Norsko
Na jaře 1977 jsem začal uvažovat o návratu zpět do Československa, stýskalo se mi po horách.
Zimy v Anglii byly dost nepříjemné, deštivé, větrné a chladné, a kdykoliv jsem pracoval na
blátivých fotbalových hřištích, tak v mé mysli byly bílé Krkonoše. Věděl jsem, že pokud se
vrátím zátky do Československa, tak bude konec s cestováním po světě. Kam se tedy podívat,
než mi to komunisti znemožní? Pamatuji si, že jsem uvažoval o Novém Zélandu, USA a
Skandinávii.
O Novém Zélandu jsem hodně slyšel od lidí ze Zélandu, které jsem potkal v prvních letech
svého pobytu v Anglii, na Grange Farm Centre. Daleký ostrov s krásnou přírodou. O USA jsem
nic nevěděl a neměl tušení kam se podívat.
Krajinu Norska jsem poznal
z filmového muzikálu Song of
Norway (Píseň Norska), který jsem
počátkem 70 let viděl v Londýně.
Příběh vypráví o hledání autentické
národní hudby Norska, o které se
snažil norský skladatel Edvard Grieg.
Více než samotný příběh mě však
oslovila úžasná krajina, fjordy a hory. Nezapomenutelný snímek ve filmu byl západ slunce nad
norským fjordem-ohromný sluneční kotouč klesá do moře a před ním je hřeben fjordu a vodní
hladina fjordu.

Nejbližší podobný snímek, který se mi podařilo dohledat je západ slunce nad Bergenem.
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No a když jsem ve svém cyklistickém klubu (Reading Cycling Club-RCC) našel parťáka pro
cestu do Skandinávie, tak bylo rozhodnuto V mém zaměstnání bylo třeba pracovat i o sobotách
či nedělích., kdy v zimním období probíhaly fotbalové soutěže a v letním období kriketové
zápasy. Všechna hřiště sice byla připravena včas před víkendy, ale bylo nutné doladit poslední
detaily, zkontrolovat branky a nalajnovat hrací plochy. Práce mě bavila a vždy za ni byl
příplatek 50 %. Za dlouhé zimní období jsem nasbíral hodně napracovaných hodin, takže na
cestu do Norska jsem měl dost času.

Můj kamarád Mike Manning o několik let starší, a mnohem zkušenější cyklista, než jsem byl já.
Snímek byl pořízen v den našeho odjezdu před mým domem v Haddon Drive 95.
Od cesty do Skandinávie uplynulo 42 let a docela mě zajímalo, zdali můj cestovní partner stále
žije. Požádal jsem tedy svého anglické přítele, cyklistu a člena RCC Petera Finche (83), zdali o
Mikovi Manningovi něco ví. Peter mi sehnal na Michaela e-mailovou adresu a já mu napsal.
Můj partner na kole z Readingu Michael Manning odepsal na můj e-mail 16.03.2019:
“Ahoj, Josefe, ano pamatuji si výlet do Norska. Bylo to v červnu 1997 když jsem přijel k tvému
domu ve Woodley odkud jsme jeli dlouhých 110 mil do ubytovny Nedging Tye, hrabství Suffolk.
Příští den jsme pokračovali do přístavu Harwich, hrabství Essex a odtud nočním trajektem do
Kristiansandu, Norsko. Rozdělili jsme se ve Stavangeru.
Dnes je mi 77 let a jezdím na elektrickém kole, obvykle ujedu 20/25 mil za den. Trochu jsem
cestoval-Austrálie, Nový Zéland, Bangkok, Singapore, Kanada, USA kde žije moje matka (95),
Paříž, Berlín a samozřejmě také Praha, zvaná Zlaté město. Už nejezdím na klubové výlety, ale
stále jsem v kontaktu s RCC a někdy pro ně pracuji jako pořadatel. Vidím, že i ty jsi cestoval.
Přeji ti vše nejlepší, Michael Manning“
Jsem rád, že mi Mike napsal a upřesnil některé údaje, jako že jsme vyjeli už v červnu a naší
první zastávkou byla mládežnická ubytovna v Nedging Tye. To už já bych nepamatoval. Ale
také on se spletl, když píše, že jsme se rozdělili ve městě Stavanger. Moc dobře si pamatuji, že
jsme se rozdělili až v Bergenu, neboť s námi jel ještě Američan Carl a oba dva mě opustili právě
v Bergenu. Michaelovi došla dovolená a musel se vrátit do práce a Carlovi došly peníze a musel
prodat kolo. Když jsem to Michaelovi napsal, tak mi odepsal, že mám pravdu, protože teprve
z Bergenu se vrátil do Stavangeru a odtud odplul zpět do Anglie
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Cestování v té době bylo trochu jiné. Nebyly mobilní telefony ani internet. Nebyly platební
karty ani společná evropská měna. Lístky na loď nebo vlak se kupovali přímo v přístavu nebo
na nádraží. Dobře, že jsem měl mezinárodní cestovní doklad, o kterém se zmiňuji v kapitole o
lyžování ve Švýcarsku. Výhodou v té době byl však mnohem nižší turistický ruch a menší
doprava na silnicích.
Důležitý doklad, který jsme si s Michaelem zajistili byl průkaz mládežnické ubytovny YHA
(Youth Hostel Association), který nás opravňoval k využití levných ubytoven pro mladé turisty.

Průkaz YHA umožňoval využití mládežnických ubytoven po celém světě.
Ubytovny nabízely pohodlí, sucho, teplo, společnou kuchyň a příležitost k setkávání s jinými
cestovateli. Přesto však jsme si vezli i svou vlastní kempovací výbavu – stan, spací pytel a
potřeby na vaření. To vše už jsem vlastnil a odzkoušel ve Skotsku, takže jsem byl v pohodě.
Jako luxus jsem si dovolil nové kolo. Ne že by můj Peugeot byl špatný, naopak, byl skvělý, ale
na tu cestu jsem chtěl nového Peugeota. Peter Hare, cyklista a majitel prodejny s koly, mi sehnal
nové kolo, a to staré ode mne odkoupil. K zavazadlům jsem si přibalil dva nové pláště, které
jsem později ve Švédsku vyměnil.

1.den

Woodley, Reading – Nedging Tye

Youth Hostel (YH)
(turistická ubytovna)
Reading, WoodleyNedging Tye203 km

Nedging Tye je
osada na silnici
B1078, v civilní
farnosti Nedging-sNaughton, hrabství
Suffolk.
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Naše první mládežnická
ubytovna YH Nedging
Tye. Dole je razítko, které
mám v průkazce.

2. den

Nedging Tye – Harwich – Kristiansand
Cesta z YH do přístavu Harwich - 45 km.

