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n Obrázky z obyèejného �ivota Daniely Klobásové z Loun

Jak se �ilo v lounských ulièkách

Je právì Vá� �ivotní pøíbìh je�tì za-
jímavìj�í, ne� ten, který jste právì
doèetli? Napi�te nám o sobì! Va�e
vypravování rádi zveøejníme. Pi�te
na adresu autorky této rubriky: Kvì-
ta To�nerová, týdeník Svobodný
hlas, Èeská 177, 440 01 Louny.

Jak se v Lene�icích objevil cukrovar
4. - Jak rychle se stavìlo za Rakouska? Inu, rychle...

Ve smlouvách bylo uvedeno: �Josef
Glaser a Václav Wagner zaøizují rol-
nický akcijní cukrovar v Lene�icích,
a za tímto úèelem kupují potøebné po-
zemky pro cukrovar. Jeliko� se v�ak
akcijní spoleènost posud nekonstitu-
ovala, aby co kupující vystoupiti smì-
la, stavba cukrovaru v�ak odlo�it se
nedá a stavbì této získání potøebných
pozemkù pøedcházeti musí, kupují za-
tím Josef Glaser s Václavem Wagne-
rem potøebné pozemky se závazkem,
�e je akcijní spoleènosti po jejím kon-
stituování bez zisku postoupí a ode-
vzdají.� Cena za jedno jitro pozemku
(asi 2.800 m2) byla 550 zlatých. Tak
vykoupili oba podnikatelé pozemky ve
výmìøe 18 jiter. Jednalo se o rozlehlý po-

�V na�í ulici �ilo hodnì poctivých li-
dièek a malých øemeslníkù. Nepotøe-
bovali velké výlohy. Ve starém pivova-
ru byl no�íø �íma a øezník Panovský.
Jako dìti jsme do pivovaru nesmìly.
Byly tam hluboké sklepy, v zimì se tam
uskladòovaly ledové bloky z Ohøe. Led
tam vydr�el celé léto pro potøeby re-
staurací. Takovým maskotem byla
na�e dobrá paní Hnilicová, mìla ho-
kynáøství. Pro ka�dého mìla dobré
slovo i radu. Nás dìti mìla velmi ráda.
Byla to dobrá ochotnice. Jak bylo hez-
ky, sedìla pøed krámkem a nikoho ne-
nechala projít bez zastavení.

Jinak Pivovarské vévodil �Dùm hrù-
zy�. Kdo to jméno vymyslel, nevím.
Vlastnì to byl dvojdùm. Vpøedu byl ho-
liè Kroulík, obchùdek se spodním prá-

A� do 30. èervna probíhá v prosto-
rách moderního objektu rádia ORF na
Evropském námìstí v rakouském Lin-
ci výstava grafických prací èeských
umìlcù tøí generací s názvem Tref-
fpunkt Kunst. Svá díla tam pøedstavu-
jí Zdenìk Sýkora (1920), Michal Cih-
láø (1960) a �tìpánka �imlová (1966).
Kurátorkou výstavy je Vìra Jirousová.
Ze slavnostního zahájení byl vysílán

Dne 8. prosince slaví celá západní
církev slavnost Panny Marie poèaté
bez poskvrny dìdièného høíchu - slav-
nost Neposkvrnìného poèetí Panny
Marie. Týká se zpùsobu, jakým sama
Panna Maria byla poèata. Proto se sla-
ví devìt mìsícù pøed svátkem Naro-
zení Panny Marie (8. záøí). Uèení círk-
ve o neposkvrnìném poèetí je
výsledkem staletí vývoje a teologic-
kých sporù, bìhem nich� rostla úloha
Panny Marie v dìjinách spásy. Roku
1854 pový�il pape� Pius IX. nauku
o neposkvrnìném poèetí na dogma
bulou. Øíká se v ní: �...nejblahoslave-
nìj�í Panna Maria byla v prvním oka-
m�iku svého poèetí jedineènou milos-
tí a výsadou v�emohoucího Boha
vzhledem k zásluhám Je�í�e Krista,
spasitele lidského pokolení, uchová-
na prosta v�í poskvrny dìdièné viny.�
Zatímco teologové se po staletí s my�-
lenkou neposkvrnìného poèetí ne-
mohli vyrovnat, prostí lidé nemìli
s vírou v nì potí�e, fakticky byla tato
víra v církvi pøítomna od prvních dob
køes�anství. Na Východì spadají nej-
star�í doklady o slavení Mariina po-
èetí do 7. století, na Západì je proka-
zatelné jeho slavení v 11. století
v Anglii a ve 12. století v Lyonu. Kon-
cem 17. století u� byl svátek roz�íøen
po celé církvi a pape� Klement IX. jej
roku 1708 pový�il na zasvìcený. V sou-
èasné liturgii je slaven jako slavnost.
Zájemcùm o podrobnìj�í informace
doporuèuji knihu Metodìje Minaøíka
Mariánská dogmata, vydanou roku
1991 Karmelitánským nakladatel-
stvím.
n Siøem

