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65 MINUTTER mod Bulgarien og 48 mi-
nutter mod Italien. Så lang tid var det danske 
fodboldlandshold i overtal i ugens to lands-
kampe. I Sofia faldt hjemmeholdets tidlige 
udvisning efter den svageste danske halve 
time i årevis. Men selv 11 mod 10 forblev 
Morten Olsens tropper underligt ufarlige. 
Nicklas Bendtner udlignede, hvorefter dan-
skerne trillede og trillede og trillede sidelæns 
mod en begrænset modstander.

I Milano blev de stærkere italienerne 
decimeret lidt senere i kampforløbet, i anden 
halvlegs første minut, da hjemmeholdet førte 
2-1, men billedet var det samme. Dansk bold-
besiddelse, en modstander uden panderynker. 
Et effektivt og direkte Italien scorede yderlige-
re én gang, mens den vikarierende målmand 
Morgan De Sanctis knap nok havde en ærlig 
redning.

Efter kampen i Bulgarien var ingen ydre 
omstændighed tilsyneladende for lille til at 
blive tildelt betydning: Ifølge den danske 
lejr var banen dårlig, de bulgarske spillere 
for aggressive, tilskuernes hånende tilråb et 
nummer for strenge. Olsen gik endda så langt 
som til at hævde, at bulgarernes udvisning 
efter bare 27 minutters spil havde betydet, at 
den franske dommer efterfølgende forærede 
hjemmeholdet alle de små frispark. Samme 
absurditet gentog landstræneren efter Italien-
kampen.

I det hele taget har de tre første VM-
kvalifikationskampe mod Tjekkiet, Bulgarien 

og Italien, der er resulteret i sølle to point, 
afstedkommet en klassisk spaltning af 
virkeligheden, som den burde være, over for 
virkeligheden, som den desværre er. Lige her. 
På en knoldet fodboldmark i Sofia.

For i én verden, Olsens, burde Danmark 
nu stå med mindst syv ud af ni point. Vi 
dominerede tjekkerne. Havde 17 afslutninger 
og 64 procent af spillet. Mod Bulgarien var 
boldbesiddelsen endnu skævere fordelt med 
en dansk fod på bolden i næsten tre fjerdedele 
af tiden. Og i Milano blev også de italienske 
EM-finalister sat til vægs med 62-38 procent 
og 14 skud mod 8.

I en anden verden står Danmark tilbage 
som den eneste store taber efter tre spillerun-
der af en jævnbyrdig kvalifikationsgruppe. 
Statistikken skygger over den kendsgerning, 
at man har spillet positionsfodbold på bløde 
strømpefødder og er blevet læst af selv un-
dertallige modstandere. Virkelighed 2 kan 
aflæses i tabellen. Virkelighed 1 er af stilmæs-
sig, moralsk karakter.

Det danske landsholds styrke er således 
samtidig dets svaghed. Uanset om modstan-
deren hedder Holland, Italien eller Færøerne, 
vil danskerne altid insistere på at besidde 
bolden, lade den cirkulere omkring, sætte 
skub i de velkendte mønstre, Olsens automa-
tismer. Dette er ikke en taktik, men et kald. 
Det kan godt være, vi taber, men vi ændrer 
ikke på Stilen.

En velkendt stil. For de danske tv-seere, 
for landsholdet selv, men efterhånden også 
for modstanderne. At man tålmodigt øver 
sine skalaer og i store træk ikke kerer sig om 
modstanderen, er teoretisk set en styrke. Men 
den seneste uge og det seneste fodboldår har 
vist, at det hævdvundne spil inspireret af de 
tre hollandske ikoner Rinus Michels, Johan 

Cruyff og Louis van Gaal ikke er meget værd 
uden aggressivitet, blod, bid og en plan B i 
tilfælde af tomgang.

Efter en halv times spil i Sofia indså 
Olsen, at det havde været en fejldisposition at 
begynde med Thomas Kristensen ved siden 
af den ligeledes konserverende William Kvist 
på midtbanen. Ind kom i stedet Andreas 
Cornelius, der tog plads som Bendtners unge 
makker i front. Udligningen faldt efter et in-
telligent indlæg, men herefter faldt danskerne 
tilbage i den tiktakkende stil, selv om det var 

tydeligt, at andre midler var påkrævet.
Mod Italien var spillernes kreative indslag 

lige så få og Olsens muligheder færre. Det 
er indlysende, at et lille land som Danmark 
skal overleve på gennemprøvet knowhow. Vi 
frembringer ikke lige så mange kvalitetsspil-
lere som Italien. I det lys er den stringente 
(boldbesiddende) stil, der løber som en rød 
tråd gennem alle Dansk Boldspil-Unions 
landshold fra ungdoms- til seniorniveau, en 
fornuftig tanke.

