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Islandské bahenní sopky a solfatary Martina Votavy 

…mladé lávové pole v okolí nedávno činné sopky Krafla, geotermální pole Námafjall, jezero v explosivním 
kráteru Viti - to je opravdu „jiný svět“. Něco jsem si o tom přečetl předem, viděl jsem pár fotografií, takže jsem 
měl určité povědomí o tom s čím se setkám. Nutno upřímně říci, že skutečnost předčila očekávání. Byl to geo-
logický seminář s exkurzí do minulosti Země. Neskutečná krajina s bizardními tvary nedávno ztuhlé lávy, fu-
marolová pole s neočekávanými barvami, sloupce unikajících par a plynů, bahenní sopky, silný sirný zápach, 
to vše jako kulisa dramatu metamorfózy zemského povrchu…  (fotografie z geotermálního pole Námaskard) 

text a foto Martin Votava  
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Úvodem 
Vážení přátelé, 

dostáváte čtvrté, poslední letošní číslo Severských 
listů. Jsme rádi, že se nám dosud daří vydávat pravi-
delně čtyři čísla ročně v době, kdy rostou ceny poly-
grafických materiálů, služeb i poštovného. Domní-
vám se, že je při této příležitosti vhodné opět podě-
kovat Odboru zahraničních a kulturních vztahů Minis-
terstva zahraničí ČR i našim redaktorům, Michaelu 
Stanovskému a Pavlu Dobrovskému, kteří s velkou 
obětavostí věnují časopisu svůj volný čas a snaží se, 
aby články, zprávy a informace o severských zemích 
i činnosti naší Společnosti byly co nejpestřejší. Víme, 
že asi neuspokojíme každého čtenáře i že je samo-
zřejmě stále co zlepšovat. 

Jsme přesvědčeni, že Severské listy rádi čtete a že 
tam nacházíte informace, které Vás zajímají. Poně-
vadž ale máme snahu úroveň časopisu stále zlepšo-
vat, obracíme se na Vás s prosbou. Napište nám, jak 
hodnotíte úroveň časopisu, co Vám v něm chybí, ja-
ké zlepšení navrhujete. 

Věřte, že tato zpětná vazba pomůže nejen našim 
redaktorům, ale dodá i nové podněty pro práci výbo-
ru Společnosti. S velkým zájmem očekáváme Vaši 
korespondenci na adrese Severské listy, Ing. Pavel 
Dobrovský, Hornoměcholupská 42, 102 00 Praha 15, 
dopisy e-mailem posílejte na elektronickou adresu 
severske.listy@worldmail.cz. 

Dovolte mi, vážení přátelé, členové a příznivci Se-
verské společnosti, abych Vám popřál jménem výbo-
ru Společnosti i jménem svým příjemné prožití vá-
nočních svátků a hodně štěstí, zdraví i radosti v příš-
tím tisíciletí, v roce 2001. 

Ing. Jaroslav Tejkal 
předseda Severské společnosti 
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Aktuálně 

Vánoce ve Švédsku 
Ve Švédsku začínají oslavy vánočních svátků první 

adventní neděli, kdy každá tradic dbalá rodina roz-
svítí první ze čtyř svíček ve zvláštním, podlouhlém 
adventním svícnu vyplněném lišejníkem, ozdobí dve-
ře domu či bytu adventním věncem a za oknem 
umístí elektrický vánoční svícen. Nastává také čas 
adventních kalendářů, pošta začíná prodávat vánoč-
ní známky. Zakoupením zvláštních vánočních nále-
pek lze přispět na dobročinné účely. 

V prosinci švédské restaura-
ce nabízejí tzv. julbord, vánoč-
ní švédský stůl, na kterém ne-
smí chybět různě ochucené 
sledě, vejce natvrdo s kaviá-
rem, velká pečená šunka nebo 
krocan, vepřová žebírka, kar-
banátky a v neposlední řadě 
rýžová kaše se smetanou, per-
níčky a tradiční vánoční nápoj 
– glögg (víno svařené 
s přídavkem koření, hrozinek, 
mandlí a tvrdého alkoholu). 
Vánoční stoly pořádají větši-
nou firmy pro své zaměstnan-
ce, v rodinách se tyto pokrmy 
objevují až na Štědrý den. 

Třináctého prosince se slaví 
svátek svaté Lucie. Každou 
školou, ale často i pracovištěm 
prochází v časných ranních 
hodinách průvod Lucií za zpě-
vu vánočních koled. V čele 
průvodu jde „velká“ Lucie se 
sepjatýma rukama, na hlavě 
s korunou, do níž jsou zasaze-
ny svíčky, pravé nebo elektric-
ké. Lucie je oblečena do bílé 
košile, přepásané červenou 
stuhou. Její průvod se skládá 
z „malých“ Lucií, podobně ob-
lečených, které drží v ruce sví-
čku, a dále z „chlapečků 
s hvězdou“, kteří mají na hlavě vysokou papírovou 
čepici se zlatou hvězdou a v ruce další zlatou hvězdu 
na tyčce (jde o pozůstatek zaniklé tradice u nás zná-
mých tří králů), z „perníkových panáčků“ ve vysokých 
kloboucích, oblečených v hnědém, a z vánočních 
skřítků v červených čepičkách. Lucie nabízejí přítom-
ným sladké kynuté pečivo s příměsí šafránu a per-
níčky. 

O adventních nedělích se pořádají ve stockholm-
ském Skansenu, ale i jinde, vánoční trhy. Zde lze 
shlédnout lidové vánoční zvyky – výrobu svíček, pe-

čení perníčků nebo pletení vánočních kozlů ze slá-
my. Ve Švédsku sice naděluje vánoční skřítek, ale 
ještě poměrně nedávno to byl vánoční kozel, který 
má údajně počátek v postavě mikulášského čerta. 
Sláma je vůbec tradiční švédský vánoční materiál – 
vyrábí se z ní ozdoby na stromek a na strom na za-
hradě nebo za okno se připevní snůpek ovsa pro 
ptáky, aby v zimě nehladověli. 

I ve Švédsku se o Vánocích konzumuje hodně slad-
kostí – jsou to jednak perníčky a perníkové chaloup-
ky všech tvarů a velikostí a dále pak karamely a bon-

bony z marcipánu a nu-
gátu. Rodina se větši-
nou jeden večer sesed-
ne u stolu a dlouho do 
noci vyrábí vánoční oz-
doby a všelijaké po-
choutky. 

Tradiční vánoční stro-
mek s ozdobami je ve 
Švédsku známý zhruba 
od poloviny 18. století. 
Dnes má mnoho rodin 
stromky dva – jeden 
ozdobený v bytě a je-
den pouze osvícený 
elektrickými svíčkami 
před domem. 

Na Štědrý den odpo-
ledne se schází rodina 
u vánočního stolu. Po 
rozdání dárků se tančí 
ko lem vánočn ího 
stromku, tance a hry s 
nimi spojené jsou velmi 
staré a přechází z ge-
nerace na generaci. 
Dárky naděluje již zmí-
něný vánoční skřítek, 
Tomte, kombinace 
skřítka hospodáříčka, 
Santa Clause a svaté-
ho Mikuláše. Obvykle 
zabuší v podvečer na 

dveře a shání se po hodných dětech. 

Tříkrálový večer býval kdysi stejně významným 
dnem jako Štědrý den a dodnes se mnohé rodiny 
znovu schází. 

Vánoční svátky trvají ve Švédsku až do svátku sva-
tého Knuta (13. ledna). Toho dne si děti pozvou ka-
marády, s velkou slávou odstrojí vánoční stromek 
a vyhodí ho oknem ven. I tento zvyk je spojen s vše-
lijakými hrami a tanci. Tím Vánoce opravdu končí 
a všichni si konečně mohou pořádně odpočinout. 

text a foto Viola Lyčková, Stockholm 

 



5                                                                                              Severské listy – prosinec 2000 

Kaleidoskop 

Ženy ve Finsku 
V 19. století si Finsko začalo stále více uvědomovat 

svoji etnickou, hospodářskou a kulturní existenci. 
V roce 1809 se z bývalé švédské provincie stalo sou-
částí carského Ruska pod označením Finské velko-
vévodství. Hned od počátku procitajícího úsilí o své-
bytnost byly vlasteneckého a civilizačního procesu 
účastny i finské ženy. 

Šlo také o pevné a neměnné zakotvení postavení 
a práv žen v rámci společnosti. Podobně jako u nás 
Eliška Krásnohorská nebo Božena Němcová, ve Fin-
sku věnovaly všechny své síly boji za zrovnoprávně-
ní žen spisovatelka Minna Canthová, Frederika Ru-
nebergová a další. Porozumění a oporu nalézaly 
u nejlepších literátů, pedagogů a vedoucích osob-
ností své doby. Finský básník Topelius v roce 1835 
píše: „K tomu, abychom v lidských srdcích mohli pěs-
tovat velké myšlenky, je nezbytně potřebná pomoc 
žen.“ Rovněž známý politik tehdejší doby Snellmann 
rozvinul teorii, že nivelizace ženy, její uzavření do úz-
kého rodinného kruhu v područí muže, má často za 
následek znivelizování celé rodiny. Působily také vli-
vy, které proudily Skandinávií, v neposlední řadě dra-
mata Henrika Ibsena, věnované částečně řešení 
ženské otázky. K vytvoření důstojného postavení že-
ny přispěla i staletá tradice, specifická v této rozsáh-
lé, řídce obydlené zemi, kde osamělé, od sebe vzdá-
lené statky musely být v mnohém soběstačné a to 
nebylo myslitelné bez silných, dovedných, pracovi-
tých žen, které na nich hospodařily. 

Požadavek volebního práva žen dostává konkrétní 
podobu v roce 1897 formou petice sepsané a poda-
né Sdružením finských žen (Suomen naistenyhdis-
tys) založeným v roce 1884. Tato organizace usilo-
vala o umožnění vysokoškolského vzdělávání, řešení 

vlastnických práv vdaných žen, přiznání rovnopráv-
nosti ženám ve věku 21 let a o aktivní i pasivní vo-
lební právo žen. Uplynulo však více než dvacet let, 
než v roce 1906 na doporučení finského sněmu rus-
ký car podepsal zákon, jímž finské ženy jako první v 
Evropě a druhé na světě získaly právo volit a být vo-
leny. Parlamentních voleb se zúčastnily poprvé 
v roce 1907 (ve dvěstěčlenném parlamentu získaly 
19 mandátů). 

V průběhu 20. století si finské ženy prosadily nejdří-
ve zákon povolující vdaným ženám vykonávat povo-
lání a dosáhly otevření cesty k činnosti ve veřejné 
správě. Dlouhá desetiletí vedly boj o prosazení stej-
né mzdy za stejnou práci. Postupně se dočkaly 
i možnosti uplatnění v tzv. neženských povoláních, 
jako jsou vojenské funkce nebo policie. Ještě před 
rokem, v předposlední vládě, se mohlo Finsko poch-
lubit unikátním rekordem: ženou ve funkci ministra 
obrany, ministryní obrany Rahnovou. 

Bilance na konci 20. století je tím nejlepším svědec-
tvím o nadání a podnikavosti finských žen a tolerant-
nosti jejich mužů. Ve dvěstěčlenném parlamentu za-
sedá dnes 74 žen, v osmnáctičlenné vládě působí 
sedm ministryň. Na jaře roku 2000 byla Tarja Halo-
nenová zvolena první ženou-prezidentkou Finské re-
publiky. 

Jaké jsou vlastně finské ženy? Rozhodně pro ně 
není příznačná pokora, ani role „krásné loutky“ jim 
příliš nesedí. Finské ženy jsou v převážné většině 
energetické, cílevědomé, statečné, ne vždy úplně ští-
hlé, mají hezký vztah k přírodě a slušnou dávkou 
smyslu pro humor. 

A finští muži jim – dnes jako v minulosti – nepřestá-
vají poskytovat podporu a projevovat uznání. 