Nevzpomínám si na den, kdy jsem
siøemský kostel vidìl poprvé. Bylo to v
srpnu 1994. Kostel byl volnì pøístup-
ný a �alostný dojem, jaký stavba budi-
la, si pamatuji dodnes. Prázdná chrá-
mová loï, poházené zbytky døeva
z lavic a oltáøe. S dávkou odvahy se
dalo vylézt na kùr a podívat se do chrá-
mové lodi z vý�ky, ale nebylo oè stát.

Kostel stál v Siøemi u� ve 14. století.
Starý gotický objekt byl str�en roku
1747 a zaèalo se se stavou souèasné-
ho, barokního. Dokonèen byl roku
1750 a stavba pøi�la na dvanáct tisíc
zlatých. Jde o jednolodní stavbu, která

svatí kostelù a kaplí lounska, �atecka a podboøanska

dlem. V poschodí byly byty a redakce
èasopisu �Na�e strá��. Prostøedkem
vedl tmavý prùchod, tam jsme se bály.
Ve dvoøe byl nejdøíve fotograf Langráf,
pozdìji Plachý. Za dvorkem stál dal�í
dvoupatrový dùm, kde bydlelo �est ro-
din s dìtmi. Naproti pøes ulici mìl �iv-
nost ko�íkáø Hrdlièka, vedle krejèí
Juppa. V dal�ím domì pu�kaø �ebes-
ta, modistka a �vadlena Zábranská
a provazník Stanislav. Samí drobní øe-
meslníci.

Naproti vedle domu paní Hnilicové
mìl dùm advokát Veltrubský. V tomto
domì s papou�kem jsme mìli dal�í
zá�itek. Pøi høe u Hnilicù na pavlaèi
jsme byli svìdky, jak do osobního auta,
které stálo na dvoøe, byl otevøen velký
kufr, nastupuje sekretáøka. Pan dok-

tor rychle kufr zavøel a hned odjeli. To
bylo nìco pro nás. Doma jsem dostala
zákaz o v�em mluvit. Dal�í rohový dùm
pøed fortnou byl velký a hluboký jako
ostatní. Podle záznamù v domì bývala
lékárna �U Jednoro�ce�. V krámku
bylo pánské holièství pana Bocka. Byl
velkým fandou a výborným obráncem S.
K. Èechie. Scházeli se u nìho v�ichni
pøíznivci a debatovali o zápasech. Ráda
jsem to poslouchala. Zvlá�tní pozor-
nost budil, fanda celým tìlem a to do-
slova, pan Podzimek. Kdy� stál za klu-
bovou brankou, sice nekøièel, ale jeho
mimika byla nedosti�ná. Sem jsme rádi
chodili s bratrem nechat se støíhat, do-
konce støíhal je�tì moje dìti.

Fortna vedla na schody dolù ke mlý-
nu a pak k øece. Jakmile napadl první
sníh, ihned jsme mìli sáòkaøskou drá-
hu. Na druhé stranì fortny mìli Tur�-
nerovi èalounictví a v pøízemí byl vo-
òavý krám drogisty �najdaufa. Po nìm
byl drogistou Kopecký, který pøi�el do
Loun po obsazení pohranièí Nìmci.