Název města Harwich znamená ve staré angličtině
„vojenská osada“. Zakládací listina pochází
z roku 1238, i když důkazy o jeho existenci sahají
do doby Římanů (1177). Jako strategický přístav
byl silně opevněn v roce 1657, kdy se stal námořní
základnou.

.
Snímek města v roce 2004.

V přístavu se k nám přidal Carl, osamocený cyklista z USA, a nočním trajektem jsme vypluli
do Norska.
Na dotaz týkající se trajektu, který v té době pendloval mezi Anglií a Norskem mi přišla tato
odpověď z turistického infocentra v Kristiansandu: ʺAhoj, my si myslíme, že loď, která v 70.
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letech operovala mezi přístavy Harwich a Kristiansand se jmenovala Black Prince a patřila
loďařské společnosti Fred Olsen. Black Prince již není ve službě…Best regards, Randi, Tourist
Information Kristiansand.ʺ

K této lodi se váže úsměvná vzpomínka. „Pod vlivem romantických představ“ jsem totiž celou
noc prospal na palubě. Chtěl jsem zažít jaké to je spát na palubě lodi na širém moři. Ze své
kempovací výbavy jsem použil karimatku a spacák. Pamatuji si, že ráno mě vzbudil námořník
pokřikem „Amigo…“ silnou hadicí totiž splachoval palubu…jo, a ještě jednu věc si pamatuji, a
to že paluba byla velice tvrdá!

Na palubě trajektu Black Princ-Mike A Carl. Kapesní mapa Norska mi dnes umožňuje celou
trasu projíždět znova. Trasa i všechna místa dojezdu jsem zde vyznačil.
Již ve 13. a 14. století se v místě dnešního Kristiansandu, u ústí řeky Otra, nacházel rušný
přístav a rybářská osada. V letech 1630 a 1635 místo navštívil dánský král Kristián IV. a v roce
v roce 1641 založil na protilehlém písečném břehu Otry (Sanden) město Kristiansand. Počet
obyvatel 80 748 (2009).
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Snímek z dnešního Kristiansandu by mohl být z kterékoliv jižní části Norského pobřeží.

3. den

Kristiansand – Mandal
První den na kole
v Norsku,
cesta
z přístavu do malého
města Mandal – 47
km.

Město Mandal bylo založeno v 19. století a vyznačuje se rybolovem lososů. Erb s třemi lososy
pochází z moderní doby (1921). Počet obyvatel 15 600.
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Část centra města.
K městu se váže zajímavá vzpomínka. Poté co jsme přijeli do Norska a navečer dorazili do
tohoto města, tak jsme se ubytovali v YH a zašli do městečka na večeři. Jaké však bylo naše
zklamání, když v restauraci místo obvyklého provozního ruchu byla všechna místa obsazena
tichými lidmi, kteří hráli jakousi hru s čísly. Nikdy jsem to neviděl a myslím, že hra se
jmenovala Bingo.

4.den

Mondal – Flekkefjord

razítko ubytovny
Cesta z města Mandal do
menšího Flekkefjord – 66 km.

Městečko bylo založeno jako
obec
v 19.
století.
Je
pojmenováno po místním
fjordu a má 9000 obyvatel. Je to
historický přístav, z kterého se
nejprve vyvážel stavební kámen, později sledě a stavební dřevo. Před naším cílovým městem
jsme projížděli oblastí okolo kouzelné obce Feda (populace 404 obyvatel) a zde je několik
snímků z této krásné typicky norské lokality.
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Fedafjord

Poheld na obec Feda.

Jaro je krásné pro toho, kdo zažil dlouhou zimu.
Bjorrnstjerne Martinius Bjornson, norský nositel Nobelovy ceny za
literaturu z roku 1903
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Pohled na město Flekkefjord.

Krajina okolo města.

Jedna z našich ubytoven Y.H., o kterou pečovala stará babička v zástěře. Vše zde bylo úžasně
čisté a svým způsobem dokonalé.
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5.den

Flekkefjord-Egersund

Naše cesta vedla po menší silnici 44 z Flekkefjordu do Egersundu – 64 km.
Egersund má jeden z nejlepších přirozených přístavů v Norsku a před lety to také býval jeden
z největších přístavů měřeno každoročním množstvím ulovených ryb. Jeho populace je 11 500
obyvatel. Většina průmyslu se orientuje na moře a na lodě. Staví se zde části ropných věží.

Bílý dřevený kostel byl postaven okolo roku 1623. O 150 let později byl rozšířen a renovován
a v roce 1927 opět. Vejde se do něho okolo 1000 sedících lidí.
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6. den

Egersund – Stavenger - Hervik

Trasa na Hervik ( 154 km)vedla přes velké město
Stavanger.

Nekončící krásy norské přírody. Japonci si do svých
zahrádek vkládají jezírka. Norům to vše nadělila
příroda.
Cestou k městu Stavanger nás předjela skupina
norských cyklistů na závodních kolech. Nedalo nám to, a dlouho jsme je zezadu „tlačili“.
Myslím, že se museli divit, co jsou ti turisté se zátěží zač. Město Stavanger má populaci 133 000
obyvatel a jeho průmysl je od 70. let orientován na ropu, říká se mu hlavní město ropy Norska.

Ropná věž, která dokáže odolávat 15. metrovým vlnám a větrům o rychlosti 110 km/hod.
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Ropný průmysl je páteří Stavangerské ekonomiky. Rychlý růst populace konce 20. století stál
za vzkvétající ropnou expansí na Severním moři. Dnešní Stavanger má přezdívku Oil Capital
of Norway.

Historická část města Gamle Stavanger.

Dva cyklisti na lodi v Norsku.

Na cestě k tvému příteli nesmí růst tráva.

Bjorrnstjerne Martinius Bjornson
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Další ubytovna YH, u které nechyběla norská vlajka. Norové mají svoji vlajku rádi.

7. Den

Hervik - Sandeid
Tento den jsme ujeli 47 km.

Vesnice Hervik byla založena ve 14. století a
je zde pohřebiště z doby bronzové (2000 let
před našim letopočtem). Název Hervik je
spojován se jménem Harwich v Anglii, to
znamená, že zde bývala vojenská tvrz a posádka. Ve středověku byla obec známa pod názvem
Heruicum.
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Naše další ubytovna YH.

V průkazu YHA mám toto razítko,
napsal jsem tedy do turistického
informačního centra Stavanger a
požádal o pomoc při pátrání po
této ubytovně.
Ubytovnu se jim podařilo dohledat:
„Děkujeme za dotaz. Ubytovna Rygjaheim Youth Hostel byla situována na sever od Stavangeru,
několik km od Sandeid a k hledání odpovědi jsem použila Facebook. Zde je kontakt na pohlednici
ubytovny:
https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=9&lat=6639305.82&lon=9553.93&sok=sandeid&markerLat=6636230.924543016&markerLon=15600.868685226247&panel=searchOptionsPanel.
Hodně štěstí při psaní vzpomíbek! Inger-Sigrun Slagstad Vik e-mail:
inger.sigrun.slagstad.vik@regionstavanger.com
www.regionstavanger.com.
Stavanger Turistinformasjonʺ.

