ole

teks ,,Aasta rmgi Eestis

kaugeltki 16ppenud′ Vaid

ringi′′ (2015), ,,Salap卸ane

k証b taie hooga edasi・

′

Eesti′′ (2016), ,,Avasta Ida‑

Eestしane saab taas
Virumaa

Soomaa′

′ (2016), ,,Avasta

(2016), ,,Ranna‑

tes labi Eestimaa′′ (2004),

merera hva ks

ja htippab mootoratta sel‑

Muud Eestit ma siis ilmselt

Piiritsoonid,

s6nas Mar‑

餌a ja latlased jaid saarest

n為ha ei saakski,

ko. Tさma s6nul on m為rk

ilma,′′ s6nas Marko. Selline

Ametlikel andmetel on

mererahvaks saamisest ka

asjaolu jai hinge kripelda‑

Eestil praegu 2222 mere‑

See, et Viimase 4‑5 aasta

ma ja 1995.a algas naabrite

′ arvas ta.

JOOksul on merele ilmu‑

semaid moodustusi tekib

nud j為rjest enam v誹kseid

kogu aeg Juurde, SeePataSt

aluseid ehk harrastajate

V6ib see arv tege量ikkuses

Purjekaid ja kaatreid.

2222

Erinevad saared,

‑m書pa勘On

s6nas rannu‑

k61bulikuks...

′

on Marko Kaldur tulnud

Kas eestlased on plgem

(2005) v6i ,,Siin‑ ja sealpool

m6ttele′ et hoop宣S eriline

mere‑ V6i hoopIS metSa‑

Naabrite=atlaste賞on mais‑

maanteed: Piibe maantee′′

elamus oleks seda teha

rahvas? ,,Me oleme uuesti

maapinda Eestist rohkem,

(2006)・

SOPradega Ja Oma PurJe‑

mererahvaks saamas, SeSt

Ometi ei saa nad uhkustada

Minu k為est on ka kti‑

kaga・ ,,Se量lest projektist ei

kui esimese vabariigi ajal

mitte ainsamagl Oma Saa‑

vahel n‑6 raimes6da ehk

rega. ,,A餌epealt oleksid

merep11rlVaidlus.

Avastades Eestimaad

p欄瑠l苫e轟s

●

111ereSa倣rt.

Suurematest ja
vaiksematest saartest

Saab p6hjaliku ule‑
Vaate′ lugedes Marko

Kalduri reisikirjeldusi
V6i osaledes tema g宣l‑

direisidel.

Situd, et kuidas ma uldse

Saa ilmselt asJaJa ma ei ole

Saan Vaikesaartest r為為ki‑

Se11es aktiivne osaline, SeSt

Ja enne Seda eksisteeris
rannarahvas Ja meri oli

nad endale saare saanud,

da′ kui ise sisemaalt patit

t6enaoliselt laheksin ma

Vaba, Siis n6ukaajal merele

sest 1920.a tahtsid Ruhnu

Jemgl Olnud t着helepanu

O工en. Endale ja teistele 6i‑

navlgatSioonihooaJa Saa‑

Ja V証kesaartele p統Semine

saart endale saada nii lat‑

keskmes, SeSt kindlasti

gustuseks saan ma 6elda,
et emapooIsest liinist olen

budes merele ja tuleksin

ei olnud just k6ige kergem

lased kui eestlased. Ruh‑

on enamik meist kuu量‑

alles se11e 16ppedes tagasi.

‑

nu elanikud osteti lihtsalt

nud m也屯tilisest Ruhnu

enamik randasid olid

loomulik on ka see, et ai‑

tunnistatud maantee‑

Sagedasti saari k屯量astades

erinevadし00d

Omane,′′s6nas Marko. Ise‑

nult paar s6iduvahendit o重1

Saart. ,,Laidusid ehk v証k‑

erineda,

ga・ Selline vaatepilt on

suuresti ainult Kihnule

Ruhnu saar on veel hil‑