Dùm zasahoval a� do Sladovnické, byly
tam rùzné pøístavby, chodbièky a vý-
klenky a hluboké sklepy, ideální mís-
to pro hry na schovávanou. Nejoblíbe-
nìj�í v�ak byl vedlej�í dùm cukráøe
Polaneckého. Ten vyrábìl vynikající
zmrzlinu, se kterou jezdil s bílým vozí-
kem po mìstì a zvonil na pìkný zvo-
nek. Jezdil také na výstavi�tì, kde
v létì ka�dou nedìli koncertovala de-
chová vojenská hudba ze Slaného. Na
výstavi�tì chodilo hodnì lidí se bavit
i tanèit. Veèer bývaly poøádány rùzné
slavnosti s ohòostrojem, plavbou po
øece s lampiony a k tomu záøila nádher-
ná barevná fontána. Ta byla postavena
pro výstavní trhy, které se zde konaly
od roku 1931.�

(pokraèování pøí�tì)

zemek, který v�dy budil pozornost ná-
v�tìvníkù cukrovaru.

Dne 15. dubna 1880 prohlédla místo
ke stavbì cukrovaru stavební komise
c. k. okresního hejtmanství. Dne 18.
dubna 1880 pí�e okresní hejtman Lan-
dfras Josefu Glaserovi: �Na základì
místního vy�etøení ze dne 15. dubna
bì�ícího roku schvaluje se místo u Le-
ne�ic, k zøízení provozovárny cukro-
var vyhlédnuté, a sice na parcelích èís-
lo 146 a� 164, s tím dolo�ením, �e
dodr�eny býti musí v�echny podmínky,
pøi dotyèném jednání v protokolech
zane�ené.� Vzhledem k tomu, �e nove-
la stanov byla vrácena a povolení vydá-
no, nestálo stavbì cukrovaru nic v ces-
tì.

Slavnostním zahájením stavby se
stalo polo�ení základního kamene, ke
kterému do�lo 1. kvìtna 1880. Pøesto-
�e je v kronice nazváno �slavnostním�,
nikde není zmínka o oslavì nebo o tom,
kdo by se jí zúèastnil. Stavba cukrova-
ru byla zadána firmì Václav Nekvasil
z Karlína, tehdy je�tì u Prahy. Stavìt
se zaèalo 15. kvìtna 1880. Stavbyve-
doucím byl Josef Toufar z Nuslí. Stav-
ba pokraèovala rychle i pøes mimoøád-
nou nepøízeò poèasí. Celý kvìten byl
de�tivý. Stavba si vy�ádala 670.000 zla-
tých. Kromì budov nezbytných pro pro-
voz cukrovaru byla postavena také
správní budova a dìlnické byty pro stá-
lé i sezónní zamìstnance. S cukrova-
rem byla stavìna i èerpací stanice, kte-
rá pøivádìla vodu z Ohøe. Vodárna ji�
nele�ela na pozemcích cukrovaru. Fun-
govala obousmìrnì, z øeky èerpala
vodu a zpìt do ní vodu vypou�tìla. Do
øeky se vypou�tìla pouze voda, která
nepro�la varem ve varných kotlích spo-
leènì s øepou a vápnem. Tahle ka�e byla

vypou�tìna potrubím do �rybníèkù�,
jam, kde se voda odpaøovala. Vodárna
dodala za hodinu 7.000 hl vody. Nádr�
byla 37 metrù dlouhá a 19 metrù �iro-
ká. Bývala naplnìna zhruba do dvou
metrù a toto mno�ství vody postaèo-
valo práci cukrovaru na den. Technic-
ké vybavení cukrovaru obstaralo sedm
parních kotlù (celkem o 1.462 m2 top-
né plochy). Práci zaji��ovalo osmnáct
parních strojù o celkovém výkonu 310
koòských sil. Komín cukrovaru je
72,3 m vysoký.

Stavbu cukrovaru bylo nutné dokon-
èit co nejdøíve. I z dne�ního hlediska
pùsobí pøekvapivì, �e cukrovar byl po-
staven za pùl roku! V�echny dùle�ité
stavební práce byly dokonèeny bìhem
listopadu 1880 a 1. prosince 1880 se
zaèalo poprvé vaøit. Dál pokraèovaly
nìkteré drobnìj�í stavební práce a ofi-
ciálnì byla stavba ukonèena 15. pro-
since 1880.