(V roce 1981 bohužel stará noclehárna vyhořela; informace od Inger).
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8 -9. den

Sandeid – Bergen (2dny)
Poslední etapa, kterou jsme jeli ještě ve třech,
byla dlouhá 170 km.

Michaelovi končila dovolená a musel se
vrátit domů. Z Bergenu odjel zpátky do
Stavangeru a odtud trajektem zpět do
Anglie.
Americký student Carl musel v Bergenu
prodat své kolo, protože mu došly peníze.
Měl však průkazku na vlak platnou po
celé Evropě, takže teď mohl cestovat
pouze vlakem. Asi o týden později jsem
se s ním setkal na nádraží v Bodo, což je
nejsevernější místo Norska kam jede vlak.
Carl postrádal své kolo, říkal že mu chybí
čerstvý vzduch a pocit vánku okolo uší.

Fotil Michael, Carl stojí na trajektu Bergen a já čekám u našich naložených kol.
V Bergenu jsme našli turistickou ubytovnu a bez problému si zajistli ubytování. Turisty se to
tehdy nehemžilo a nikdy jsme ubytovnu nemuseli objednávat dopředu. Mike následující den
odjel a já s Carlem jsme se vydali na prohlídku města. Pro mě to měl být jediný den volna
v Norsku.
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Bergen byl založen v roce 1070 pod názvem Bjorgyin, což
znamená ʺzelená louka mezi horamiʺ. Bergen se totiž nachází na
mořském pobřeží a je obklopen sedmi horami. Ve městském erbu,
který patří mezi nejstarší v Norsku, je sedm hor stylisticky
znázorněno jako základ města.
Díky své poloze u moře a mezi horami je pro Bergen typické
deštivé počasí, kdy je za rok naměřeno průměrně 213 deštivých
dní, což je jedna z nejvyšších hodnot v Evropě. Je dokonce
nazýván „městem deště“. Dne 21. ledna 2007 byl zaznamenán nový městský rekord v počtu po
sobě následujících deštivých dnů, kterých bylo naměřeno 84.
Dnes žije v tomto přístavním kosmopolitním městě téměř 300 tisíc obyvatel. V roce 1979 bylo
58 dřevěných domů na bryggenském nábřeží zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.

Nejstarší část města je na severní straně zálivu Vågen. Tam se nachází Bryggen, staré dřevěné
domy z počátku 18. století, ale vyvolávající pocit středověku.

Městu Bergen se údajně také říká „brána fjordů“.
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Na hlavním náměstí Torgallmenningen (v porovnání s dnešní dobou nejsou na fotografiích
vidět žádní turisté) jsem udělal dva snímky-památník námořníkům, na jehož čtyřech relifech je
12 mužů a sochu amerického turisty.

Zatímco památník je možný dohledat v každém průvodci města, sochu turisty jsem nemohl najít
nikde, a tak jsem kontaktoval info centrum Bergenu. Odpověď mě překvapila:ʺ Nevíme co je
to za sochu, protože to může být kdokoliv. Stále zde máme tento typ živých soch, jenom rozdílné
verze. Dnes bývají natřeny střibrnou nebo zlatou barvouʺ. Med vennlig hilsen / Best regards Rikke
/Information

officer
Bergen Turistinformasjon / Bergen
Tourist Information

Živá
socha je
zvláštním
druhem mimického umění. Sochu
představuje pouliční umělec, který
je oděn do šatů příslušné barvy
nebo také nabarven speciální
barvou tak, že působí jako socha.
Obvykle však mění svou podobu,
pozici a také v rámci představení
„ožívá“.
Z náměstí jsme pokračovali na
nábřeží, zřejmě nepršelo, protože jsme si vypůjčili malou loďku a veslovali okolo pobřeží
města. Namířili jsme si to k malému skalnatému ostrůvku, velkému asi jako tenisový kurt, kde
jsme „pod vlivem romantických představ“ chtěli chvíli posedět a kochat se pohledem na město
a jeho okolí.
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Ostrov však byl okupován
bílými ptáky, patřil jim a my
byli nepřítel. Jakmile jsme
přistáli tak vzlétali, křičeli
tak hlasitě, že jsme se
s Carlem ani neslyšeli a ze
vzduchu na nás útočili jeden
za druhým. Letěli střemhlav
dolů na nás a kousek nad
našimi hlavami se zvedli.
Skrčili jsme hlavy a utíkali
zpět do lodičky. Tak s tím
jsem se ještě nesetkal, aby
mně odněkud vyhnali ptáci.
Rybák dlouhoocasý.
Pták zimuje až v pobřežních
vodách Antarktidy, přičemž
každoročně absolvuje jednu z nejdelších tahových cest mezi ptáky. Rybák dlouhoocasý je mezi
ptáky šampionem v dálkových přeletech. Trasa jeho migrační cesty vede od severního pólu k
jižnímu a naopak, za rok urazí dvakrát 16 000 km.
Loďku jsme vrátili
a vystoupali na
stráň nad městem.
Toto si pamatuji
naprosto přesně,
pod námi byly
červené
střechy
domů a na Carla to
nechalo
velký
dojem,
protože
použil slovo, které
jsem do té doby
neslyšel, a sice
„roofscape“. Znal
jsem
slovo
„landscape“, což
znamená krajina a
slyšel jsem i slovo
„seascape“, což je
přímořská krajina.
Slovo „roofscape“ tehdy nebylo ani v Oxfordském slovníku (1970) ani v 24. dílné Encyklopedii
World of Knowledge (1971). Carl ho asi prostě vymyslel. Doba pokročila a nová slova se stále
objevují. Dnešní internet nám nabízí tento výklad: (a) English Wiktionary: „krajina nad zemí
vytvořená střechami“; (b) Google: „pohled na střechy v rámci estetické přitažlivosti“. Na můj
dotaz, zdali se lidé v Bergenu s tímto termínem setkali mě Rikke z infocentra Bergen odepsal:
“Do dneška jsem toto slovo „roofscape“ nikdy neslyšel, ale na internetu to vypadá, že bylo do
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slovníku Oxford English doplněno. Možná, že bylo doplněno na návrh tvého přítele. Velice
vhodné slovo pro scenérii Bergenu, pokud jdete po úbočí hor.“

Pohodlná ubytovna YHA v Bergenu. Objekt patří a je spravován YMCA (Young Men's
Christian Association – křesťanské sdružení mladých lidí) což je nejstarší a největší
mládežnická organizace na světě. YMCA byla založena v roce 1844 v Londýně s cílem rozvíjet
člověka, jeho ducha, duši a tělo (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má
YMCA ve svém znaku). YMCA Bergen byla založena 1875 a od roku 1896 je součástí norské
YMCA a setrvává na stejné adrese jako dnes Nedre Korskirkeallmenningen.