Klára Komochová, foto Ilto Sanomat 
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Rekordy Severu 

Nejdelší silniční tunel na světě 
Obtížná cesta do Bergenu 

Norsko je země pověstná především horami, fjordy, 
divokou přírodou a nepřístupnou krajinou. Co se tolik 
líbí turistů, horákům, vodákům a romantikům, to lás-
ce nemají automobilisté. Tedy – automobilisté možná 
ano, ale silničáři ne.  

Chce-li dojet třeba z Oslo do Bergenu neznalý člo-
věk, řekne – vždyť je to všechno v jižním Norsku, co 
mě může potkat. V nejhorším to vezmu po pobřeží… 
Nevezme. Po pobřeží se dostane tak do Stavangeru 
– a dál je již krajina rozdrobená fjordy, ostrovy 
a ostrůvky – a nezbývá než se nalodit na trajekt. 
Kousek na východ vnitrozemím to také nejde, fjordy 
zůstávají a pohoří Rogaland se přidává. 

Hlavní silnice (ale i železniční trať – o té si napíše-
me někdy příště) vede do Bergenu vnitrozemím. Zde 
ale musí překonat Skandinávský hřeben. Ne, že by 
to bylo pohoří bůhví jak vysoké, ale postavit tudy dál-
nici je problém. V červnu roku 1992 norský parla-
ment rozhodl, že cesta mezi Bergenem a Oslo pove-
de přes Aurland do Lærdal a přes Filefjell. Téměř 
pětadvacetikilometrový silniční tunel mezi Aurlandem 
do Lærdalem bude klíčovým místem na nové dálnici 
E16, která spojí tato dvě největší norská města bez 
lodních trajektů a bez obtížného přejezdu hor, který 
je problematický zvláště v zimě. Za dvacet minut pro-
jedou motoristé tunelem, který jim ušetří dosud třího-
dinovou cestu lodí přes fjord. Poprvé v historii tak na 

fjordy bohatá oblast Bergenu získá celoroční silniční 
spojení se zbytkem Norska a přes Švédsko i s konti-
nentální Evropou. A díky novému mostu ze švédské-
ho Malmö do Kodaně se dá do Evropy projet oprav-
du „suchým kolem“. 

Stavba tunelu 

Stavba tunelu stála 1082 miliónů norských korun 
(46,6 miliard Kč), zatím jde jen o první část nově vy-
budovaného spojení. Svojí délkou 24,5 km se stává 
nejdelším tunelem na světě a zastiňuje tak i svato-
gotthardský tunel v Alpách, který má jen 16,9 km. Je-
ho používání je, na rozdíl od mnoha jiných horských 
cest v Norsku, bezplatné. Norsko si to může dovolit, 
patří díky svým ropným nalezištím mezi nejbohatší 
země světa. 

V dnešní době přistupuje veřejnost trochu opatrně 
k používání dlouhých silničních tunelů. Všichni mají 
na paměti dvě nedávná neštěstí – v březnu 1999 ze-
mřelo 39 lidí v pekle tunelu pod Mont Blankem, když 
zde chytil kamion. 155 lidí uhořelo v tunelu pozemní 
lanovky v Kaprunu začátkem letošní zimy – proto 
konstruktéři tohoto nejdelšího norského tunelu měli 
na paměti především bezpečnost cestujících a řidičů. 
Po nedávných katastrofách v rakouských tunelech 
norští inženýři sebevědomě prohlašují, že jejich dílo 
dlouhé 24,5 kilometru je dokonale zabezpečeno.  

Bezpečnost především 

Nejde jen o to, aby byl tunel bezpečný a dobře pro-
tipožárně zabezpečený, jde i o to, aby řidiči byli celou 
dobu v pohodě. Tunelem se projíždí asi dvacet minut 
a celá řada lidí může trpět třeba klaustrofobií a stra-
chem z vypuknutí požáru. Psychologové proto dopo-
ručili nasvítit strop modrými světly, aby vzniklo zdání 
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Rekordy Severu 

modré oblohy. Na stěnách tunelu se také střídají ob-
razy krajiny. Netypické jsou už stěny tunelu samé. 
Vzhledem k tomu, že ražba probíhala ve velmi tvrdé 
skále prekambrických hornin, nebylo po dokončení 
tunelu nutné strop a stěny dále zpevňovat. Technici 
pouze na skálu nastříkali 20centimetrovou vrstvu fi-
xačního betonu. Při průjezdu tak vzniká dojem jakési 
dlouhé přírodní jeskyně. Psychologové tvrdí, že futu-
ristické osvětlení tomu ještě více napomůže. „Máme 
strach především z překračování rychlosti, usnutí za 
volantem, ale hlavně z požáru,“ řekl manažer projek-
tu Jon Kvaale. 

To však nemění nic na faktu, že tunel má dokonalý 
systém odvětrávání, protipožární odpočívadla kaž-
dých 125 metrů a tři ohromné jeskyně, v nichž se 
v případě požárů otočí i několik kamionů najednou. 
Odborníci tunel vybavili moderním protipožárním vý-
stražným systémem. Při jeho selhání se tunel auto-
maticky uzavírá. Pokud v tunelu začne hořet, začne 
houkat siréna a po celé jeho délce se rozsvítí vý-
stražná světla a nápisy vyzývající řidiče, aby se oto-
čili a vrátili zpět. Samozřejmostí jsou i šipky, které 
ukazují směr, kudy je třeba tunel opustit. Kamiony 
přitom mohou využít jednu ze tří jeskyní o průměru 
30 metrů, které jsou v pravidelných rozestupech 
umístěny na trase tunelu. Vzhledem k tomu, že hus-

tota silniční dopravy v Norsku je všeobecně velmi 
malá, předpokládá se, že tunelem bude projíždět 
maximálně kolem stovky aut za hodinu. „Dokonce 
i v případě 400 aut za hodinu bude mezi nimi dosta-
tek místa, aby se mohla otočit a vyjet ven,“ říká Gun-
nar Lotsberg z Norské správy veřejných silnic. Přesto 
se nepředpokládá, že roční průměr by měl být více 
než 1000 aut denně.  

Norové doufají, že tunel posílí turistiku v kraji boha-
tém na okázalé fjordy. Můžete si zakoupit diplom 
prohlašující: „Cestoval jsem nejdelším silničním tune-
lem“, časem přijdou i trička, džbánky a další upomín-
kové předměty. 

Tunelová svatba 

Agentury přinesly zprávu o tom, že bezpečnost 
a dobrý pocit z podzemních prostor se rozhodl de-
monstrovat mladý norský pár, který se tři dny před 
otevřením tunelu nechal oddat přesně uprostřed tu-
nelu. Slavnost proběhla v jedné ze tří rozlehlých 30 
metrů širokých jeskyních vystřílených stejně jako ce-
lý tunel do skály, krásně osvětlených modrým svět-
lem v horní části a žlutým v dolní části. „Všichni se 
v tunelu cítili dobře. Byla to zvláštní atmosféra,“ pro-
hlásil 27letý ženich Ronny Rinde, který si bral 24le-
tou nevěstu Vibeku Skjerpingovou. 
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Rekordy Severu 

Odkaz na internetové stránky stránky Norské sprá-
vy veřejných silnic (Statens vegvessen) v kraji Sogn 
og Fjordane (dozvíte se zde spoustu zajímavostí 
z výstavby tunelu, použitou technologii i technické 
detaily o zabezpečení - anglicky i norsky): 

http://www.vegvesen.no/sognogfjordane/index.stm 

Dozvíte se zde spoustu zajímavostí z výstavby tu-
nelu, použitou technologii i technické detaily o zabez-
pečení (anglicky i norsky). 

Dramatické zahájení provozu 

V pondělí 4. prosince došlo k oné slavnostní chvíli, 
kdy norský král Harald otevřel světu nejdelší tunel. 
Nechtěně se však podařilo několik hodin před tím 
dobře prověřit bezpečnostní systém tunelu a praktic-
ky se pocvičit v záchranných pracích.  

V autobuse, který tunelem projížděl ještě před slav-
nostním zahájením provozu, vypukl shodou okolností 
požár. Autobus vezl asi padesát cestujících z Vossu, 
kteří se chtěli zúčastnit slavnostní ceremonie. Stalo 
se tak zhruba v polovičce tunelu. Oheň však byl 
rychle odstraněn a cestující mohli stejným autobu-
sem pokračovat dál. 

„V minulosti zdejší krajina vždy stavěla velké pře-
kážky každému, kdo tu stavěl cesty a silnice,“ řekl 
král Harald ve slavnostním proslovu. Pochválil stavi-
tele a řekl, že tunel výrazně pomůže zlepšit spojení 
mezi východem a západem země. Potom projel tu-
nelem do Lærdalu, vesnice s asi 2000 obyvateli, ves-
nice mezi fjordy a sráznými horami. 

-ms- 
zdroje: LN, CNN, Aftenposten, Reuters, Statens vegvessen 

foto: Marit Hommedal / SCANPIX  
a  http://home.no.net/lotsberg 

délka tunelu 24,5 km 
šířka tunelu 9 m 

výška tunelu 6,3 m 

hloubka 
pod povrchem  

až 1400 m 

doba jízdy  20 minut 
náklady  1082 miliónů norských korun 

46,6 miliard Kč 
114 milionů USD 

doba stavby 1995-2000 
maximální kapacita  400 aut / hod. 
předpokládané 
využití  

1000 aut / den 

Fakta o tunelu 

Slavnostní zahájení provozu 

Vyhlídková jízda po místním fjordu 
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NC a NCM 
V duchu tradiční solidarity obyvatel Severu lidé 

v tomto regionu spolupracují a poskytují si zejména 
v poválečném období mnohostrannou podporu ve 
všech aspektech společenského a hospodářského 
života. Základem pro takovou míru  spolupráce jsou 
pevné základy vyplývající z podobných kulturních 
a politických vazeb, které nemají jinde na světě ob-
dobu. Obyvatelé pěti států a tří autonomních oblastí, 
celkem asi 25 milionů lidí, poznalo, že spolupráce je 
ten nejlepší přístup dosažení spokojeného a bezpeč-
ného života, ke společenskému a hospodářskému 
rozvoji, k míru a prosperitě. Díky této severské spolu-
práci užívají občané severských zemí prakticky od 
50. let svobodný pohyb po ostatních severských ze-
mích. Dnes se mohou usadit v kterékoliv z nich a po-
žívat zde stejná práva na sociální ochranu jako 
v mateřské zemi. V rámci severských zemí existuje 
naprosto volný pracovní trh. 

Oficiálně spolupráci vedou vlády a parlamenty su-
verénních severských států – Dánska, Finska, Islan-
du, Norska a Švédska a třech autonomních oblastí, 
Faerských ostrovů (Dánsko), Grónsko (Dánsko) 
a Ålandské ostrovy (Finsko).  

Institucionální podobu dostala tato mezinárodní čin-
nost již v roce 1952, kdy byla vytvořena Severská 
rada (Nordic Council – NC), instituce zajišťující spo-
lupráci mezi parlamenty severských zemí. Tvoří ji 87 
poslanců parlamentů a představitelů hlavních politic-
kých stran severských zemí. Od roku 1966 zajišťují 
činnost Rady postupně jednotlivé země v ročních pe-
riodách.V roce 2000 předsedal Severské radě Island, 
v roce 2001 to bude Dánsko.  

Na úrovni vlád je spolupráce koordinována Sever-
skou radou ministrů (Nordic Council of Ministers – 
NCM), která byla ustavena v roce 1971. Tvoří ji osm 
ministrů, po jednom z každé suverénní země a z au-
tonomních oblastí. Konkrétní složení NCM je pro-
měnlivé a odpovídá povaze projednávaných otázek. 
Předsedové vlád zúčastněných zemí mají odpověd-
nost za celkové plnění opatření spolupráce, která ko-
ordinují ministři pro severskou spolupráci jednotli-
vých vlád a Severský koordinační výbor. V rámci Se-
verské rady ministrů se nesetkávají ministři zahranič-
ních věcí, ani ministři obrany, mají pro svá setkání ji-
né příležitosti. Předsednictví NCM je založeno na ro-

tačním principu a každý suverénní stát vede NCM je-
den rok. Sekretariát NCM je v Kodani.  