(dokonèení pøí�tì)
David Hertl

uvnitø mívala rokokovou �tukovou vý-
zdobu z druhé poloviny 18. století. Ve
stejném slohu a ze stejné doby bylo
i zaøízení kostela - na jednom z boè-
ních oltáøù byl letopoèet 1762. Kromì
hlavního oltáøe s velkým obrazem Pan-
ny Marie, na který dodnes vzpomínají
pamìtníci (byl prý v �ivotní velikosti),
mìl kostel tøi men�í boèní oltáøe: sva-
té Anny, Jana Nepomuckého a Panny
Marie. V 19. století byl kostel ètyøi-
krát opravován. Dnes je státem chrá-
nìnou památkou - a to vèetnì ohrad-
ní zdi, brány, soch dvou andìlù
a márnice. V roce 1988 byl mezi tìmi,
u nich� navrhoval tehdej�í Okresní ná-
rodní výbor �upu�tìní od památkové
péèe�, tady prakticky likvidaci.

Ke kostelu patøí i varhany, ty siøem-
ské pro�ly øadou zmìn, které zazna-
menal varhanolog litomìøické diecé-
ze Tomá� Horák. Varhany byly u�
v pùvodním gotickém kostelu, pøipo-
mínány byly kolem roku 1700. Dal�í
varhany dostala novostavba po roce
1750. Nové vìnoval kostelu roku 1848
mlynáø Franz Bischof. Dal�í nové var-

hany dostal kostel roku 1903. V po-
sledním váleèném roce 1918 byly
zrekvírovány pí��aly.

Pøed deseti lety pamìtníci vzpomí-
nali, �e m�e v siøemském kostele bý-
valy v�dy jednou za tøi týdny. Devasta-
ci kostela mìli zahájit brigádníci,
kteøí pøijeli na sklizeò chmele z Mora-
vy. Pí��alami z varhan mìli zase nì-
kteøí zemìdìlci míchat kravám pití.
Varhany zøejmì zanikly kolem roku
1989.

Siøemský kostel patøí do farního ob-
vodu øímskokatolické farnosti v Li-
bì�icích u �atce. Bohoslu�by se v kos-
tele nekonají. Kostel za�il v záøí 1997
zajímavou náv�tìvu. Pøijel se na nìj
podívat tehdej�í prezident Václav
Havel. Zavzpomínal na �edesátá léta,
kdy se s Milo�em Formanem vydali do
Siøemi hledat stopy spisovatele Fran-
ze Kafky, který v obci �il u sestry. Hav-
la provázel tehdy kostelem lounský
archiváø Bohumír Roedl. Nedlouho po
prezidentovì náv�tìvì byl vchod do
kostela zazdìn, aby nedocházelo
k ohro�ení náv�tìvníkù.
n Úherce

Protikladem Siøemi jsou Úherce.
Místo mohutného kostela malá kap-
le. Místo zdevastované památky
úhledná opravená stavba. Místo met-

rového plevelu na bývalém høbitovì
kolem siøemského kostela posekaná
tráva a kaple zarovnána truhlíky
s kvìtinami. Ódu na Úherce u� jsem
pøed èasem na stránkách novin pìl,
tahle vesnièka mne potì�í poka�dé,
kdy� jí projí�dím. Lidé, kteøí si doká-
�í udr�et poøádek pøed svým pra-
hem, v celé vesnici a blízkém okolí, si
v dne�ním svìtì zaslou�í úctu.

Úherecká kaple z 18. století je ba-
rokní, ètvercová s polokruhovým zá-
vìrem a se zvonièkou. Zvonilo se zde
prý a� do let druhé svìtové války, kdy
byly zvony zabaveny. Uvnitø je kaple
sklenutá køí�ovou klenbou. K vybave-
ní kaple patøila i døevìná barokní so-
cha Immaculaty (Panny Marie na ne-
besích) z první poloviny 18. století, tu
byste dnes hledali marnì. Kaple není
státem chránìnou památkou, co� li-
dem v obci umo�òuje, aby se o objekt,
který zdobí náves s malou vodní nádr-
�í, vzornì nestarali. Opravil ji na vlast-
ní náklady jeden z chalupáøù, jeho
man�elka se pro zmìnu vzornì stará o
okolí. Rekonstrukce probìhla vloni,
otevøení kaple po opravì bylo spojeno
s malou slavností. �K nábo�enským
úèelùm u� kaple nìjaký èas neslou-
�í,� dodává úherecká starostka Vìra
Snopová. David Hertl

pøímý pøenos v hornorakouském roz-
hlasu. Pøenos moderoval øeditel kultur-
ní sekce tohoto rozhlasu Johannes
Jetschgo. Nejprve rozmlouval se Zdeò-
kem Sýkorou o jeho cestì k umìní,
potom pozval na jevi�tì i mlad�í umìl-
ce. Náv�tìvníci vernisá�e zhlédli také
krátké filmové portréty v�ech umìlcù,
které rakouská televize natoèila v je-
jich ateliérech. (r)