Z brány fjordů na sever „pod vlivem romantických představ“ jsem už cestoval na kole sám.
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10. den

Bergen - Sognefjord (trajektem) - Leikanger

Trasa z Bergenu do Leikangeru po moři. Obě lokality jsou vyznačeny žlutou elipsou.
Hned první den mé samotářské cesty na
kole mě čekal král norských fjordů
Sognefjord, údajně jedna z nejkrásnějších
lokalit severské země. Nákladní trajekt
z Bergenu vyplul podél pobřeží na sever a
poté loď zahnula doprava do nejdelšího a
největšího norského fjordu Sognefjord
(druhý největší na světě), jenž dosahuje
délky 205 km. Se svými 1308 m je zároveň
i nejhlubším norským fjordem, strmé skály
jsou místy více než 1700 m vysoké.
Nákladní loď nebyla určena pro turisty, byl to takový autobus na vodě, ve kterém bez
zbytečného pohodlí cestovali místní lidé, převážně venkovani. Stejně, jak o tom píše Karel
Čapek ve své knize „Cestopisy II“, byli na lodi především různé stavební materiály, rybářské
potřeby a zboží pro venkovské obchody. Podobně jako autobus loď stavěla v každé vesnici.
Samozřejmě, že tu turisté také byli, ale málo. Já jsem byl jediný cyklista.
Z paluby trajektu jsem několik hodin mohl sledovat pobřeží, vesnice, vodopády a celé to
panoráma přírodní krásy.
Norská státní hymna začíná slovy „Ano, milujeme tuto zemi, jak se zvedá vrásčitá a ošlehaná
nad mořem, s tisícero domovy“. Text hymny je velmi výstižný.
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Sognefjord a obec Leikagner.
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Fjordové pobřeží je dílem ledovců v dobách ledových. Před nástupem zalednění mířily řeky ze
západních okrajů původních náhorních plošin rovnou do moře. V dobách ledových pak celé
náhorní plošiny pokryly prvotní ledovce a začaly v podobě splazů přetékat dolů údolími
svahových řek. Čím mocněji splaz vznikl, tím hlubší a širší údolí vyryl. Ledovcové splazy se
navíc po cestě k moři spojovaly, a vznikla tak dnešní fjordová ramena. Jakmile čelo splazu
dosáhlo vln oceánu, ještě pár set metrů pokračovalo po dně, načež se začalo tříštit, tát a
odlamovat. Doba ledová se v posledních dvou milionech let několikrát opakovala a ledovcová
údolí se stále prohlubovala. Když zhruba před deseti tisíci lety poslední ledovce roztály,
zaplavilo vzniklá údolí moře a zrodily se dnešní fjordy. Název pochází ze staronorského
slova fjörðr, které se přepisovalo jako fjorthr a z výslovnosti se později utvořilo světové slovo
fjord.
Další zážitek, který mě utkvěl
v paměti z této kouzelné plavby je
spojen s technikou, přesněji řečeno
s norskou
energetikou.
Přes
Sognefjord totiž vedly dráty
vysokého napětí. Na jedné straně
fjordu, stovky metrů vysoko na
hladinou, byla řada stožárů, jeden za
druhým, od kterých vedla elektrická
lana na druhou stranu fjordu. Těžké
dráty (lana) se svou vahou snášely
dolů, téměř těsně nad hladinu vody,
aby opět vystoupala stovky metrů
nahoru na druhý břeh fjordu.

Skutečný úspěch norských techniků a inženýrů!
Norové musí mít v tomto oboru velké zkušenosti, protože už desítky let využívají vodních
zdrojů k výrobě elektřiny. Dnešní technologie přenosu elektrické energie nabízí rovněž
možnost využití podmořských kabelů, to je však asi čtyřikrát dražší než stavba povrchových
přenosných sítí, nehledě na to, že údržba podmořských kabelů je mnohem náročnější. Přesto
však vzhledem k estetické ochraně přírodních partií je tato možnost využívána. Nakonec došlo
už i na výměnu „úžasného“ vedení nad Sognefjordem, které jsem popisoval, neboť dnes tam
údajně už elektrické dráty nevedou (informace z turistické kanceláře v Bergenu).
Nákladní lodˇ z Bergenu končila svou plavbu v obci Leikanger a tam jsem se také na noc
utábořil. Moje první noc ve stanu v Norsku.
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Leikanger leží na severní straně druhé poloviny fjordu.

Pohled z vesnice Leikanger.

11. den

Leikanger - Galdbygde

- symbol pro kempování

Start z prvního kempu u vesnice Leikanger. Tehdy nebylo v Norsku tolik kempů jako dnes, ale
stanování na neobdělávané půdě bylo a je povoleno kdekoliv. Nemohu říci, kdy jsem spal
v kempu a kdy jsem stanoval na divoko, pro obojí používám tedy stejný symbol.
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Po silnici 55 z vesnice Leikanger, převážně okolo Sognefjordu, do Skjolden – 77 km.

Přestože jsem měl celkem slušně naložené kolo, tak jízda okolo fjordu byla snadná.
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Po severní straně fjordu.

Podobných snímků by se mohlo udělat tucty.
257

Ve vesnici Skjolden končí kouzelný 205 km dlouhý Sognefjord.

Výjezd nahoru z obce Skjolden (200 obyvatel).
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Po nádherné jízdě okolo fjordu přišlo prudké stoupání, do národního parku Jotunheim (domov
obrů) jehož rozloha je téměř 1200 km2.
Můj
postup
směrem nahoru byl
naprosto logický a
jediný možný - jel
jsem pokud jsem
mohl, když jsem
nemohl, tak jsem
šel pěšky a tlačil
kolo. Když jsem
nemohl, tak jsem si
sednul a odpočíval.
Po odpočinku opět
jízda, chůze a nový
odpočinek.
Takto, ve třech
etapách jsem se
dostával až nahoru.
O něco výše.

Hora Fanaraken (2068 m) v Národním parku Jotunheimen.
Asi 20 km po silinici 55 od vesnice Skjolden byla po mé pravé straně hora Fanaraken, jedna
z nejznámějších hor v Norsku, jednak proto, že je ze silnice 55 dobře viditelná, ale také z toho
důvodu, že norští básníci měli pro tuto část Norska určitou slabost. V Nárdním parku Jotunheim
dosahuje výšky nad 1900 m více než 250 vrcholů, včetně nejvyšší hory Norska Galdhoppingen.
(2467 m).
259

Blížil jsem se k vrcholu a měl toho dost. Okolní krásy jsem již dávno přestal vnímat. Po mé
pravé straně je vidět hora Fanaraken.