Kromě internetových stránek na www adrese  
http://ww.norden.org (i dalších) vydávají obě Rady 
řadu publikací a periodik zaměřených na informace 
o svých aktivitách a o životě na Severu vůbec. Je to 
např. NEWSLETTER – Norden the Top of Europe, 
nebo Norden This Week, které je možné bezplatně 
objednat v sídle NCM na adrese: Nordic Council and 
the Nordic Council of Ministers, Store Strandstrade 
18, D-1255 Copenhagen. 

-pd- 

Severská informační centra 
V rámci vytváření podmínek pro spolupráci mezi 

Severskými zeměmi, Pobaltím a Ruskem buduje Se-
verská rada ministrů síť Informačních středisek a In-
formačních míst v těchto zemích.  

Cílem je zlepšování a posilování spolupráce v regi-
onu. K dosud existujícím Informačním střediskům 
Severské rady ministrů v Petrohradě, Tallinu, Rize 
a Vilniusu přibylo 25. října 2000 Informační místo 
v Murmansku, které by mělo zlepšit kontakty s ob-
lastmi severozápadního Ruska. Kontaktní osobou je 
A m i  B e r g s t r ö m  ( e - m a i l o v á  a d r e s a : 
nmr@murmansk.net). Podobně by měly později pů-
sobit kontaktní osoby na Informačních místech v Pet-
rozavodsku a Archangelsku. 

Menší německé město poblíž dánsko-německých 
hranic Flensburg zná řada našich turistů, kteří cestují 
do Dánska nebo dál do Skandinávie přes Jutský po-
loostrov.  

Od roku 1997 zde působí Severské informační cen-
trum. Při příležitosti tří let působení byl zorganizován 
slavnostní večer a doprovodné kulturní akce. Na 
společenském večeru vystoupil islandský autor Einar 
Már Guðmundsson a byly předneseny ukázky z jeho 
díla. 

Součástí oslav byla i prohlídka prostor Informační-
ho střediska a Ústřední dánské knihovny, kde je in-
stalovaná výstava faerského umělce Tróndura Pa-
turssona. 

Poslední související akcí bude koncert grónských 
umělců Rasmusa Lybertha a Christiana Alvada.  

Norden this week, 30. 10. 2000  
http://www.norden.org 
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Öresundský most 
Poplatky za použití Öresundského mos-
tu se snižují, aby přilákaly více uživatelů 

Menší zájem o využívání nové spojnice mezi Dán-
skem a Švédskem, mostu přes Öresundskou úžinu, 
než bylo původní očekávání, přiměl provozovatele 
k časově omezenému snížení poplatků. Od 1. října 
do konce roku se mýto za přejezd mostu snížilo 
téměř o polovinu. 1. července 2000, kdy byl most 
otevřen pro veřejnost, se platilo 230 dánských korun 
za použití a teprve po čtvrtém přejezdu vznikl nárok 
na nižší sazbu 125 dánských korun. V rámci kampa-
ně, která má zvýšit atraktivnost cestování po mostě, 
zaplatí uživatel 125 dánských korun již při prvním po-
užití mostu. 

 

Kulturní most 

Přesto, že provozovatelé mostu přes Öresund ne-
zaznamenali po otevření takový zájem, jaký si před-
stavovali, byl v polovině září na stejném místě ote-
vřen další most. Tentokrát most kultury – Bienále 
Kulturbro 2000.  

Oficiálně byl tento kulturní festival zahájen 15. září 
2000 na zámku Malmöhus. Tématem letošního bie-
nále je téma Mezi Dánskem a Švédskem a mezi dvě-
ma tisíciletími. V rámci Kulturbro, který probíhal po-
slední tři měsíce letošního roku, připravila více než 

su NRK Sami Radio a vycházejí v něm Sámské novi-
ny. Je to také oficiální jazyk a mateřština pro znač-
nou část populace v norských oblastech Finnmark a 
Troms. Sámsky hovoří ve městech Karasjok 82 % 
domácností a v Kautokeinu 90 % domácností. Ale i 
těchto komunitách je jen asi polovina Sámů schopna 
psát a číst sámsky. 

Norden this week, 24. 10. 2000  
http://www.norden.org 

Komu Finové důvěřují? 
Finové mají rádi svoji prezidentku a politický střed. 

Podle průzkumů veřejného mínění je působení fin-
ské prezidentky Tarji Halonenové vysoce hodnoce-
no. V červnu tohoto roku si 73 % Finů myslilo, že 

svoji práci dělá dobře. O čty-
ři měsíce později, v říjnu 
2000, pozitivně hodnotilo 
činnost své hlavy státu již 
83 % z dotázaných.  

V místních volbách 22. října 
ve Finsku vyhrála opoziční 
Strana středu (Centre Par-
ty), když získala celkem 
28,8 % hlasů, což je ve 
srovnání s minulými volbami 
o 7 % víc. Centristé se tak 
stali nejsilnější politickou 

stranou. Dvě největší vládní strany, Sociálně demo-
kratická strana premiéra Paavo Lipponena a Konzer-
vativní strana ztratily 1,8 %, resp. 2,6 % hlasů. Cel-
kově byl jejich volební výsledek jen 22,8 % (sociální 
demokracie) a 19 % (konzervativci). 

Podle politických analytiků výsledky ukazují, že Fi-
nové necítí, že politické strany na místní úrovni be-
rou ohledy na jejich potřeby. 

Norden this week, 24. 10. 2000  
http://www.norden.org, , foto Ilto Sanomat 

Microsoft uvedl nový produkt 
se sámskými symboly. 
V polovině listopadu uvedl milovaný i nenáviděný 

softwarový gigant Microsoft do řady svých produktů 
na trhu doplněk umožňující zobrazovat na obrazovce 
počítačů v operačním systému Windows i sámské 
symboly. Zařadil tak sámštinu (laponštinu) do řady 
běžných i exotických jazyků, jimiž tento operační 
systém vládne. 

Stalo se tak v souvislosti s otevřením nové budovy 
Sámského parlamentu v severonorském Karasjoku. 
Píšeme o tom na jiném místě v listě. Sámský parla-
ment dlouho pracoval na tom, aby počítačový soft-
ware obsahoval sámské symboly, v naději, že se tak 
podaří zachránit ohrožený jazyk. 

Sámové jsou původní obyvatelé severní části skan-
dinávského poloostrova. V Norsku žije asi 30 – 50 ti-
síc Sámů, ale jen asi polovina z těchto lidí, podle vý-
zkumů Eli Skogerbø z univerzity v Oslo, rozumí sám-
sky. Podle jeho výsledků Sámové v Norsku hovoří 
čtyřmi dialekty – severonorským, lule, východním a 
jižním. Nejrozšířenější je severonorský dialekt, kte-
rým se hovoří na rozhlasové stanici norského rozhla-
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  stovka muzeí, koncertních síní, divadel a tanečních 
scén v öresundském regionu pořady, výstavy a pre-
zentace v oborech malířství, designu, hudby, tance 
a divadelních představení.  

Öresundská oblast je proslulá nádhernými scenéri-
emi a do dáli se táhnoucím zachovalým pobřežím, je 
však také neobyčejně bohatá na kulturní instituce. 
S podporou nadace Kulturbro mohou tyto instituce 
zvát mezinárodně uznávané umělce a pomoci jim re-
alizovat jejich sny a plány právě v tomto regionu. 
A tak otevřená náruč pořadatelů nejen z Kodaně 
a Malmö, ale i z dánského Roskilde a Helsingøru, 
z letovisk Humlebæk, Holtu a Ishøj a ze švédského 
Helsingborgu, Landskrony, Lundu, Ystadu a dalších 
měst přitahuje celý svět k oslavě nové epochy švéd-
sko-dánské spolupráce a partnerství. Kulturbro – dva 
roky pro umění a kulturu öresundského regionu – je 
výsledkem oboustranné dánské a švédské spoluprá-
ce, která úspěšně spojuje tyto země a do budoucna 
dává jistoty kulturní identity i budoucí kulturní výmě-
ny. Nadace Kulturbro vznikla pod záštitou švédské 
korunní princezny Viktorie a dánského korunního 
prince Frederika.  

Podrobnosti o programu, jehož základ čítá 63 akce, 
se dají najít na Internetu na adrese: 
    http://www.kulturbro.com 

 

Elektrárna 

Vybudováním mostu se před öresundským regio-
nem otevřela široká škála možností pro rozvoj na 
obou březích. To uznávají mnozí, avšak pro některé 
Kodaňany výhled na severní břeh Öresundu pořád 
vyvolává trpký úsměv. Příčinou je atomová elektrár-
na ve švédském Barsebäcku.  

Otázky ukončení provozu této elektrárny byly na 
pořadu mnoha jednání Severské rady ministrů. Dá-
nové teď přišly s novou iniciativou. Podle starého la-
tinského „Slova učí, příklady táhnou“ – přišli s příkla-
dem, který konkretizuje některé názory na tuto jader-
nou elektrárnu. Během doby kratší než měsíc vyrost-
lo na mělčině Middelgrunden poblíž kodaňského pří-
stavu dvacet větrných mlýnů – generátorů seřaze-
ných do 3,4 km dlouhého oblouku. Tato větrná farma 
produkuje 90 000 MWh ročně, což odpovídá 3 % 
roční spotřebě elektrické energie dánského hlavního 
města. 

podle Norden this week, 18. 9. 2000 
a informací z Dánského královského velvyslanectví 

http://www.norden.org 

Bude v Norsku levněji? 
Norská vláda slíbila snížit cenu benzínu a potravin, 

přestože ceny ropy na světových trzích stoupají. 

V některých oblastech Norska dnes stojí litr benzínu 
11 norských korun. Některé politické strany požadují 
snížení o 2 až 4 norské koruny na litr s poukazem na 
možnost bankrotů dopravců, pokud nebude spotřeb-
ní daň podstatně snížena. Vláda však slibuje jen mír-
né snížení spotřební daně u benzínu. 

Podle údajů vývoje státního rozpočtu zveřejněných 
počátkem října vláda navrhla snížení daně z přidané 
hodnoty u potravin, a to znamená nižší ceny pro spo-
třebitele. V současné době je, že bude v Norsku veš-
keré prodávané zboží zatíženo daní z přidané hod-
noty ve výši 23 %. Vláda zvažuje kompenzovat toto 
snížení uvalením daně z přidané hodnoty na služby, 
které dosud z ní dosud byly vyňaty. Tyto úvahy vyvo-
lávají obavy zejména v oblasti cestovního ruchu – 
v turistice. 

Změny, které chce norská vláda učinit, jsou vyvolá-
vány faktem, že je stále těžší zdůvodnit současné 
domácí ceny potravin a benzínu, které jsou vyšší než 
v ostatních evropských státech, zatím co v Ropném 
fondu (Oil Fund), kde rostou přebytky z ropného prů-
myslu a obchodu. Odhaduje se, že je zde asi 300 mi-
liard norských korun. 

Norden this week, 18. 9. 2000 
http://www.norden.org 

Znáte zelenou labuť? 
Severský výbor pro označování produktů šetrných 

k životnímu prostředí zveřejnil výsledky průzkumu to-
ho, jak je v povědomí spotřebitelů značka se symbo-
lem zelené labutě. Tento symbol, kterým jsou ozna-
čovány šetrné výrobky, stvrzuje, že jejich výroba 
a užití nenarušuje prostředí v němž žijeme.  