Tatranská galérie Poprad pøipravu-
je ka�doroènì projekt Hry s umìním.
Letos to byl v poøadí ji� devátý roèník,
zamìøený tentokrát na netradièní ob-
last Afriky s názvem Africké inspirace.
Galerie vyzývá umìlce, studenty a dìti,
aby zaplnili prostor bývalé parní elekt-
rárny pracemi. Na jaøe galerie vyzvala
i výtvarný obor Základní umìlecké
�koly �atec k úèasti. ��áci výtvarného
oboru malovali u� vloni na toto téma
velké obrazy, které bohu�el v �atci za-
tím nelze nikde vystavit. Po výzvì z Po-
pradu tedy uèitelka Je�ková prohlédla
archiv, �áci je�tì doplnili nìkolik no-
vých dìl, aby expozice byla zajímavá,
a kompletní a soubor prací do Popra-
du jsme zaslali. Galerie dìtské práce
nevystavuje v�echny, ale pro výstavu je
sama vybírá. Na�í �kole zùstala expo-
zice úplnì celá,� øíká øeditelka Základ-
ní umìlecké �koly �atec Jindøi�ka Ri-

edlová. Proto�e prostor bývalé elekt-
rárny je veliký, jsou souèástí projektu
výstavy profesionálních výtvarníkù.
K vidìní je také výstava originálních
plastik ze sbírek Slovenského národ-
ního muzea - Historické muzea v Bra-
tislavì, výstava dìl Petra Pollága z tvo-
øivého pobytu v Zimbabwe, výstava
kolá�í, asamblá�í a fotomontá�í Iva-
na Köhlera a výstava instalací, grafik
a bodyartu Stanislava �alka. Rozsáh-
lá expozice ZU� �atec je v èásti výstavy
s výtvarnými díly �ákù a studentù �kol
s umìleckým zamìøením. �Práce �á-
kù na�í �koly dostaly èestné místo jen
s dal�ími dvìma �kolami, ZU� Poprad
a Støední umìleckou �kolou Ke�ma-
rok. Zhostili jsme se pøíle�itosti dob-
øe, úspì�nì jsme zviditelnili �atec
za hranicemi státu,� raduje se øeditel-
ka Riedlová. Výstava potrvá do 29.
èervna. (r)

Lounská Pivovarská ulice byla podle pamìtnice v�dycky oázou klidu.
Stojí tam staré støedovìké domy s hlubokými sklepy a vysokými støecha-
mi. Domy jsou hluboké a tmavé, nìkteré zasahovaly a� ke hradbám
a nebo do spodní ulice. Jak se tam �ilo? Vzpomíná Daniela Klobásová:

Kupní smlouvy, kterými se pozemky pro cukrovar kupovaly, provádìl
lounský advokát JUDr. Petr Pavel Hilbert. Vzhledem k tomu, �e první
pozemky byly vykupovány je�tì v dobì, kdy nové znìní stanov cukrovaru
nebylo schváleno (od 7. dubna 1880), kupovali pozemky spoleènì Josef
Glaser a Václav Wagner a nikoliv cukrovar.

Zleva Johannes Jetschgo, Zdenìk Sýkora a Lenka Sýkorová pøi natáèe-
ní rozhovoru pro ORF.
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Zdenìk Sýkora vystavuje v Linci

PANENSKÝ TÝNEC (r) - Letos se
u� po ètvrté uskuteèní o svátcích Cy-
rila, Metodìje a Mistra Jana Husa se-
tkání vìøících v�ech vyznání pøi slav-
nostním shromá�dìní v nedosta-
vìném chrámu v Panenském Týnci.
Bohoslu�ba bude provázena kulturní-
mi vystoupeními, na závìr èeká ná-
v�tìvníky posezení u táboráku. �Dou-
fáme, �e setkávání pøispívají k vzá-
jemnému poznávání rùzných církví
a k vzájemnému obohacování. Èasto
se stává, �e mnozí kazatelé si myslí,
�e mají patent na rozum. Prohla�ují,
�e pouze jejich uèení je správné a ostat-
ní jsou �patní. Taková politika k ni-