Na vrcholu stoupání seděl starý pasák a kolem něho ovečky, když mě uviděl, tak jenom kroutil
hlavou. Vysokohorské pastviny jsou využívány pastevci už 1000 let. Na sjezd dolů jsem se
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těšil. Čekal mě však šok! Rychlý sjezd dolů se nekonal, protože cesta byla štěrková a kamenitá,
neustále jsem brzdil, jel pomalu a vyhýbal se kamenům (viz předchozí snímek).

Nadmořskou výšku 1400 m jsem překonal asi po 35 kilometrech od moře. Mohutný ledovec
v pozadí.

Stejné místo o 42 let později (2019), stejná cesta avšak už s dokonalým asfaltovým povrchem.
Oba snímky jsem pořídil v červenci.
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Silnice 55 vede nejen pod horou Fanaraken, ale i pod horou Galdhopiggen (zelená značka). Kempoval
jsem někde před osadou Gladbygde. Po mnoho staletí tudy vedla „Královská cesta“ a povinností
místních lidí bylo udržovat obchodní cestu vedoucí k fjordu průjezdnou.

Nehleď pod nohy před
každým krokem;
velikost patří těm co
sledují horizont.
Norské přísloví

Za tento den jsem „vydřel“ přibližně 140 km
a dost jsem se zničil. Toto byla rozhodně
nejtěžší etapa mé cesty, ale také asi jedna
z nejkrásnějších.
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12. den

Galdbygde - Dombas

Ráno jsem opouštěl údolí řeky Bovra směrem na sever do vesnice Dombas.

Projížděl
jsem městem
Otta (1600
obyvatel),
i
okolo
domečků
tohoto typu
nedaleko
osady
Hovringen
(dole).

263

Hovringen je 1000 m. nad mořem a je hlavním vstupem do národního parku Rodane, prvního
národního parku v Norsku. Snímek z dnešních let-moderní kočovníci dobývají Skandinávii.
Malý kostel v obci
Dombas
(1200
obyvatel).
V roce 1977, kdy
turistický ruch byl
mnohem menší, tak
v Dombasu za
pozornost vlastně
stál pouze tento
kostelík a malé
nádraží.

Předchozí den mě musel
naprosto zničit, protože
zcela neplánovaně jsem si
na
nádraží
Dombas
zakoupil lístek na sever do
města Trondheim.
Na jedné straně nádraží je
tunel, ke kterému se váže
příběh z 2. světové války.
Tento den jsem ujel 126
km.
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Dobový snímek motorové lokomotivy Di3 na nádraží Dombas. Za lokomotivou je patrný tunel.

O 10 let poté co jsem tudy projížděl tu obyvatelé obce postavili pomník na památku kapitána
R.Loseyho, prvního amerického vojáka, který ve 2. světové válce položil svůj život za svou vlast.
Pomník je rovněž vybudován na památku ostatním americkým vojákům, kteří zahynuli při
osvobozování Norska.
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21. dubna 1940 se vojenský atašé letectva US, kapitán Robert M.Losey, stal prvním
Američanem, který položil svůj život za vlast v průběhu 2.světové války. Stalo se to
v železničním tunelu stanice Dombas. Po napadení Finska Sovětským svazem byl původně
odeslán do Finska jako pozorovatel sovětského válečného letectva. Mezitím však byl pověřen
pátráním po skupině Američanů z velvyslanectví v Oslo, kteří se pokoušeli o cestu do Švédska
poté co Německo napadlo o 12 dní dříve Norsko. Když německé bombardéry napadly
železniční křižovatku Dombas tak se kapitán Losey ukryl spolu s dalšími cestujícími v tunelu.
Protože však součástí jeho mise bylo pozorování taktiky vojenského letectva, tak v průběhu
německého útoku zůstal u vchodu do tunelu, kde jej však smrtelně zasáhla střepina bomby.
V lokalitě Dovre zde při bojích proti nacistům v dubnu 1940 zahynulo i 29 statečných Norů.
Jedna z typických
železničních stanic
na 209 km dlouhé
trati Dovre Line
mezi Dombasem a
Trondheimem.

Město
Trondheim
(193 000 obyvatel).

Název
města
naznačuje
oblast
v okolí
fjordu
Trondheim.
Původní osada byla
založena v roce 997
jako
obchodní
místo a sloužila
jako hlavní město
Norska v době
Vikingů do roku
1217.
Trondheim
se
nazývá městem studentů, téměř každý pátý obyvatel je totiž studentem. Je zde 11 středních škol
včetně katedrální školy, což je nejstarší gymnasium v Norsku (založeno v roce 1152). Nachází
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se tu i největší univerzita v Norsku, univerzita vědy a technologie (NTNU) a BI-Trondheim,
satelitní kampus pro norskou obchodní školu. Obě univerzity každoročně přivítají řadu
zahraničních studentů a nabízejí různá stipendia. NTNU na svém serveru nabízí více než 200
webových stránek studentských organizací. Své centrum zde mají SINTEF, největší nezávislá
výzkumná organizace ve Skandinávii (1 800 zaměstnanců) i akademie letectva Královského
norského letectva.
Ve městě jsem se dlouho nezdržoval a po krátké prohlídce si zakoupil nový lístek do Bodo,
poslední vlakové zastávky na železniční trati Nordlandsbanen. Délkou trati 729 km je tak
nejdelší železniční tratí v Norsku a také jedinou v zemi, která prochází přes polární kruh.

13. den

Trondheim – Bodo -

vlakem

Rozhodnutí postavit železnici k Bodo bylo odsouhlaseno již v roce 1923. Celý projekt nebyl
dokončen, kvůli nedostatku finančních prostředků a 2. světové válce, dříve než v 60-tých letech.

Dieslová lokomotiva Di 3 čeká na odjezd z hlavního nádraží Trondheim. Až do roku 1981 byly
Di 3(1750hp), vyráběné švédskou firmou NOHAB, jedinými dieslovými lokomotivami NSB
(Norské státní dráhy) pro traťovou službu. V uvedeném roce přišla výrazně výkonnější řada Di
4 (3285 hp), zprvu nasazená na železniční trati Nordland. Trať postrádá elektrifikaci a v době
2. světové války byla také častým cílem sabotáží.
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Dieselová lokomotiva Di 4 s denním vlakem z Bodo do Trondheimu (Nordlandsbanen).