Ve zprávě jsou porovnávány výzkumy z května 
1998 a září 2000. Ukazuje se, že značka je velmi 
dobře známá v Norsku, Finsku a Švédsku. Dánové 
a Islanďané ji znají méně, vysvětluje s to tím, že vý-
robky se symbolem zelené labutě se v těchto dvou 
zemích objevují na trhu méně. Například v Dánsku 
se označení začalo používat až v roce v roce 1998. 
Také stoupl podíl spotřebitelů, kteří dávají při nákupu 
přednost výrobkům označených symbolem zelené la-
butě – ze 45 % na 51 %. 

Norden this week, 20. 11. 2000 
    http://www.norden.org 

 



12                                                                                              Severské listy – prosinec 2000 

Zpravodajství 

Úspěšná výstava 
Od 3. do 19. listopadu byla ve výstavní síni skleníků 

botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze otevře-
na výstava fotografií od paní Heleny Friedlové-
Janotové, Češky žijící ve Švédsku. Fotografka si 
kladla za cíl seznámit českou veřejnost s malebnými 
zákoutími a barevnými krásami botanické zahrady 
v Göteborgu, v celku i detailu, ve všech ročních ob-
dobích. 

Tento cíl nejenže beze zbytku splnila, a zprostřed-
kovala tak návštěvníkům výstavy nefalšovaný emoci-
onální zážitek, ale navíc poskytla i podnět k hlubšímu 
zamyšlení nad vztahem člověka k přírodě a jeho 
místě v ní. Ve vystavených pracích, ač byly pouze 
výborem z celého autorčina díla věnovaného dané-
mu tématu, se nicméně rýsovala vícestranná kon-
cepce, která našla výraz ve vnitřně kontrastních ob-
razových sériích typu: mrtvé a živé (obrostlé pahýly 
stromů, kámen, voda), věčné a dočasné (kameny 
a rostliny), životní běh a odpočinek (cesty, průlezy, 
milníky a zastavení, lavičky i schody do nebe) aj.. 

O instalaci expozice se zasloužil se vzácným po-
chopením ředitel botanické zahrady RNDr. Václav 
Větvička. Při početně navštívené vernisáži uvedl vý-
stavu za přítomnosti fotografky, paní Heleny Friedlo-
vé-Janotové zasvěceným proslovem. 

Zdeňka Hanusová 

Ve Finsku vyrostl sněhový hrad 
Kemi leží na nejsevernějším pobřeží Baltského mo-

ře. Turisticky zajímavé toto město právě není, ale 
zimním období přitahuje pozornost veřejnosti jedi-
nečný ledový zámek ledoborec Sampo. Tam nepoci-
ťují Finové zimu ani bolest. Bez řečí postávají stovky 
návštěvníků v tlustých bundách a kožiších v divadle 
– sněhovém hradu a účastní se představení pohádky 
Sněhová královna. Navzdory třeskuté zimě je v 
nejchladnějším divadle světa pod otevřeným nebem 
každou sezónu rušno. „Dnešních minus 12 stupňů 
zdaleka nic není,“ říká Seppo Lankinen. „Stáli jsme 
tu už i při minus 33 stupních: A ani tehdy neodešel 
jediný divák předčasně.“ Lankinen je tvůrcem sněho-
vého království, které ve světě proslavilo město Kemi 
ležící blízko severního polárního kruhu. 

Už popáté tu v zimních měsících vyrůstá obrovská 
stavba z ledu a umělého sněhu. Námaha se vyplatí, 
neboť místo každoročně navštíví 300 tisíc lidí, kteří 
chtějí vidět největší sněhový zámek na světě. Někteří 
návštěvníci sem kvůli tomu zavítají dokonce i z dale-
kých zemí: Somálska, Papuy-Nové Guineje nebo Írá-
nu. 

Na stavbu pohádkového hradu bude letos zapotřebí 
nejméně 30 000 metrů krychlových sněhu. 

V ledových místnostech mohou návštěvníci očeká-
vat stálou teplotu minus dva stupně Celsia, což je ve 
srovnání s venkovní teplotou mírné klima. 

ČTK, LN 13. 12. 2000 
foto:  http://www.kemi.fi/kemin_kuvat/e.htm  
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Zpravodajství 

Norové na moři umí 
Norové jsou na moři jako doma, vlastní speciální 

plavidla a pomáhají při speciálních pracích. Jejich 
plavidla dokáží převážet i celé vrtné ropné plošiny. 
Nedávno se podíleli i na průzkumu havarované po-
norky Kursk. A pomohou i americkým námořníkům. 
Norská loď přepravující ropné plošiny naloží torpédo-
borec Cole poškozený na Blízkém východě při tero-
ristickém útoku na svou palubu.  

Torpédoborec Cole, jedna z nejmodernějších lodí 
americké 5. flotily, přečkal sice pumový útok, ale ne-
může sám plout. Velení amerického námořnictva vy-
pracovalo plán na záchranu lodi. Hlavní roli v něm 
hraje obří transportní loď Blue Merlin. Blue Merlin pa-
tří norské firmě, která za její pronájem obdrží od 
amerického námořnictva 4,5 milionu dolarů. Do USA 
má Blue Merlin dorazit v prosinci. Toto 210 metrů 
dlouhé plavidlo je uzpůsobeno k převozu ropných 
plošin. Naložení torpédoborce však bude velmi kom-
plikované. Blue Merlin nejprve zaplaví vodou vyrov-
návací nádrže uvnitř svého trupu. Díky tomu se obří 
loď částečně „potopí“ tak, že se její střední část ocit-
ne pod vodou. Pomocný remorkér se pak pokusí 
vmanévrovat ochromený Cole nad tuto část Blue 
Merlinu. Poté se voda z nádrží vytlačí a Blue Merlin 
se „vynoří“, tentokrát už se 150 metrů dlouhým torpé-
doborcem na palubě.  

Norové na moři opravdu umí. Nedávno světovým 
tiskem prošla zpráva, že nalezli německý křižník po-
topený za druhé světové války v hlubinách Barentso-
va moře. Ale o tom zase příště... 

-ms-  

Národní park Syöte 
Jako 33. národní park Finska byl 15. června 2000 

byl vyhlášen NP Syöte. Leží v oblasti Severní Pohja-
nmaa, na území obcí Posio, Pudasjärvi a Taivalkoski 
na státních pozemcích. Jeho rozloha je 294 čtvereč-
ních kilometrů a předmětem ochrany je krajinný sou-
bor zahrnující významné lokality horských, lesních a 
mokřadních společenstev. Území parku zahrnuje ta-
ké velkou část turistické oblasti Iso-Syöte a přírodní 
rezervaci Jaaskamonvaara. 

Václav Chvátal 

Zemřela dánská královna matka 
Dánská královna matka Ingrid, celým jménem In-

grid Victoria Sofia Louise Margareta, matka nynější 
panovnice Margrethe II., zemřela 7. listopadu 2000 
v odpoledních hodinách.  

Dánská královna matka se v březnu dožila 90 let. 
Požívala ve své zemi hluboké úcty, především jako 
charakterní a moudrá žena a panovnice, podobně ja-

ko její dcera, současná královna Margrethe II.  

Královna matka Ingrid zemřela na zámku Freden-
sborg, letním sídle Margrethe II., asi 45 kilometrů na 
sever od Kodaně. U jejího lůžka nechyběly její tři 
dcery – prvorozená královna Margrethe II., princezna 
Benedikta a princezna Anne-Marie. Své šestitýdenní 
turné také kvůli babiččinu onemocnění přerušil dán-
ský korunní princ Frederik, který se v pondělí vrátil 
z Austrálie.  

Soustrastný telegram dánské královně poslal ze 
své dovolené v Portugalsku i prezident Václav Havel. 
Informoval o tom vedoucí tiskové služby Kanceláře 
prezidenta republiky Martin Krafl.  

-ms- podle LN 

Dánská královna matka se svým vnukem, korunním prin-
cem Frederikem, na snímku z roku 1975, foto Reuters 
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V Dánsku euro nebude 
V Dánsku měli referendum, zda zavedou euro, či 

nikoliv a budou dále používat své koruny s portrétem 
panovnice. Nakonec zvítězili ti, kteří euro odmítli. 
Dlouze se dá spekulovat o tom, zda to bylo dobře či 
nikoliv. Ve vztahu k našim zemím, respektive 
k zemím, které nemají ekonomiku tak silnou, ale 
přesto mají šanci být připojeni k Evropské unii, to 
možná dobře je. Nepředpokládá se totiž, že jen tak 
rychle přejdeme na společnou měnu. A budou-li 
v Unii stále státy, které ač ekonomicky silné, si za-
chovají svojí národní měnu, nebude náš handicap 
tak velký.  

V Dánsku zavládly po oznámení výsledků dnešního 
referenda o vstupu země do Evropské měnové unie 
(EMU) triumfální radost na jedné straně a smutek 
a zklamání na straně druhé. Přední činitelé a finan-
čníci Evropské unie si zase pospíšili s prohlášeními, 
v nichž odmítají dopady dánského „ne“ na eurozónu. 
Ta bude podle německého ministra financí Hanse Ei-
chela postupovat kupředu v “nezvratném“ procesu 
evropské integrace.  

Dánský premiér Poul Nyrup Rasmussen podle 
agentury AP komentoval informace dánského minis-
terstva vnitra, které oznámilo, že již po sečtení 89,7 
procenta hlasů se proti euru vyslovilo 53 procent voli-
čů, zatímco pro euro jen 47 procent. „Byla to poráž-
ka,“ řekl Rasmussen se slzami v očích. „Promluvila 
demokracie, promluvili naši lidé... Budeme tento vý-
sledek respektovat,“ citovala premiéra agentura AP.  

„Nebudu se snažit skrývat fakt, že jsem výsledkem 
zklamán,“ řekl premiér před členy své sociálně-
demokratické strany. „Byla to porážka pro mě osob-
ně, byla to porážka pro nás všechny.“  

A ještě názor Michala Mocka z českého deníku iD-
nes: „Mír, bohatství a moc dnešní Evropy jsou zalo-
ženy na spojení a spolupráci slabých a nedosti sil-
ných. Evropa se k této cestě obrátila po století válek. 
Ale jak ukázalo dánské referendum, ne každý jde 
touto cestou rád. Dáni svým hlasem připomněli, že 
pro obyčejné lidi z malých zemí je tato cesta zvláště 
obtížná. Integrovaná Evropa je stále tlačí do nových 
změn. Při nich se jejich země pohybují na hraně me-
zi skutečným vlivem na osud unie a pouhým fraško-
vitým přitakáváním.“ 

Teď je ještě na řadě otázka, co dánské odmítnutí 
provede s připravovaným referendem na stejné téma 
ve Švédsku a Velké Británii.  

-ms- 

Švédové také odmítají euro 
Prohrané dánské referendum o euru trochu zamo-

talo hlavy nejen dánským finančním magnátů, ale 

i třeba britským a švédským finančníkům. Většina 
obyvatel Švédska totiž podle nového průzkumu ve-
řejného mínění odmítá přičlenění své země k Evrop-
ské měnové unii a nahrazení národní švédské měny 
eurem. ČTK přinesla zprávu, že jen 30 % Švédů se 
dnes přiklání k Evropské měnové unii. Proto není di-
vu, že švédská vláda váhá s vyhlášením referenda.  

-ms- podle ČTK 

Švédsko bude mít nové mince 
Tak se nám švédský král Karel XVI. Gustaf mění. 

Alespoň si to myslí někteří jeho vlivní poddaní 
a chtějí nechat razit nové mince s “aktualizovanou“ 
královskou podobou. Podle rozhodnutí švédské ná-
rodní banky totiž nynější podoba švédského panov-
níka na kovovém platidle již dávno neodpovídá sku-
tečnosti. Za 24 let přece jen trochu zestárl – a změnil 
účes, dnes již nenosí dlouhé vlasy.  