Men i indeværende år har vi set bagsiden af 
medaljen: Det aktuelle danske landshold, der 
hverken er mere eller mindre talentfuldt end 
de seneste 20 års skiftende rød/hvide trupper, 
fremstår som den skolede, dygtige og dadelfri 
elev, der ikke formår at tænke ud af boksen. 
Som fodboldens kinesere.

2012 er med to sejre og seks nederlag i ti 
kampe uden sammenligning det dårligste 
af de 12 landsholdsår under Olsen. I næste 
måned har man mulighed for at få lidt oprejs-
ning i en testkamp på en allerede reserveret 
FIFA-dato. Og til februar følger endnu en 
testkamp mod nok en ukendt modstander, 
før det går løs ude mod Tjekkiet og hjemme 
mod Bulgarien i løbet af fem skæbnetunge 
martsdage.

VM i Brasilien synes lige nu langt væk, og 
man må stille sig selv et eneste spørgsmål: 
Hvorfor virkede efteråret 2011 så fortryllende 
og fuldt af håb bare et år efter det træge VM i 
Sydafrika, et foreløbigt lavpunkt i Olsen-æraen? 
Fordi holdets yngste strålede, ja. Men mest af 
alt, fordi hele det danske landshold virkelig 
turde noget i de fem mindeværdige sejre over 
Norge, Cypern, Portugal, Sverige og Finland. 
Siden er optimisme blevet afløst af dogmatik 
fra de øverste luftlag. Det fungerer muligvis der-
oppe, i ideernes verden, men ikke hernede.

Ideernes verden

Af JENS MALLING

V
YBORG – En granat direkte ned 
gennem loftet. Skader på tag og væg. 
Indbyggerne i den dengang finske 
by Vyborg nåede kun at nyde godt 

af deres nye bibliotek i fire år, før det pludselig 
lå midt på krigsskuepladsen i Vinyterkrigen 
mellem Finland og Sovjetunionen. Det moderne 
mesterværk stod færdig i 1935 og markerede arki-
tekten Alvar Aaltos overgang til funktionalisme. 
Den finske arkitekt påtog sig opgaven i en alder 
af 29 år, og biblioteket i Vyborg skabte tidlig 
international opmærksomhed om hans arbejde. 
Granatens ødelæggelser skulle vise sig ikke at 
blive det værste, som skæbnen havde tiltænkt 
Aaltos enestående bygning.

Med elektritjka – regionalbane – tager turen 
fra Sankt Petersborg til Vyborg tre timer. Rejsen 
går i nordvestlig retning over Det Karelske Næs. 
Et område, der ligger mellem Ladogasøen og 
Finske Bugt og i årene fra 1939 til 1944 dannede 
ramme om voldsomme kampe mellem Finland 
og Sovjetunionen i den lokale variant af Anden 
Verdenskrig.

Regnvåd formiddag, kort fra stationen, over 
pladsen med statuen af Lenin og ind i en lille park. 

Gråhvid og ituslået ligger biblioteket som en 
såret kamæleon blandt brede birkestammer. 
Revnerne i murværket danner et mønster og 
går i et med barken. Stammer og grene, der før 
skyggede, forsvinder bagud. Bygningens kon-
turer træder tydeligere frem med hvert skridt. 
Karakteristisk funktionalistisk arkitektur står 
klart på en baggrund af frodig grøn. Kvadrater, 
halvfemsgradersvinkler, markante vinduespartier, 
udekorerede flader. Omme bagved opererer flit-
tige skikkelser med arbejdshandsker i et virvar af 
brædder og stilladser. Bygningen er ved at blive 
sat i stand. 

»Alvar Aaltos arkitektbureau – som stadig eksi-
sterer – vejleder og rådgiver, mens russiske specia-
liserede håndværkere udfører konkrete opgaver,« 
siger ledende bibliotekar Tatjana Svetelnikova. 

Det er ikke uden stolthed, hun inviterer in-
denfor og viser de rum frem, som er færdige. Her 
mangler kun bøgerne at blive sat tilbage.  