Asi po 20 km od města Trondheim je
malá vesnice Peklo (Hell) se svou
železniční zastávkou Hell-stasion. Díky
svému jménu se stanice stala turistickou
atrakcí. Jméno „hellir“pochází ze staré
norštiny a znamená jeskyni.
Nákladní budova stanice stále nese starý
název „Hell Gods Expedition“ což
znamená „manipulační středisko pro
náklady do pekla“. Především v letních
měsících zahraniční turisté poté co objeví tento nápis, hromadně opouštějí vlak a obě budovy
fotí. Manipulační budova se již k původnímu účelu nepoužívá, protože lehké zásilky řeší pošta
nebo konkurenční společnosti.
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Stovky kilometrů dlouhá trať Nordlan končí ve stanici Bodo.

Nadmořská výška konečné stanice jsou 3 metry. Přístav Bodø na spodním snímku.
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Bodo je správním městem kraje Nordland, má a rozlohu 1392 km² a 49 940
obyvatel (2014). Město se nachází na pobřeží Norského moře, je postaveno na
výběžku pevniny a patří mezi největrnější města v Norsku. Znakem města je
zlaté slunce na červeném štítu. Slunce má symbolizovat půlnoční slunce.
Bodo získalo statut města v roce 1816 a jeho pokojný vývoj změnily až události
v průběhu 2. světové války. Nálet Luftwaffe zničil 27. května 1940 jeho velkou část, kdy přišlo
ze 6000 obyvatel střechu nad hlavou 3500 lidí. Pomohlo sousední Švédsko, které postavilo 107
nových domů na okraji tehdejšího města.
Zatímco v Bodo je moderní katedrála, tento
dřevěný kostel (většina kostelů v Norsku jsou
ze dřeva) stojí v sousední vesnici Saltsraumen
a byl postaven v roce 1886. Kolem roku 1900
byl vzhledem k nestabilnímu podloží posunut o
300 metrů.

Erbovní znak kraje Nordland

Typický starý norský maják u přístavu Bodo.
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K mé cestě vlakem v Norsku se váže i několik vzpomínek. Od Bergenu jsem moc nejedl.
Cyklistická trasa totiž vedla méně obydlenou krajinou, než tomu bylo na jihu Norska a po cestě
nebylo mnoho příležitosti k nákupu potravin. Ve vlaku jsem zjistil, že mé zásoby jsou
nedostatečné. Přes uličku naproti mně seděla tlustá Laponka, která pravidelně otevírala svůj
kufr se zásobami. Kufr měl tři patra, první patro příbory, talíře a misky, druhé patro chléb a
pečivo a třetí patro různé druhy ryb a uzeného masa. Jedla pomalu a vychutnávala si to…Po
příjezdu do Bodo jsem okamžitě spěchal do nádražní restaurace, kde jsem si dal švédské kuličky
s přílohou. Byly tak dobré, že jsem si je dal ještě jednou, a to jsem neměl. Od nádražní budovy
jsem sotva ujel několik desítek metrů mezi budovy nákladního nádraží a zvracel. Byl jsem tak
hladový, že ta velká dávka mastného jídla mi neudělala dobře…Velký dojem na mě udělal
„design“ nádraží, tedy jeho okraje, kde mezi kolejemi byly původní skalky s náletem všech
možných rostlin, skalniček a vřesů. Architektem byla zřejmě především příroda. Kéž bych to
vyfotil…
S mou cestou na kole po Norsku je spojena ještě jedna vzpomínka. Mnohokrát jsem měl
příležitost obdivovat norské louky plné květin. Z Anglie jsem to neznal, tam totiž všechny
pastviny byly pouze tmavo-zelené, monokultura travního druhu jílku vytrvalého. V Norsku
jsem si kolikrát sednul do trávy u silnice, abych si odpočinul a pamatuji si, že na jednom místě
jsem napočítal až devět druhů rostlin / květin na metr čtverečný. To se nedá zapomenout.

14. den

Bodo - ostrovy Lofoten trajektem – Stamsund

Trajekt z přístavu Bodo do staré rybářské vesnice Sorvagen (90 km) na ostrově Moskenesoya
(populace okolo 400 obyvatel).
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…a dále po silnici E10, do oblasti blízko
obce Stamsund, kde jsem stavěl stan. Ten
den jsem ujel 75 km.
Souostroví Lofoty je 175 km nad
polárním kruhem a tvoří je sedm velkých
ostrovů
(Austvågøy,
Gimsøya,
Vestvågøy, Flakstadøya, Moskenesøya,
Værøy a Røst), ale i mnoho desítek
dalších menších ostrůvků.
V době, kdy jsem touto nádherou
projížděl na kole tu mnoho turistů nebylo,
převažovali místní lidé. Souostroví má
dnes přibližně 24 tisíc obyvatel.
Informace z turistické kanceláře z města
Stavanger (březen 2019):“ V posledních
letech přijíždí na Lofoty okolo 1 miliónů
turistů ročně. Nejoblíbenější místa jsou
v turistické špičce návštěvníky naprosto
přeplněna. Můžeš být šťastný, že jsi
navštívil Lofoty dlouho před tím, než
vypuknul ten obrovský zájem.“

Také Stamsung je rybářská vesnice a žije zde okolo 1000 obyvatel. V celém severním Norsku
se rybaří především vlečnými sítěmi a na Lofotech tento postup rybaření naprosto převažuje.
Vesnice je obklopena horami a jezery. Půlnoční slunce v letních měsících a severní světlo
během zimních měsíců lákají mnoho turistů.
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Pohled na rybářskou vesnici Stamsung.

Rorbu je tradiční norský typ sezónního domu využívaného rybáři, který se obvykle nachází
v rybářské vesnici. Na snímku jsou rovněž zachyceny sušáky na tresky. Budovy jsou postaveny
na pozemku, ale s jedním koncem na sloupech ve vodě, což umožňuje snadný přístup k
plavidlům. Použití rorbu pro rybaření postupně upadá a chatky se využívají k pronájmu
turistům.
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15. den

Stamsund - Eidsfjord
Druhý den na Lofotech.
Fotografie z této severské
scenérie jsou nádherné a
vystihují kraj mnohem
lépe než jakákoliv slova.
Své vlastní fotky doplňuji
proto snímky jiných
fotografů, nemohu totiž
jinak, protože tolik krásy
jsem
sám
nemohl
zvládnout, nehledě na to,
že jsem měl málo času,
nebo jsem nebyl na
správném
místě
ve
správný čas. Děkuji všem
fotografům, kteří své
obrázky dali na web.