Budou útěky z norských věznic 
trestné? 
Asi se budete divit, ale všeobecně známé pohodlí 

v norských věznicích je doprovázeno i dalšími vymo-
ženostmi. Například norští delikventi mají možnost 
vycházek mimo vězení. A za útěk z vězení hrozil do-
sud jen zákaz vycházek.  

Podle nově navrženého zákona bude útěk 
z norských věznic trestný. Jako perličku uvádí zpráva 
ČTK případ jednoho z odsouzených vrahů, který si 
odpykal jen část 14-letého trestu, utekl a strávil na 
svobodě 230 dnů. Norský „Kajínek“ se za tu dobu 
dokonce stačil stát hráčem hokejového mužstva 
v jednom menším městě.  

-ms- 
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Nový Sámský parlament 
Budova nového Sámského parlamentu v severním Norsku 

byla za účasti norského krále Haralda V. slavnostně otevře-
na ve čtvrtek 2. listopadu 2000 v Karasjoku.  

Budova zákonodárné instituce Sametinget stála 130 milió-
nů norských korun (přes půl miliardy našich korun). Symboli-
zuje tradiční práci domorodého národa se soby a je otevřena 
arktickým pláním, na nichž se sobi potulují. Stavba byla fi-
nancována norským státem a byla navržena architekty 
Christianem Sundbym a Steinem Halvorsenem.  

-ms-  

Vikinské hroby na Špicberkách 
Prastará hromada kamenů nalezených na severním ostro-

vě Špicberk může skrývat vikinské hroby. Archeologové 
doufají, že se jim podaří zjistit, zda vikingové v průběhu sta-
letí navštěvovali i norské Špicberky (Svalbard).  

Kamenná hromada nazvaná „steinroys“, je pět metrů širo-
ká. Nalézá se na nejvyšším místě zdejšího terénu. Archeo-
ložka Kristina Prestvoldová říká, že není pochybností o tom, 
že kameny umístili lidé pravděpodobně ještě v době želez-
né.  

Prestvoldová chce získat povolení na výzkumy i na příští 
léto. Řekla, že se neplánují větší vykopávky, nicméně je při-
pravena nalézt cokoliv, co by pomohlo určit dobu, kdy bylo 
toto zajímavé „pohřebiště“ vybudováno. Toto místo je totiž 
podobné jiným místům na norské pevnině, o nichž je známo, 
že jsou starší než 1000 let.  

-ms- 

Nový Sámský parlament nazývaný „Sametinget“ 
se stane důležitým místem pro setkávání 

domorodých skupin. 
foto: Ole Magnus Rapp 

Kristina Prestvoldová se pokouší podívat, co skrývá hromada kamenů na Špicberkách 
foto: Sysslemannen 
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Lesní požáry nepochybně přinášely zdejší kultuře 
borovic užitek – zbavovaly ji totiž konkurence ostat-

Národní park Pyhä-Häkki 
Už neplatí obecně uznávaná pravda, že les je zele-

ný. Začíná období neuvěřitelných barev. Převládá 
žlutá, oranžová. V době, kdy k nám příchází „babí lé-
to“, do finské přírody přichází období zvané „ruska“. 
Letos obzvláště vydařené a navíc dokreslené pře-
krásným slunečným počasím. Neobvyklá inspirace 
pro malíře, fotografa, básníka, ale i přírodovědce. 
A nejlepší pozvánka, jakou si může přát obyčejný mi-
lovník severské přírody. 

 

Chráněné území již téměř 90 let 

O národním parku Pyhä-Häkki jsem mnoho slyšel, 
patří ve středním Finsku k nejoblíbenějším. A tak mě 
zvědavost zavedla na jedné z mých podzimních vý-
prav právě sem. Pyhä-Häkki snadno najdeme, odbo-
číme-li že silnice č. 4 (oblíbené „Nelostie“) asi 40 km 
severně od Jyväskylä do městečka Saarijärvi, odtud 
nás místní silnice č. 6510 zavede přímo ke vstupu do 
národního parku. 

Unikátní lesní porosty jsou zde chráněny už od roku 
1912, národní park byl vyhlášen v roce 1956. V roce 
1982 byla plocha národního parku rozšířena na sou-
časných 12 čtverečních kilometrů. Stejně jako větši-
na národních parků ve Finsku je i Pyhä-Häkki spra-
vován ústavem Metsähallitus. 

 

Požár – přirozená součást eko-
systému 

V informačním přístřešku u vchodu do 
NP se můžeme dočíst o působení spon-
tánních lesních požárů na život místního 
ekosystému. Najdeme zde i zajímavou 
ukázku řezu kmenem borovice, která 
přežila několik lesních požárů. V okolí 
poškozeného živého dřeva je patrný 
rychlý přírůst dřevních vrstev, kterými 
byla požárová jizva zacelována. S tako-
vými stromy se také běžné setkáváme 
v porostech na pahorku Mastomäki v se-
verovýchodní části NP. Už zdálky jsou 
jasné patrně protáhlé černé klíny ohoře-
lého dřeva v dolní části kmenů, někdy 
vysoké téměř dva metry. 

Právě borovice lesní (Pinus sylvestris) 
byla jediným druhém, který v této lokalitě 
častým lesním požárům nejen odolával, 
ale dokonce se na jejich vzniku i podílel. 
Do vysokých, rovných kmenů místních 
borovic, výrazně převyšujících okolní porosty a navíc 
rostoucích na pahorku, totiž často udeřil blesk, který 
byl příčinou vzniku požáru.  

Stromy po požáru,  foto Metsähallitus 

Příroda 

Na bázích kmenů borovic jsou patrné stopy 
po lesních požárech,   kresba Metsähallitus 



17                                                                                              Severské listy – prosinec 2000 

Příroda 

ních dřevin, zejména smrků ztepilého (Picea abies). 
Ten jinak pokrývá většinu níže položených okolních 
lokalit. Protože borový les je jinak ve středním Finsku 
velkou vzácností, lze usuzovat, že požár je doslova 
zachráncem zdejších porostů. 

 

Lodní stěžně a rašelina 

Jak již bylo naznačeno, z celkového hábitu zdejších 
jedinců borovice lesní jsou nápadně zejména jejich 
vysoké, přímé kmeny. Ty byly také v minulosti hos-
podářský využívány a vysoce ceněny. Vyráběly se 
z nich totiž stěžně námořních lodi. Z dnešního hledis-
ka velmi romantické řemeslo se z těchto lesů vytrati-
lo po vyhlášení chráněného přírodního území. Zůsta-
lo jen místní jméno pahorku, kde lodní stěžně 
„rostou“ – Mastomäki (finsky masto = lodní stěžeň, 
mäki = pahorek). 

Protějškem starých lesních porostů je jiný typ kraji-
ny – rozsáhlá rašeliniště, rozkládající se jednak při 
severozápadním a severovýchodním okraji NP 
(Kotaneva a Riihineva), jednak ve střední části ná-
rodního parku mezi jezery Suolikko a Kotajäřvi. Po-
sledně zmíněné rašeliniště je přístupné po dřevěném 
chodníčku a je na něm několik zastávek naučné 

stezky. Naprosto rovná a přehledná krajina rašeliniš-
tě je překvapením pro poutníka, který právě opustil 
kopcovitý lesní terén. Střídání tmavých lesů a otevře-
ných poloh rašelinišť je překrásnou přirozenou deko-
rací zdejší krajiny a poučný výlet je touto změnou do-
plněn o dokonalý estetický zážitek. 

 

Bez jezer to nejde 

Historie každého kousků finské krajiny je vždy ve 
zvláštním vztahu k nejbližšímu jezeru. Také národní 
park Pyhä-Häkki má své jezero – nevelké, ale krás-
né, klidně a samozřejmě čisté Kotajärvi. Na jeho bře-
hu je zřízeno ohniště a přístřešek pro unavené ro-
mantiky. To jsem dneska já. Dříví mám víc než dost 
(postaral se o něj Metsähallitus) a západ slunce nad 
jezerem se blíží. 

Zapaluji oheň, stavím na něj konvici s vodou a při-
pravuji balíček kávy. Slunce už se ztratilo za lesem, 
jezero je tiché a chladné a z jeho břehu žluté září 
březové a osikové listí.  

Tak tohle je Finsko. Moje křišťálová země. 
Václav Chvátal 

Jezero v rezervaci Pyhä-Häkki,  foto Metsähallitus 
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Dřeviny Islandu 
Jaké dřeviny rostou na Islandu? Někteří turisté říka-

jí, že žádné, jiní říkají, že dnes žádné, ale v minulosti 
ano. Při své návštěvě Islandu od 2. října do 
29. listopadu 1999 jsem se věnoval i zodpovězení té-
to otázky.  

Základní podmínky  

Základní kritéria pro růst stromů a keřů jsou půdní 
podmínky, množství srážek a průměrná roční teplota. 
Co se týče půdních podmínek, na Islandu nacházíme 
vyvinuté půdy, takže tyto podmínky spíše ovlivňují 
druhovou skladbu dřevin. Island má jednu zvláštnost 
– velké lávové oblasti. Podle stáří lávy zde můžeme 
pozorovat postupné pronikání vegetace. 
I o dostatečném množství srážek není problém se 
přesvědčit, každý turista na Islandu to poznal na 
vlastní kůži. V horách jsou oblasti s až 4000 mm srá-
žek za rok. A průměrná teplota také není špatná, 
v Reykjavíku je 3,9 stupňů. Pro porovnání, náš šu-
mavský Pancíř má o dvě desetiny méně a přesto je 
porostlý okrasnou smrčinou.  

Všechny základní podmínky tedy dávají předpoklad 
růstu stromů.  

Jaká je skutečnost?  

Ve městech nacházíme pestrou skladbu dřevin, 
např. smrky, borovice, modříny, javory, vrby, jeřáby, 
břízy a jiné. Tato zeleň ale není původní, je uměle 
osázená. Na venkově občas nacházíme na vrby 
a břízy. U domků však často najdeme velmi pestré 
výsadby. Také občas v terénu narazíme pravidelné 
čtverce vysazených stromů. V horách vysokou zeleň 
nenajdeme, vzhledem ke klimatickým podmínkám. 
Zde převládá přirozená tundra, která je také velmi 
okouzlující.  

Abych dostal odpověď na otázku, jaké dřeviny 
opravdu rostly na Islandu, navštívil jsem zdejší bota-
nické zahrady. V říjnu v Reykjavíku a v listopadu 
v Akureyri. V zahradách bylo vždy mohutné stromo-
ví. Pracovníky obou botanických zahrad oceňuji, ne-
boť se mi věnovali i když měli pro veřejnost zavřeno. 
V Reykjavíku mi umožnili i prostudovat odbornou lite-
raturu. Zde jsem mohl učinit závěr, jaké jsou původní 
islandské dřeviny. 