èemu nevede. Podle Písma svatého
budou nakonec v�ichni následovníci
Krista za jedno. Co jiného mù�e uka-
zovat na Pána Je�í�e, ne� vzájemná
láska a bratrství tìch, co ho vyznáva-
jí,� øíká za poøadatele Ivo Kraus. Vlo-
ni se akce úèastnilo 120 lidí z Církve
husitské, katolické, apo�tolské,
evangelické a bratrské. Ka�dý mù�e
pøispìt do programu slovem, modlit-
bou èi zpìvem. Pøedbì�ný termín je
stanoven na pondìlí 5. èervence od 14
hodin. Kdo má zájem se podílet na pøí-
pravách, mù�e informovat na telefonu
608 912 191, pøípadnì v Husovì sbo-
ru v Cítolibech.

Chystá se u� ètvrté setkání
køes�anù v Týnci

Letos lounské muzeum slaví 115 let
od svého zalo�ení. Sta let by se letos
do�il jeden z jeho významných pracov-
níkù, uèitel lounské chlapecké �koly
Václav Kuèera. Správcem mìstského
muzea se stal v roce 1938 a vedl je pøes
období okupace a� do druhé poloviny
ètyøicátých let. Pøes tì�ké podmínky
se intenzivnì vìnoval odborné péèi
o sbírky. Jeho hlavní zájem se soustøe-
ïoval na sbírku prehistorickou. Sám
pracoval i jako výkonný archeolog v te-
rénu a obohatil sbírky o cenné nálezy
z území tehdej�ího okresu. Prosazoval

v práci muzea pokrokové trendy na
úrovni doby. Po osvobození to byl on,
kdo zpracoval pro mìstský národní vý-
bor koncepci reorganizace muzea na
moderní zaøízení, o jeho� významu pro
kulturní �ivot mìsta nikdy nepochy-
boval. Sám pro to udìlal za dobu své
praxe veliký kus práce. Václav Kuèera
patøí v dlouholeté historii lounského
muzea k významným postavám, je�
se o jeho rozvoj zaslou�ily a na je-
ho� práci navazuje muzeum dodnes.

Bedøich �tauber,
Oblastní muzeum Louny

Jubileum lounského
muzejníka Václava Kuèery

MORY (r) - Okresní výbor KDU-
ÈSL Louny pokraèoval v sobotu 5.
èervna v seriálu koncertù po zdánlivì
zapomenutých vesnických kostelích.
Historicky cenný kostelík Narození
Panny Marie v Morech u Podboøan za-
plnilo pøes padesát divákù - v obci, kde
�ije tøicet obyvatel. V odpoledních ho-
dinách po úvodním slovu Michala Pe-
hra o historii obce a kostela vystoupily
soubory ZU� Louny Collegium Flauti-
ni a Lounská pí��alka pod vedením

uèitelky Jany Seèanské. Vystoupení
bylo odmìnìno potleskem a kvìtina-
mi pro v�echny úèinkující. �Podìko-
vání patøí za úklid pìkného kostelíka
paní Smýkalové z Mor. Pøejeme jejímu
úsilí o zaji�tìní opravy po�kozené støe-
chy mnoho zdaru. Po koncertech v P�o-
vì, Bøe�anech u Nového Sedla, Morech
organizátoøi pøipravují podobnou akci
v kostele v Libèevsi na první nedìli
v záøí,� dodává Tomá� Chaloupek
z okresního výboru KDU-ÈSL Louny.

Morský kostel rozeznìli
mladí umìlci

�ateètí výtvarníci vystavují
na Slovensku

22. NEPOSKVRNÌNÉ POÈETÍ PANNY MARIE
Jen dvì památky v okresu jsou zasvìceny Neposkvrnìnému poèetí Panny
Marie: kaple v Úhercích na Lounsku a kostel v Siøemi na Podboøansku.
Ne� si o nich nìco povíme, pøibli�me tradiènì nejprve samotný svátek
a jeho historii.

Krásná a udr�ovaná kaple v Úhercích.
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Zanedbaný a chátrající kostel v Siøemi.
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