Mezi ostrovy bylo třeba využívat trajektů.
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Věčný klid místního hřbitova a

o kousek dál je tento fantastický obrázek.
Navečer (podle hodinek, protože bylo stále světlo) jsem začal stavět stan. Velice brzy se objevili
stejné kousavé mušky, jaké jsem již dříve poznal ve Skotsku (pakomárec skotský (Culicoides
impunctatus) a začal boj. Celou hlavu jsem omotal ručníkem a nechal otvor pro oči. Stan jsem
postavil ve zrychleném tempu a začal vařit polévku, když tu se objevili dva mladí kluci (do 15
let) na dámských kolech a posadili se kousek vedle mě. Vytáhli limonády, začali pít a pozorovat
mě. Sledovali, co dělám a pakomáři jim vůbec nevadili. Pokoušel jsem se navázat rozhovor
v angličtině, ale bez úspěchu, jen se usmívali, popíjeli limonádu a bavili se mým beznadějným
zápasem s pakomáry. Při jídle jsem zápas s těmi bestiemi prohrával. Když jsem klukům
naznačil, že jdu spát, tak odjeli. Tento den jsem ujel asi 150 km.
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V ranním sluníčku suším spací pytel a sleduji
neskutečnou podívanou.
Příští den ráno se mi naskytl neuvěřitelný
pohled. Ze skalního masive přede mnou tekl
dolů k moři vodopád hustých bílých mraků a
nad mořem se rozplýval a mizel.

16. den Eidsfjord - Narvik
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Stejný jev ale v jiném místě a v jiné době. Nad mořem se rozpouští tenká vrstva bílých mraků.

Přestože jsem jel v létě, tak na Lofotech bylo jaro a louky plné květů.
Pro každého cestovatele jsou Lofotské ostrovy úžasným místem k návštěvě. Norský název
Lofoten doslova znamená „kolmé žulové stěny jakoby vystřelené z moře“.
Další raritou je Golfský proud, který proniká do Arktického moře a vytváří teplotní anomálii
ve vztahu k zeměpisné šířce kdekoliv na světě. Oblast, nacházející se na stejné rovnoběžce jako
kanadský Klondike nebo Yukon na Aljašce, je díky vlivu teplého Golfského proudu teplotně
daleko příjemnější. Letní teploty se zde pohybují standardně nad 20°C. Svěží zelená barva
dokresluje malebnost celého souostroví. Teploty v zimních měsících jsou podobné jako
v podhůří našich hor.
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Výhled z Reinebringenu

Historie Lofot je jednoznačně spojena s Vikingy. Odtud vyráželi vikingští náčelníci se svými
druhy na typických lodích k objevným výpravám především na západ směr Grónsko a pobřeží
Severní Ameriky.

Čeština používá název Lofoty, v norštině se to jmenuje Lofoten. Takhle to odpovídá
skutečnému originálnímu pojmenování a není bez zajímavosti, že název „Lofoten“ používal ve
své knize Cesta na Sever i klasik české literatury Karel Čapek: “Neberme věcem, co jim po
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právu náleží: neříká se ty Lofoty, nýbrž ten Lofoten, ačkoliv je to celá skupina ostrovů,
nepočítajíc ostrůvky, skaliska, výspy a jednotlivé balvany, kterých je v moři rozseto se štědrostí
nemalou; to víte počítá-li se v Norsku na sto padesát tisíc ostrovů a ostrůvků, musí to už být
vidět.“

Snímek jedné z nejkrásnějších vesnic na světě – Reine na ostrově Moskensoy.

Lofotská krajina byla po dlouhou dobu holá, protože lidé většinu stromů pokáceli za účelem
výstavby lodí, svých obydlí a konstrukcí pro sušení ryb. V současnosti na mnoha místech
Lofot dochází k významnému obnovení lesů.
Osídlena je převážně východní část ostrovů, protože tam vítr a mořské proudy nepůsobí tak
silně jako na západě. Více než 1200 m vysoké hory jsou schopny zastavit či zmírnit výkyvy
počasí.
Opět Karel Čapek:“…z této krajiny balvanů tryská do nebe kytice hor, jinak se to nedá říci; a
tady je vidět, že svět vykvetl žlutou, dřív, než mohl rozkvést střemchami a šeříky. „I řekl Bůh:
Shromážděte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché. A stalo se
tak. I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to
bylo dobré.“ Bylo to dokonce velmi dobré, ba přímo báječné; v Lofotenu však nevzniklo jedno
místo suché, nýbrž značný počet míst, které nazval Bůh Moskenesøy, Flagstadøy, Vestvegøy a
mnohými jinými názvy a nadal je zvláštní silou; i počaly na těch suchých místech bujet balvany
a skaliska jako nikde na světě; a pak začaly vyrůstat hory jako stromy v lese; žuly je tu dost, tož
mohly růst jako z vody: některé košatě jako jasany, duby jilmy, a jiné vysoko a strmě jako jedle,
břízy nebo topoly; i urodila se zahrada hor, která se jmenuje Lofoten; a bylo to dobré. Řekne
se holá skála; ale člověk má spíš dojem něčeho překypujícího, strašné hojnosti a bujnosti;
marná sláva, každé důkladné tvoření pracuje s nadbytkem, a bez vydatné fantazie se nedají
dělat ani hory. Proto musí člověk jet až na Lofoten, aby viděl, co se dá udělat z každé látky, i
když je to materiál těžký jako žula, rula, svor a prahorní břidlice.“
Komentář na internetu cestovatelky Elisa Montero (Switchback Travel): která Lofoty navštívila
před třemi roky.
“Ach ano, Lofoty jsou prostě velkolepé! Nemohu opravdu říci, která část je moje
nejoblíbenější, protože kamkoliv se podíváte, vidíte jen ohromující krásu, ale myslím, že
ostrov Moskenesøya má mnohem více působivějších hor než severní ostrovy…
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Milovala jsem vítr, pokřivené břízy, ranní mlhy, které pokrývaly krajinu jako kouzelná deka,
kameny porostlé svěžím mechem, vzdálené krákání vran a havranů, duhy na obloze a růžové
večery až do půlnoci…Je to místo jako z pohádky!
Doufám, že se jednoho dne vrátím a pokusím se o
další výlet z tohoto seznamu!“
Jiný komentář:“ Nejlepší je se rozhlížet a snažit se
pochopit, jak je to možné, že takové místo
existuje.“
K.Čapek pokračuje:“…tady na severu je to jiné;
tady je slunce pořád tak nízko nad obzorem, že
stínuje věci dlouze a bohatě jako u nás, když den je
na sklonku; jako u nás, když nastávají čarovné
hodiny pozdního odpoledne, kdy světlo zlátne a
stíny se dlouží a věci odstupují dál a rýsují se
jemněji a reliéfněji než v bílém a strmém úpalu dne;
i vidí člověk přejasně každou drahou podrobnost
na tváři světa, ale s vábným a vznešeným odstupem
dálky. Severní den má jemnost hodiny páté; a
kdybych si mohl vybírat, tož dejte mi, jářku, světlo
severní.“