Výšky dřevin na Islandu a u nás 

 

Pokusme se nyní sestavit pravděpodobné původní 
vegetační stupně: 

Vegetace v pohoří Esja, cca 750 m n.m., tedy tundra s mechy a lišejníky 

jméno dřeviny Island u nás 

Bříza trpasličí (Betula nana) 0,6 0,9 

Bříza pýřitá (Betula pubescens) 12 2 

Dřín (Cornus suetica) 0,2 -- 

Jalovec obecný 
(Juniperus communis) 

1,2 6-12 

Osika (Popupus tremula) 6 20-25 

Vrba (Salix callicarpaca) 0,6 -- 

Vrba zakrslá (Salix herbacca) 0,2 0,2 

Vrba (Salix lanata) 2 -- 

Vrba bobkolistá (Salix phylicifolia) 5 (?) 2,5 

Vrba – jíva (Salix caprea) 8 15 

Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) 12 15 

0 – 100 m n.m. … smíšené lesy 
z bříz, osiky, různých vrb 
a jeřábu a keřů  

100 – 250 m n.m. … březové lesy  

250 – 400 m n.m. … řídké březové 
lesy  

400 – 550 m n.m. … tundra s keři, 
vřesem a mechem  

550 – 700 m n.m. … tundra s nízký-
mi keři (do cca 20 cm) 
a mechem  

700 – 850 m n.m. … tundra s me-
chy a lišejníky  

850 – 1000 m n.m. … lišejníky, 
podsněžní stupeň  

1000 m n.m. a více … ledovec 
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Vidíme, že Island byl v minulosti vyjma lávových 
oblastí do cca 400 m n.m. zalesněn. Tyto oblasti 
dnes odpovídají nekonečným pastvinám. Původní 
vegetaci zničil člověk svojí touhou mít stále více 
a více pastvin. Dnes mají Islanďané jiný přístup 
k přírodě. Snaží se i o opětovné zalesňování, to jsou 
ty pravidelné útvary v terénu z borovic a smrků. Ve-
getace ve vyšších nadmořských výškách se nám za-
chovala v dobrém stavu. Vegetační stupeň lišejníků 
je velmi zajímavý, pestrá druhová skladba v různých 
barvách. Při návštěvě Islandu se pozorně dívejme 
a uvidíme oblasti s původní vegetací, oblasti přemě-
něné v zemědělskou krajinu a oblasti znovuzalesňo-
vané.  

text a foto Zdeněk Soukup  

Poznámka redakce  

Na doplnění článku udávám, že Island dříve byl cel-
kem dost zalesněný. Pochopitelně, že ne ve vnitro-
zemí. Na poušti, ani lávové, toho moc nevypěstujete. 
Navíc značné srážky zde příliš vody nenechávají, 
vše se lávovými „šutýrky“ rychle dostane až na čedi-
čové podloží, tam vznikají nejprve „podzemní“, pak 
normální řeky a vše odtéká pryč. Dnes je to se stro-
my horší, nejvíce se na tom podepsaly slavné island-
ské ovce. Dříve se pro ně pracně vykácely pastviny, 
dnes ožerou, co se dá. Takže nějaké malé stromky 
nemají žádnou šanci. Ale to neznamená, že tu 
nejsou žádné lesy. Je spousta všelijakých umělých 
lesoparků, v národních parcích také něco roste, já 
jsem osobně spal ve slušném lese, stromy asi dese-
timetrové, dvacet čísel v průměru – a spal jsem na 
pasece, kde byly složeny čerstvě pokácené klády.  

Josef Mach ve své knize Island, ostrov mezi konti-
nenty píše o své návštěvě poloostrova Snaefellsnes: 
„Minuli jsme zárodek nově vysázeného lesa 
a budovu ředitelství Islandských lesů. Odtud se řídí 
výsadba dvou až tří milionů stromků ročně. Bohužel, 
i když se porosty zakládají na jižních stráních a pak 
oplocují, aby je neokusovaly ovce, uchytí se jen kaž-
dý pátý výpěstek. Dříve se vysazovaly břízy, jeřáby 
a vrby. Dnes je nahradily severské jehličnany, jedle, 
smrk a borovice. Jejich sazenice se dováží ze Sibiře 
a Aljašky.“  

Račí slavnosti ve Švédsku 
Chytání raků a lov losů jsou dvě věci, které prý do-

káží udělat že Švédů smrtelné nepřátele. Po svátku 
letního slunovratu v červnu (Midsommarafton) je Den 
raků (Kräftansdag) druhým největším svátkem léta 
a většinou předznamenává jeho konec a začátek 
podzimu. Klasické švédské račí oslavy mají kořeny 
v minulém století, kdy jedním z důvodů, proč se stal 
tento svátek tak oblíbeným, byla touha po návratu 
k přírodě a romantickým posezením u stolu pod ši-
rým nebem. Ještě před necelými patnácti lety se s lo-
vem a konzumaci raků muselo čekat na 8. srpen, 
který byl v celém království označen za Den račí pre-
miéry. O oblibě račích slavnosti svědčí fakt, že Švéd-
sko konzumuje nejvíc raků pro capita na světě ročně 
se do Švédská doveze 2500 tun raků a dalších 50 
tun Švédové vyloví ve vlastních vodách, znamená to 
spotřebu téměř půl kg na člověka ročně!!  

Většina raků ve švédských vodách pochází ze se-
verozápadu USA. Signální rak (signalkräfta) je dnes 

nejrozšířenějším druhem raka 
v Evropě a tvoří 90 %račí po-
pulace ve švédských řekách. 
Původní švédský rak říční se 
dnes vidí jen velmi sporadicky, 
k jeho velkému úhynu došlo 
při nakažení račím morem. V 
polovině šedesátých let se ob-
jevil návrh na implantaci raka 
signálního do švédských vod. 
Hlavním kladem byla jeho 
odolnost vůči račímu moru. V 
červnu 1969 přistály v Malmö 
první vsádky – do Švédska se 
dovezlo přes 60 000 kusů, po-
té byl import živých raků zaká-
zán. Zjistilo se totiž, že právě 
rak signální přenáší morovou 
nákazu, proti níž je sám imun-
ní, na zbývající populace raka 
říčního. Neporušené kolonie 
raka říčního byly zachráněny 
na dvou největších švédských 

Rekreační lesopark Kjarnoskogur na okraji Akureyri v nadmořské výšce 20 až 15 m 
Území je velmi pestře osázeno, vidíme modřín, smrk, borovici, břízu a vrbu – jívu 
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ostrovech Gotlandu a Ölandu, kde je výsadka signálních 
raků od roku 1989 zakázána. Rak říční se stal švédským 
symbolem, a objevuje se dokonce na nových švédských 
pasech. 

Pro labužníky zůstává rak říční velkou pochoutkou, za 
kterou jsou ochotni zaplatit cenu, jež mnohdy více než 
dvakrát převyšuje cenu za raky importované. Na švédský 
trh se dováží raci převážně z Turecka a že Spojených stá-
tu, ale také z Číny a že Španělska. Kilo raků pořídíte od 
50 švédských korun za kilogram. 

Na račí slavnosti s již téměř stoletou tradici jsem se jela 
podívat do Tidaholmu, malého městečka ve středním 
Švédsku. Komuna zde spolu s charitní organizací Lions 
Club připravuje na jeden den v roce, zpravidla druhý týden 
v srpnu, speciální povolené chytání raků pro všechny děti 
do 15 let. Program dne raků se připravuje pečlivě už něko-
lik týdnu předem, již tradiční je volba račí královny mezi 
dívkami do šestnácti let, pojídání vařených raků na míst-
ním náměstí, udělování stipendií nejlepším studentům či 
koncert místního orchestru. Hlavním bodem je ovšem 
kräftfiske čili chytání raků. Podél řeky Tidan už dva dny 
předem stanují děti, aby si zajistily dobře území. V den D 
se pak od rána připravuje rybářské náčiní a návnady. Lovit 
se ovšem může začít až po páté hodině odpoledne. Tehdy 
dá z terasy hotelu Vattumannen znamení všem malým ry-
bářům Račí královna a už padají koše do vody. Menší děti 
loví pod dozorem tatínků – za několik minut se v kbelících 
mrskají první raci.  

Rolf Andersson, zasloužilý člen Lions Clubu, říká: „Tato 
tradice se v Tidaholmu udržuje už od dvacátých let tohoto 
století, vážně ohrožena ovšem byla v šedesátých letech, 
kdy raky v celém Švédsku zachvátil mor a raci na mnoha 
místech úplně vyhynuli. Lions Club to ovšem tak nenechal 
a implantoval do řeky americké signální raky. Uměla vý-
sadba byla prováděna ještě pět dalších let, nyní už je 
ovšem račí kolonie v řece početná a obnovuje se sama.“ 

Na konci léta nesmí raci chybět na žádném 
švédském stole. Typický recept na jejich přípravu 
vypadá následovně: Na 1 kg raků (25-30 kusů) 
svaříme 2,5 litru vody s 1 dcl soli, přidáme kopr, 
2 kostky cukru. 

„Zkontrolujte, zda raci žijí!“ uvádí kuchařka, „a 
dobře je propláchněte. 
Raky ponořujte do va-
řící vody po 6 kusech, 
nechte je vařit 1 minu-
tu. Všechny raky vaří-
me 8 minut a pak dá-
me vychladnout. Nej-
lepší chuti dosáhne-
me, když uvařené raky 
necháme stát v chladu 
10-12 hodin.“ Podle 
jednoho starého re-
ceptu se má do vývaru 
dokonce přidat i láhev 
plzeňského.  

Tak tedy – dobrou 
chuť! 

Svatava Nigutová 
foto archiv 
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Gorri-Gorri 
Tma – záblesky světla – výkřiky ve tmě – pohyb 

– hudba – výkřik – tanec....  

Takhle nějak začíná a pomalu se odehrává před-
stavení Gorri-Gorri. V představení se vypráví příběh 
opuštěného dítěte Gorri-Gorri, sirotka, o něhož se 
stará a pečuje tým vědců. Postupně tak poznáváme 
jeho dětství, děj ukazuje jednotlivé fáze vzdělávání 
a dospívání. Gorri-Gorri se tak učí od svých učitelů 
psaní, čtení, chůzi, myšlenkám i citům.... Ale jaká je 
realita tam za dveřmi laboratoře, co už musí objevit 
sám! Hlavním tématem celého představení se tak 
stává dospívání, odpovědnost rodičů/učitelů, roli „do-
brého občana“ a rozhodně nabízí hodně impulsů 
a zamyšlení jak pro norské tak celosvětové publi-
kum.  

Poslední představení připravené ve spolupráci nor-
ského tanečního souboru Jo Strømgren Company 
a Riksteater je kombinací moderního tance 
a figurativního moderního divadla. Riksteater před-
stavili toto představení premiérově 19. září v Dram-
men a vydali se pak na dvouměsíční šňůru po celém 
Norsku, od jihovýchodního přímořského městečka až 
po severní rybářskou osadu. Rozhodně je na co se 

GORRI-GORRI 

Choreografie / skript / scéna: Jo Strømgren 
Tanečníci: Kyrre Texnas, Jan Ivar Lund, Jonas Di-

gerud  
Loutkoherci: Christine Støsen, Anne Stray, Pål Vi-

ken Bakke  
Hudba / zvuk: Lars Årdal  
Fotograf: Knut Bry (JSK)  
Produkce: Jo Strømgren Kompani / Riksteatret  
 
 
 

Islandská filharmonie 
v newyorské Carnegie Hall 
Devátého října v osm hodin večer se mi splnil jeden 

z mých snů. Poslechl jsem si islandskou klasickou 
hudbu. Stalo se tak při druhém newyorském koncer-
tě islandské filharmonie ve slavné Carnegie Hall, kte-
rý jsem měl to štěstí shlédnout. Trochu jsem se obá-
val, že v den představení již nebudou mít lístky, resp. 
lístky v rozumné cenové relaci, protože vím že, na 
Karla Gotta byla Carnegie Hall vyprodána již týden 
před akcí, lépe řečeno jediné lístky, které se daly 
koupit, stály čtyřicet pět dolarů, avšak obával jsem se 
zbytečně. Těsně před představením ještě měli i ty 
nejlevnější za patnáct dolarů. A zdaleka nebylo vy-
prodáno.  

 

dívat. Doufejme, že nezůstane jen u norských břehu, 
ale Riksteater a Jo Strømgren Company zavítají také 
do našeho kulturního srdce Evropy.  

Markéta Zimmermanová, foto archiv SL 
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Islandský symfonický orchestr pod vedením americ-
kého dirigenta Rica Saccaniho zahrál celkem tři díla, 
z čehož to první sklidilo pravděpodobně největší 
aplaus. Jednalo se o světovou premiéru nekonvenč-
ní skladby Icerapp 2000, jejíž autorem je Atli Heimir 
Sveinsson, současný islandský skladatel „klasické“ 
hudby.  