»Bygningen er et unikt eksempel på biblioteksar-
kitektur og udformet med stor skarpsindighed. 
Det er en fornøjelse at komme her og et privile-
gium hver dag at beundre, hvordan lys og rum 
spiller sammen,« siger Svetelnikova, der har haft 
sit arbejde i biblioteket siden 1991 og var med til at 
tage beslutningen om at sætte det i stand. 

Hun skridter hen over det friske linoleumsgulv i 
udlånssalen, peger og gestikulerer. Den fremstår helt 
ny. Tilsyneladende er alt taget hånd om, repareret 
eller skiftet ud. De cirkelformede ruder i loftet 
lægger rummet i et blødt lys. Trapper forbinder frie 
niveauer. Stole, taburetter, gelændere og paneler i 
lyst træ viser sammen med det grå linoleum Alvar 
Aaltos forkærlighed for naturprodukter. Farvernes 
nuancer skinner igen i det forkromede rækværk og 
bidrager til indtrykket af helhed. 

Biblioteket er et Gesamtkunstwerk – et tysk ord, 
Aalto tog til sig, og det indebærer, at arkitektur, 
interiør og møblement udgør et hele og er nøje 
gennemtænkt, inden byggeprocessen starter. 

Et kæmpe arbejde går forud for, at udlånssalen 
nu igen udfylder sin rolle i det samlede kunstværk. 

»I alt er der fjernet 450 tons puds fra væggene. 
Først de russiske lag, siden de finske, til murste-
nene lå helt bare. Varmelegemer, ventilationssy-
stemet, elinstallationer, vandrør – alt måtte skif-
tes ud. Flere af de oprindelige producenter, der 
leverede materialer til byggeriet tilbage i 1930rne, 
har vi kunnet bruge igen,« siger  Svetelnikova.

I dag arbejder russere og finner sammen om at 
renovere den historiske bygning og deles om at 
betale de syv millioner euro, som projektet koster, 
men forholdet mellem de to lande har ikke altid 
været hjerteligt. 

Den granat, der slog ned gennem loftet 
eksempelvis, var en følge af Stalins ambition 
om at indlemme Finland i Sovjetunionen. Han 
angreb landet under internationale fordømmelser 
sidst i november 1939. I en David og Goliat-

konfrontation mødte Den Røde Hær indædt 
finsk modstand under Vinterkrigen og siden 
Fortsættelseskrigen. Vyborgs udsatte position i 
den sydøstlige del af Finland tæt på grænsen til 
den frygtede stormagt gjorde, at byen skiftede 
hænder flere gange. I modsætning til det kun 
lettere beskadigede bibliotek var over halvdelen af 
Vyborgs huse reduceret til murbrokker, da krudt-
røgen endelig lettede i juni 1944. Alle 80.000 
indbyggere i Vyborg, der havde været Finlands 
næststørste by, var flygtet til landets vestlige dele. 
Vyborg var nu endegyldigt russisk, og spøgel-
sesbyen blev befolket med Sovjetunionens egne 
borgere. I Alvar Aaltos bibliotek fulgte en lang 
periode med forfald. 

»Værre end skaderne under krigene var de 
efterfølgende ti år mellem 1944 og 1954, hvor 
biblioteket ikke blev benyttet og til sidst lå hen 
som en ruin. Det var katastrofalt,« siger Tatjana 
Svetelnikova. 

På grund af Sovjetunionens lukkethed gik 
der sågar rygter i Vesten om bibliotekets totale 
ødelæggelse.

»Man var godt klar over dengang i 
Sovjetunionen, at det var en usædvanlig byg-
ning, og den blev forsøgt sat i stand i 1955. Men 
mangel på materialer og know-how gjorde, at 
resultatet ikke blev ideelt. Biblioteket blev dog 
taget i brug igen. Ved samme lejlighed fik Alvar 
Aaltos bygning et nyt navn: Den blev opkaldt efter 
Lenins enke Nadesjda Krupskaja,« fortæller hun. 

Alvar Aalto selv var på en rejse i Sovjetunionen 
i 1962 og skal i den forbindelse have lagt vejen 
forbi sit værk i Vyborg, hvortil han udtalte:

»Bygningen eksisterer stadig, men arkitekturen 
er væk.«

Forhåbentlig ville han være mere rolig med 
hensyn til det renoveringsarbejde, der foregår i 
2012. Det fælles finsk-russiske projekt prøver at 
råde bod på årtiers misrøgt ved så nøjagtigt som 
muligt at bringe bygningen tilbage til sin oprin-
delige udformning. 