A naposledy od. K.Čapka, který vlastní cestovatelské zážitky zpracoval ve svém
nejrozsáhlejším cestopise Cesta na sever (1936): “Na světě je málo míst tak divných a zamlklých
jako nejzazší dno hluboké kapsy, která se jmenuje fjord. Je to obyčejně docela úzké a sevřené
mezi kolmými skalami; je to stejně konec světa jako poslední výběžek země v širém moři; je to
poslední výběžek schůdného moře uprostřed širé, drsné a celkem pusté země. Ještě se na kousku
skály pod vodopádem zachytí turbína, postaví se řádka domečků, a to je všechno; to ostatní je
holá a kolmá skalní drapérie; majestátně zřasená a zrcadlící se v zelené vodě. Blíž k moři si
takový fjord udělá kousek břehu; a už tam je lidské políčko, chalupa a široce rozhozená selská
vesnice; dýše to z ní mírem, senem a treskami, neboť tady
se tresčími kostmi mrví půda.“
Tento den byl dlouhý, stále bylo světlo i když jsem dojel
do Narviku dost pozdě. Závěrečná etapa v Norsku byla
nejdelší, asi 170 km na kole a asi 50 km na trajektech.
Jediná vzpomínka, která mi utkvěla v paměti na jízdu
okolo nepřívětivého fjordu Ofotfjorden, má vazbu na
bitvu o Narvik za 2. světové války. Hluboký emotivní
pocit mě provázel po celém pobřeží fjordu, jak mohli
přežít ti kluci, jejichž lodě se potopily do těchto ledových
vod?
Eidsfjord – Lodingen 83 km.
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Lodingen - Bognes trajekt 25 km. Bognes – Narvik 86 km.
Silnice vede
okolo fjordu
Ofotfjorden.

Kempoval jsem těsně před Narvikem nadivoko v nízkém porostu keřů poblíž silnice E10. Bylo
chladno a vlhko.
Narvik leží 220 km severně od polárního kruhu v kraji Nordland, je obchodním střediskem
oblasti, ve kterém je rozsáhlý přístav pro nakládání železné rudy a druhý největší
přístav Norska. Ve městě žije 18 500 obyvatel (2005). Jedná se o nejsevernější město v Norsku,
které je napojeno na železniční síť. Paradoxně není napojeno na železnici Norska, ale
sousedního státu Švédska, které využívá jeho nezamrzajících přístavů pro dopravu železné
rudy těžené v okolí města Kiruna. Dráha se nazývá Malmbanan, česky rudná dráha. Přístavy
v Baltském moři v zimě zamrzají, což znemožňovalo plynulé dodávky, a tak byla postavena
železnice do Narviku k Norskému moři. Do přístavu v Narviku mohou připlouvat lodě o
výtlaku 250 000 tun a každoročně se na 220 lodích přepraví 14 milionů tun železné rudy.
Železnice mezi Narvikem a Kirunou byla dokončena již v roce 1898.
281

Město bylo během druhé světové války téměř celé zničeno. 9. dubna 1940 bylo na začátku
Operace Weserübung okupováno Němci, ale v následujících bojích bylo dobyto spojeneckými
vojsky zpět. Na dně Ofotenfjordu dodnes leží válečné lodě potopené při dvou námořních
bitvách o Narvik. Nicméně celková situace v Norsku byla pro Spojence neudržitelná, a tak byl
Narvik vzápětí evakuován. Při ústupu spojeneckých vojsk byl před postupujícími Němci
kompletně zdemolován překládací terminál a veškerá infrastruktura přístavu, jehož obnova
Němcům zabrala sedm měsíců. Ke konci války bylo město téměř celé vypáleno (podobně jako
oblast severně od města Narvik až k ruským hranicím) a opět zničena jeho nakládací zařízení
spolu s přístavištěm, jelikož Němci se obávali toho, že by mohlo padnout do ruky
postupující Rudé armádě. Ta ale útok do nitra Norska nepodnikla a zastavila se krátce za jeho
hranicemi.
Znak byl městu udělen v roce 1951. Ukazuje zlatou kotvu na rudém pozadí.
Kotva symbolizuje status města Narvik jako důležitého přístavu (největšího
v severním Norsku). Historie původní osady začala v době bronzové,
později v této oblasti žili Vikingové.

Rozcestník: snímek nahoře je z roku 1977 a
snímek vlevo je z dnešních dnů.
Západní pobřeží jižního Norska a pobřeží severního
Norska
představují
určitě
jednu
z
nejimpozantnějších pobřežních scenérií na světě.
V této úžasné zemi hor a vody jsem měl možnost
sledovat nádhernou krajinu a po celé trase 1200 km, kterou jsem zde za 15 dní ujel, poznávat
po celé trase přátelské lidi. Jízda na kole umožňuje vnímat okolí všemi smysly, viděl jsem,
slyšel jsem, cítil jsem, ochutnával jsem a radoval se. Poznal jsem i hlad, únavu, vyčerpání a
nepohodu. Jel jsem v době, kdy doprava na silnicích byla v porovnání s dneškem mizivá a pro
místní domorodce jsem musel být exot, na který si však dovedli udělat čas, a kterému vždy
pomohli.
Byl to zážitek, který jsem potřeboval před návratem do komunistické diktatury, protože jsem si
mohl být jistý, že už se nikam na Západ nepodívám. Se svým „škraloupem“, osmi měsíci vězení
za nedovolený pobyt v zahraničí, jsem nemohl čekat, že mě bolševici zase někam pustí.
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Norský
hudební
skladatel Edvard Grieg
(1843-1907)
patří
k předním světovým
skladatelům.
Jeho
pradědeček
Alexander pocházel ze
Skotska (klan Gregor)
odkud musel utéci po
prohrané
bitvě
u
Cullodenu v roce 1770.
Usadil se v Bergenu,
kde se také Edvard
Grieg narodil.
Byl velkým vlastencem a republikánem. Spolupracoval s Henrikem Ibsenem. Bezmezně
miloval norskou přírodu. Některé jeho skladby, jako na příklad Ve sluji Krále hor nebo Ráno
ze suity Peer Gynt jsou často hrány a řadí se do zlatého fondu klasické hudby.
Peer Gynt Suite No.1 : https://www.youtube.com/watch?v=dyM2AnA96yE

Nemohu však opomenout i jeho další skladbu
Solveig´s Song, kdyby už jen z toho důvodu, že ji autor
videa spojil s fjordem, okolo kterého jsem jel na kole
– Sognefjordem.
https://www.youtube.com/watch?v=bR3N1yBEGbw

Good bye Narvik, good bye Norsko
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