I bez znalosti programu se dalo očekávat co se zde 
bude asi hrát. Na první pohled muselo každého člo-
věka upoutat patero druhu bubnů, tympány, činely 
a i klasické bicí pro normální jazz či rock. Také tolik 
kontrabasů a žesťů (div ne saxofonů) najednou se 
nevidí tak běžně. Zkrátka ta první skladba byla na-
prosto skvělá, vtipná, melodická, dokonce i rytmem 
zajímavá. A jak by také ne, Sveinsson se inspiroval 
starým islandským rímurem, tedy: 1-2-3-4, 1-2-3, 1-
2-3-4, 1-2.  

Ve skladbě bylo několik klasických jazzových pasá-
ží, symfonici sami zpívali, tleskali a klepali a dirigent 
to vše vášnivě řídil, až téměř tančil, někdy i na jedné 
noze. Taková ryze islandská postmoderní bombička 
do jinak jistě konzervativní Carnegie Hall.  

Další dvě, mnohem delší skladby, Koncert pro violu 
a orchestr D mol od Arana Chačaturjana a 1. symfo-
nie E mol od finského skladatele Jeana Sibelia, již 
zas tak oslnivé nebyly. Tedy alespoň pro mne, hu-
debního laika. Od této chvíle se jednalo o kvalitní 
koncert klasické hudby (výraz „vážná hudba“ nerad 
používám, protože i tato klasika může být veselá 
a hravá). Ještě snad dodat že tu violu v Chačaturja-
nově koncertě si zahrála Islanďanka Judith Ingolfsso-
nová.  

Koncert mne zklamal v tom smyslu, že jsem očeká-
val více islandské hudby, která mi doposavad kromě 
Björk zůstává ukryta. Ale Icerapp 2000 se mi líbil 
hodně, doufám že podobně pocity budu mít i z ostat-
ní islandské hudby.  

Martin Benda pro Severské listy 

Dánská fotografka studuje a vy-
stavovala v Praze 
Dánská fotografka Charlotte Østervangová (1970), 

rodačka z Ålborgu, představila soubor svých absol-
ventských fotografií vytvořených k ukončení bakalář-
ského studia na Filmové akademii muzických umění 
v Praze. Výstava se konala v prostorách Továrny R. 
J. Jeřábka, Osadní 35, Praha 7 – Holešovice do 
20. října 2000.  

Charlotte Østervangová se ve fotografickém oboru 
začala vzdělávat v roce 1995 absolvováním kurzu 
v Noddeknakkeren a poté na Danmarks Fotografiske 
Billedkunstskole, Fatamorgana. V roce 1997 byla při-
jata na tříleté bakalářské studium oboru fotografie na 

pražské FAMU.  

V průběhu svého pobytu vystavovala v pražském 
Mánesu na jaře 2000 snímky pořízené z cirkusového 
prostředí a portréty. Na nynější výstavě představí 
soubor fotografií, které připravila jako svoji bakalář-
skou práci na závěr svých pražských studií.  

Některé  z  jejích  prací  si  internetoví  brouzdalové 
mohou prohlédnout na adrese  
     http://www.oestervang.dk 

-pd- 

Peer Gynt a Haugtussa 
Ve středu 1. listopadu 2000 byla v respiriu Lichten-

štejského paláce na Malostranském náměstí v Pra-
ze, sídle Hudební fakulty AMU, zahájena výstava ně-
kolika desítek moderních obrazů od současných nor-
ských malířů Franse Widerberga (*1934) a Håkona 
Blekena (*1929). Obrazy jsou inspirovány Peer Gyn-
tem Henrika Ibsena a Haugtussou (norskou Rusal-
kou) Arne Garborga.  

O týden později se pak v sousedním sále Bohumila 
Martinů konal i jeden z řady pravidelných koncertů 
Stamicova kvarteta v rámci festivalu Euroart Praha 
2000. Tento výtvarně hudební festival v průběhu ce-
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lého roku 2000 uváděl koncertní a výtvarné umělce 
ze zemí, jejichž města, podobně jako Praha, byly 
v roce 2000 Evropskými městy kultury.  

Výstavu a koncert spolupořádala Hudební fakulta 
Akademie múzických umění s Velvyslanectvím Nor-
ského království v Praze. Výstava trvala jen do 26. 
listopadu.  

 

Dva velcí spisovatelé v ilustracích dvou 
velkých malířů  

Jaké je Norsko? V čem spočívá duše norského ná-
roda? Na takové otázky slýcháme hodně odpovědí, 
sotva ale dokážeme posoudit, která je správná. Vše-
obecná jednota však vládne v tom, že na dva z nor-
ských kulturních pokladů pohlížíme jako na nezpo-
chybnitelný národní majetek, neboť právě o nich se 
má za to, že vyjadřují, co je opravdu „norské“. Peer 
Gynt Henrika Ibsena a Haugtussa Arne Garborga 
jsou díla, která nezapřou dobu svého vzniku, tedy 
poslední třetinu 19. století, poznamenanou doznívají-
cím romantismem. Najdeme v nich tolik folklorních 
prvků a nálad ze života norského lidu, že mezi pokla-
dy norské kultury plným právem patří – zároveň však 
to jsou díla internacionální a všeobecně lidsky plat-
ná. Proto dokáže Peer Gynt i Haugtussa oslovit stej-
ně silně čtenáře v Praze, v Oslo či jinde. A ještě něco 
mají společné: Obě díla inspirovala umělce – kupří-
kladu Edvarda Griega, který vytvořil hudbu k oběma 
dílům, i umělce výtvarné, jak dokládá tato výstava.  

 

Henrik Ibsen (1828-1906)  

Henrik Ibsen napsal roku 1867 epickou báseň Peer 
Gynt, plnou fantazie, realisticky odpozorovaných po-
stav i roztodivných figurek norského venkova, které 
zabydlují ideální, ryzím folklórem znamenanou kraji-
nu. Tam stojí Peer Gynt, který prochází světem ces-
tou nejmenšího odporu, problémy řeší lehkovážně 
a je symbolem promarněného života. Vše nepříjem-
né obchází, postupně zrazuje své nejbližší 
a poslušně následuje své nejprimitivnější instinkty. 
Stojí vždycky někde uprostřed, ani ryba, ani rak, ani 
nebe, ani peklo. Je to zkrátka Peer, lhář a dobrodruh, 
avšak i přes svůj chybějící morální imperativ miláček 
norského publika. Čtenář či divák totiž – stejně jako 
k Ibsenovi samotnému – ani k Peeru Gyntovi nemů-
že zůstat chladný: může ho třeba zároveň milovat 
i odsuzovat, ale nikdy mu ani jeden, ani druhý nezů-
stane lhostejný.  

 

Arne Garborg (1851-1924)  

O něco mladší Arne Garborg je považován za natu-
ralistu, českým čtenářům je znám z několika přelože-

ných románů a s českým prostředím ho spojuje 
i skutečnost, že T. G. Masaryk si s ním vyměnil ně-
kolik dopisů o chorobných jevech naší civilizace. 
Rozsáhlá báseň Haugtussa (česky Rusalka či Divo-
ženka), kterou napsal na sklonku 19. století, se z je-
ho tvorby vymyká – je lyrická, optimistická, projasně-
ná. Podle vlastních slov v ní chtěl Garborg vykreslit 
rodný kraj Jæren, rovinatý, chudý a kamenitý kraj na 
jihozápadním pobřeží Norska, a to z období, kdy byl 
ještě živý a radostný a nesužoval ho tísnivý pietistic-
ký duch, kterým autor tolik trpěl ve vlastním rodin-
ném prostředí.  

Prosté děvče Veslemoy, přezdívané Haugtussa, 
má schopnost navázat kontakt s temnými podzemní-
mi silami, které jí také nabídnou pomoc, když ji zradí 
milý. Ona však jejich kouzelný nápoj odmítá, neboť 
nechce přijmout pomoc od zkázonosných sil a raději 
svou bolest protrpí – i za cenu, že si ji bude navždy 
pamatovat. Haugtussa se rozhoduje opačně než 
Peer Gynt.  

Thor Henrik Svevad, cand. philol. 
Univerzita Karlova v Praze 

Frans Widerberg (*1934) 

Mám to štěstí se s Widerbergem osobně dobře 
znát, a proto jsem se těšil, že se s ním po letech za-
se setkám, a to dokonce v Praze. Bohužel jsem na 
zahájení výstavy našel pouze několik jeho vynikají-
cích barevných grafických listů a na jeho návštěvu 
v České republice si budeme muset ještě počkat. 
Protože je Widerberg skutečný velikán současného 
norského malířství, chtěl bych alespoň, jako doplnění 
výstavy, čtenářům Severských listů jeho tvorbu přiblí-
žit.  

Frans Widerberg se za svých 66 let plodného života 
dostal na jedno z nejpřednějších míst mezi norskými 
grafiky a malíři a jeho osobité pojetí moderního umě-
ní úspěšně proniklo do povědomí celé kulturní Evro-
py. Ve výtvarném provedení je Widerberg sice svůj, 
avšak v jeho dílech nesporně je patrný vliv koryfeje 
norského malířství Edvarda Muncha.  

Do povědomí veřejnosti Widerberg vstoupil velice 
brzy po absolvování svých studií na umělecké fakultě 
v Oslo v roce 1963. Věnoval se nejprve dřevorytům, 
litografii a rytinám. Svými ilustracemi v černobílém 
provedení zaujal privilegované místo v norském tisku 
publikací. Již v roce 1965 byly jeho ilustrace ke knize 
Salome od Oscara Wilda oceněny prestižní cenou 
a o deset let později na retrospektivní výstavě jeho 
tisků v Národní galerii taktéž. Po prvních úspěších 
následovaly barevné dřevoryty i litografie a akvarely 
zejména velkých rozměrů. Jeho pracovní a umělecká 
aktivita byla obdivuhodná. Práce z první dekády jeho 
umělecké tvorby čítají mnohem více než 50 děl.  

Již v roce 1970 se dostal na přední místo mezi re-
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nomovanými norskými malíři. Zúčastnil se mnoha výstav 
v celé Skandinávii a ve Velké Británii. V roce 1977 úspěš-
ně reprezentoval Norsko na bienále v Benátkách. Grafika 
a akvarely byly doplněny oleji a jinými formami malířského 
umění a jeho rozměrná díla se stále častěji objevovala 
nejen na výstavách, ale i jako trvalé artefakty v galeriích 
a v reprezentačních místnostech důležitých institucí. Čet-
nost předvedených prací Widerberga na výstavách po celé 
Evropě do současné doby dosáhla úctyhodného rozměru, 
který mu mohou závidět i ti nejlepší evropští malíři. Wider-
berg se stal známým také malířskou tvorbou oltářů a kos-
telních interiérů. Již v roce 1977 vytvořil oltář v kostele ve 
Volsdalenu a v dalším případě pozoruhodnou skleněnou 
vitráž do čelní oltářní stěny. I v těchto náboženských pra-
cích se drží svého malířského stylu a jeho biblické scény 
nikdy nerespektují známé symboly křesťanské tradice.  

Obsah a styl tvorby jej řadí jednak mezi moderní romanti-
ky, ale také do kategorie nových expresionistů. Je často 
příznačně označován jako moderní malířský básník, s du-
chovními předchůdci v minulých stoletích romantismu 
s existenciální filozofií. Jeho pracovní metody i umělecké 
vidění jsou extrémně vyzývavé, přičemž jeho vize v obra-
zech má mnoho paralel v současnosti i dávné minulosti. 
Používá výrazných barev, které dodávají jeho tvorbě plas-
tičnosti. Na jeho plátnech najdeme všechny živly vesmíru – 
kosmos, zemi, oheň, vodu, oblohu i energii. Nejvýraznější-
mi náměty pro Widerberga jsou ale koně s jezdci, plovoucí 
figury ve vzduchu a milující se páry. Většina úzkých figur je 
holá, bez šatů, má dlouhé nohy a holé hlavy a motivem bý-
vá často přechod mezi zvířecím světem a člověkem. Oso-
by na jeho obrazech jsou často ve skupinách, někdy 
v mystickém kruhu a lidské páry hledají kontakt v tělesném 
spojení. Ve všech dílech se vždy snaží Widerberg o silný 
dojem a vždy o zachování svého osobitého stylu, což 
v umění není jev zcela běžný.  