»Ved at kigge på gamle fotografier og studere 
de oprindelige planer fandt restaureringseksperter 

ud af, hvordan de skulle skride frem. De arbejder 
helt i Aaltos ånd og med stor respekt for hans 
ideer,« siger Tatjana Svetelnikova.

Det fælles finsk-russiske projekt er efter planen 
færdigt næste år til glæde for lånere og arki-
tekturinteresserede. Det bliver samtidig enden 
på en succeshistorie. En succeshistorie, hvori 
finnernes rolle nok ikke kan undervurderes. Det 
ville være noget nær en national katastrofe, hvis 
et hovedværk af et af landets ikoner forgår. Hvor 
vigtig deres del af opgaven med at redde Aaltos 
bibliotek er, kan nok udledes af, hvor respektløst 
russiske myndigheder behandler tilsvarende 
konstruktioner fra samme periode af landets egne 
arkitekter. 

Således befinder flere avantgarde-bygninger 
i Sankt Petersborg og Moskva sig nærmest på 
ruinstadiet. Det drejer sig blandt andet om bane-
brydende værker af arkitekterne Moisej Ginzburg 
og Konstantin Melnikov.

I modsætning til Aaltos bibliotek er der endnu 
ikke taget internationale initiativer til at hive 
dem ud af glemsel og forfald og sikre dem for 
eftertiden.

Tatjana Svetelnikova håber, at istandsættelsen 
fører til øget opmærksomhed om biblioteket i 
Vyborg og de arrangementer, hun er med til at 
planlægge her.  

»De perfekte rammer, arkitekturen og belig-
genheden midt i Vyborg kan gøre stedet til et 
vigtigt kulturcenter. Det er desuden en interes-
sant attraktion for turister.« 

Ifølge hende er kun Vyborg Slot – bygget i 
1200-tallet, da svenskerne grundlagde byen 
– mere populært. Mere end 4.000 fortrinsvis 
russere lægger vejen forbi Aaltos bygning som 
turister hvert år.

 »Vi håber naturligvis på større tilstrømning. 
Også fra udlandet. Så skal jeg måske til at være 
turistguide i stedet for bibliotekar,« smiler hun. 

En kamæleon 

blandt 

birkestammer

Arkitektur. Den finske arkitekt Alvar Aaltos første funkis-
mesterværk havnede på den sovjetiske side under krigen. 
Efter årtiers misrøgt arbejder russere og finner nu sammen 
om at restaurere Aaltos bibliotek i Vyborg.

Kommentar. Fodboldåret 2012 er endt i en spaltning af virkeligheden, som den burde være, over for virkeligheden, som den desværre er.

Alvar Aalto
Finsk arkitekt, kunsthåndværker og møbeldesigner (1898-1976). 
Han var en af den nordiske funktionalismes pionerer. Hvor 
mange af hans samtidige arbejdede mest i stål, glas og beton, 
er Aaltos stil kendetegnet ved brugen af træ, særligt det lyse 
finske birketræ. Bølgende, irregulære og organiske former var et 
andet varemærke. I biblioteket i Vyborg kommer det tydeligt til 
udtryk i foredragssalen, hvor det bølgeformede loft er blevet til 
ved at studere akustik. Et andet eksempel er Savoy-vasen, som 
Aalto oprindeligt tegnede for en restaurant i Helsinki i 1937. Et 
af hans mest kendte møbler er den stabelbare taburet ’stool 60’, 
der ligesom vasen stadig er i produktion. Alvar Aaltos bygninger 
står i Tyskland, USA, Island, Finland, Rusland, Kroatien, Estland, 
Schweiz, Sverige, Frankrig og Italien. I Danmark tegnede han 
Nordjyllands Kunstmuseum i Aalborg, der stod færdigt i 1972. 
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EN FILM AF KRISTINA LINDSTRÖM OG MAUD NYCANDER

“FREMRAGENDE.”
Jens Andersen, Berlingske

 “PALMES CHARMERENDE INTELLIGENS, EKSTREME TALEBEGAVELSE OG 
PERSONLIGE ENGAGEMENT BRÆNDER HELE VEJEN GENNEM FILMEN.”

Dorte Hygum Sørensen, Politiken

“USÆDVANLIG FORNEM DOKUMENTARFILM.
LØSNER IKKE ET ØJEBLIK GREBET OM SIT EMNE ELLER OM BIOGRAFSALEN.”

Joakim Jakobsen, Weekendavisen 

“SPÆNDENDE, SOBERT OG NUANCERET PORTRÆT.”
Henrik Queitsch, Ekstra Bladet
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