Podstatou evropského úspěchu Widerberga je vynikající 
kompozice prostoru a času a současnost jeho témat. 
V souvislosti dobývání kosmu člověkem se na jeho obra-
zech objevují lidské figury ve volném prostoru i záhadné 
bytosti z vnějšího světa. K jeho proslulosti nesporně při-
spělo i postupné opakování motivů v jeho pracích, což 
umožnilo dokonalost provedení.  

Widerberg je malíř, který již za svého života dosáhl neu-
věřitelných výšin. Je to malíř novodobých romantických 
básní, který svoji vizi předvádí lidstvu. Rozměr jeho rozsáh-
lého díla má mystické i sexuální dimenze. Své práce signu-
je prostým jménem Frans.  

Frans Widerberg dal Norsku kromě svých obrazů i dva 
umělecky nadané syny. Nikolaus je výborným a již také 
známým sochařem. Socha Thora Heyerdahla v Larviku 
v nadživotní velikosti je jeho dílem. Druhý syn Thomas je 
hudební skladatel a dal o sobě také již vědět v moderním 
pojetí vážné hudby.  

Drahomír Machaň 
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Helsinky v Arše 
V pražském divadle Archa probíhal v létě a na pod-

zim seriál zajímavých vystoupení finských umělců. 
Vystoupila zde řada finských, nejen helsinských, 
souborů. Jmenujme alespoň některé z nich. 

V červenci zde hostoval finský komorní orchestr 
z Helsinek Avanti, který se svým perfekcionalismem 
a univerzálností řadí k nejlepším evropským ansám-
blům svého druhu. „Mužský sbor řvounů“ Mieskuorä 
Huutajat je třicetičlenný ansámbl proslulý svým své-
rázným pojetím tradičních písní a pochodů. Akordeo-
nista Kimmo Pohjonen, jeden z nejvy-
hledávanějších hudebníků a performerů ve Finsku, 
měl koncert kombinací originálních skladeb a půso-
bivých jevištních obrazů s mnoha světelnými 
a zvukovými efekty.  

Hudební skupiny IMA-C, jež je unikátní směsí mini-
malismu, drum´n´bass, tanečních rytmu, finských et-
nických vlivů, improvizace a avantgardy. Skupina Gi-
rls of Angeli neboli Angelin Tytöt neboli Angelit po-
chází z laponské vesničky Angeli nezasažené globa-
lizací, kam byl elektrický proud zaveden teprve před 
deseti lety. Repertoár této skupiny zahrnuje vlastní 
skladby i tradiční písni ve stylu „joik“. Ke spolupráci si 
je vybrala islandská diva Björk.  

Divadlo Archa je zřizované Hlavním městem Pra-
hou. Vůdčí ideou zakladatelů Archy, která zahájila 
provoz v roce 1994 v prostorách legendárního Buria-
nova Déčka, bylo vytvořit kulturní centrum jako místo 
otevřené pro nejrůznější, mnohdy nečekaná setkání. 
Dramaturgie se orientuje na spolupráci s umělci 
a soubory, jejichž tvorbu spojuje snaha o nekon-
venčnost a hledání nových forem a obsahů. 

 

Finská kapela Värttinä – tradiční hudba 
v moderním kabátě 

Finští Värttinä u nás koncertovali na loňském E. T. 
Jamu, letos přijeli zase, tentokrát však do pražského 
divadla Archa v rámci série Helsinky v Arše. 

V rozhovoru s Lubomírem Dorůžkou, který otiskly 
Lidové noviny, hovoří hráč na saxofon a bozouki 
Janne Lappalainen o kořenech lidové hudby. Lidé 
země, kterou střídavě okupovalo Švédsko i Rusko, 
čerpali svoji identitu z lidového umění. Ostatně jim 
nic jiného nezbývalo. A dodnes čerpají. Proto také 
nemají strach před celoevropským splynutím národní 
kultury a hudby s celoevropskou či celosvětovou, 
prostě před globalizací. Je zajímavé, že spousta pře-
devším hudby pochází z dnes ruské Karélie, 
z oblasti, která byla kolébkou finské kultury. Karélie 
připadla po druhé světové válce Rusku, a tak řada 
tamější obyvatel utekla raději do Finska, než aby se 

nechala poruštit. A z těchto pramenů čerpá své zdro-
je i Värtinnä.  

Kapela vznikla před osmnácti lety. Její popularita 
vzrůstá a koncerty se konají ve stále větších sálech. 
Janne Lappalainen odmítá, že by kapela hrála kvali-
tativně novou a lepší hudbu, i když se samozřejmě 
zlepšují i jako muzikanti. Připisuje to spíše většímu 
zájmu o okrajové hudební žánry a cizí kultury. „V Ev-
ropě třeba před takovými deseti lety nikdo finskou 
hudbu neznal,“ říká. „Dnešní posluchači jsou o cizích 
kulturách mnohem informovanější.“ Skupina byla le-
tos potěšena například se zájmem Španělů a Maďa-
rů. Na festivalu Sziget v Budapešti s nimi zpívali tex-
ty.„I když se Fin s Maďarem nedomluví, oba jazyky 
jsou spřízněné,“ dodává Lappalainen.  

Värttinä používá původní nástroje z celého světa, 
nejen tedy tradiční finskou citeru zvanou kantele, ale 
i didjeridoo z Austrálie, flétnu kaval z Bulharska či 
původně řecký nástroj bouzouki. Zato moderní ná-
stroje a pomůcky, jako například různé samplery, 
skupinu míjejí. Doposud je nenapadlo, v čem by 
mohli zvuk ka-
pely obohatit. 
„Není nad pů-
vodní akustic-
ký zvuk,“ říká 
v rozhovoru 
Janne Lappa-
lainen který 
na řecké bou-
zouki hraje. 

-ms-  
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České centrum Stockholm 

Fotografie měst kultury 
Ve výstavním sále Českého centra Stockholm byla 

30. listopadu zahájena výstava Cesty dorozumění. 
Hana Jakrlová-Kirkpatrick zde představila své foto-
grafie devíti evropských měst kultury, kterými jsou le-
tos Avignon, Bergen, Bologna, Brusel, Helsinky, Kra-
kov, Praha, Reykjavík a Santiago de Compostela. 
Stockholm, který se honosil titulem evropské kulturní 
metropole v roce 1998, je poslední zastávkou této 
zajímavé výstavy, kterou již zhlédli diváci v mnoha 
evropských zemích včetně České republiky. Fotogra-
fie byly ve Švédsku k vidění do 15. prosince.  

text a foto Zdeněk Lyčka, Stockholm 

Eros navštívil chladný Sever 
Ve výstavním sále Českého centra Stockholm byla 

9. listopadu zahájena výstava Eros, kterou tvořilo 
několik desítek šperků s erotickými motivy. Na mini-
málním prostoru s nejnápaditějšími výrazovými pro-
středky se švédskému publiku představila téměř čty-
řicítka českých a slovenských umělců. 

K výstavě byl vydán výpravný barevný katalog za fi-
nančního přispění Odboru kulturních a krajanských 
vztahů Ministerstva zahraničních věcí ČR. Kurátorem 
výstavy byl Pavel Opočenský. Výstava trvala 
v Českém centru Stockholm do 24. listopadu a poté 
byla převezena do dalších skandinávských a pobalt-
ských zemí.  

text a foto Zdeněk Lyčka, Stockholm 

Sametový koncert 
Ve čtvrtek 16. listopadu se v Polském institutu ve 

Stockholmu uskutečnil koncert brněnského hudební-
ho dua Instrumental Tandem ve složení Libor Jane-
ček (kytara) a Petr Zámečník (akordeon). Na pořadu 
byly skladby A. Dvořáka, L. Janáčka, Š. Raka, J. 
Truhláře, F. Chopina a J. S. Bacha, v druhé části 
programu pak rychlejší rytmy A. Piazzolly, L. di Mat-
teo a A. Barriose-Mangoré. Koncert pořádalo České 
centrum Stockholm ve spolupráci s Polským institu-
tem u příležitosti 11. výročí sametové revoluce 
v Československu. 

Zdeněk Lyčka, Stockholm 

Další podzimní aktivity 
Českého centra 
Z řady dalších akcí vybíráme zářijovou putovní vý-

stavu Czech Press Photo 99. V galerii Shambala 
v centru Kodaně byla další štace výstavy romských 
amatérských umělců z ČR Svět očima Romů. Ve 
stockholmském jazzovém klubu Nalen pražská jaz-
zová skupina Swing Quartet se zpěvačkou Evou 
Emingerovou-Dostálovou. 24. října se ve druhém 
největším švédském městě Göteborgu na okresní 
radnici v Partille konal Český den a recepce ke stát-
nímu svátku ČR. Cílem této akce byla ekonomická 
a kulturní prezentace České republiky, zaměřená na 
rozvoj obchodních a kulturních styků mezi oběma ze-
měmi. 

-ms- 
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Knížky                                   Filmy 

Estonské pohádky 
Paní Naděžda Slabihoudová přeložila z estonštiny 

knihu pohádek Báchorky ze země tisíce ostrovů od 
F. R. Kreutzwalda. Tato iniciativa vznikla na půdě 
Česko-estonského klubu a díky usilovné práci paní 
Slabihoudové bylo přeloženo dvacet Kreutzwaldo-
vých estonských národních pohádek. Vydavatelství 
Balt-East ve spolupráci s malířkou J. Terleckou je 
připravilo k tisku a zajistilo vydání.  

Nyní máme tuto pěknou barevně ilustrovanou knihu 
již před sebou a rádi bychom, aby si ji přečetli přátelé 
Estonska, ti, kteří o činnost Česko-estonského klubu 
dříve projevovali zájem, aby kniha byla k užitku. Do-
poručená cena této barevně ilustrované knihy je 
231 Kč, ale pro členy klubu, naše přátele z Baltského 
svazu, Severské společnosti i z řad čtenářů Sever-
ských listů a dalších spřízněných spolků jsme navrhli 
výhodnější klubovou cenu – 150 Kč.  

Pokud byste o tuto unikátní knížku měli zájem, za-
šlete na adresu Ing. Antonín Drábek, Ke škole l/21, 
14900 Praha 4 – Opatov složenkou 150 Kč a my 
Vám knihu pošleme poštou.  

Antonín Drábek 
Česko-estonský klub 

Tucet netuctových filmů ze 
Skandinávie 
Filmový klub Brno v kině Art obnovil tradici žánro-

vě (středeční projekce etnických filmů) či režisérsky 
(František Vláčil a Juraj Herz) nebo teritoriálně kon-
cipovaných filmových přehlídek a profilů. Jako prv-
ní přišla na řadu skandinávská kinematografie, jež 
slaví v posledních létech renezanci nejen v souvi-
slosti s manifestem dánských filmařů, nazvaným 
Dogma 95. Během dvanácti po sobě následujících 
podzimních úterků (což je vlastně čtvrt roku) se po-
stupně představil tucet skandinávských (tři švéd-
ské, tři dánské, tři finské, dva islandské a jeden 
norský) filmů. Od úterý 14. listopadu se navíc dával 
v premiéře zbrusu nový snímek islandského režisé-
ra Friðrika Þóra Friðrikssona Andělé všehomíra, 
jenž byl poprvé v České republice uveden na letoš-
ním karlovarském festivalu. A v domácích kinech 
by se měl objevit i poslední film Larse von Triera 
Tanec v temnotách (Dancer in the Dark), který zís-
kal Zlatou palmu na letošním MFF v Cannes, i nor-
sko-skotský snímek Aberdeen, oceněný taktéž 
v Karlových Varech. 

-ms- 






