Kristeligt Dagblad Lørdag 8. juni 2013

Rejser&Kultur | 19

Denne side er redigeret af Mie Petersen

Biblioteket i Kaliningrad
Det tidligere Preussiske Rigsarkiv, bygget i 1920’erne, står i dag tilbage i den russiske enklave
Kaliningrad som eksponent for en tid, da Bauhaus-stilen prægede byen, der dengang hed
Königsberg. I dag er der bibliotek i bygningen
Af JENS MALLING
rejser@k.dk

Sporvognsskinner løber stadig gennem gamle tyske villakvarterer, men trafikken er
indstillet på de fleste. I stedet
kører en lind strøm af
”marshrutka’er” – det russiske ord for minibus.
Villaerne kan inddeles i to
kategorier: Nogle er på ruinstadiet. Sandsynligvis har ingen boet i dem, siden Königsbergs oprindelige indbyggere
blev fordrevet af Den Røde
Hærs soldater i Anden Verdenskrigs sidste måneder.
Deres afskallede facader står
midt i overgroede haver, hvor
knudrede æbletræers frugter
modner omsonst.
Andre er tydeligvis sat i
stand for nylig – komplet
med gitre, porte, videoovervågning og glaserede teglsten. De store huse er malet i
meget stærke farver: pink og
skrigende lysegrøn.
Königsberg – det nuværende Kaliningrad – blev udsat
for frygtelige ødelæggelser i
april 1945, da Stalins tropper
slap flere års opsparet had
løs over byen og dens befolkning. Alligevel er villaerne ikke det eneste, der er tilbage
af tysk byggekunst i den nu
russiske enklave.
Arkitekter stærkt inspirerede af den berømte Bauhausskole realiserede adskillige af
deres ambitiøse projekter i
den østpreussiske hovedstad
i slutningen af 1920’erne.
På den tid startede et regulært byggeboom. I den process blev Parkhotellet, Det
Preussiske Rigsarkiv, Haus
der Technik, en radiostation
og Den Østpreussiske Erhvervsskole for Piger samt en
række andre bygninger opført.

Det var meningen, at de mange moderne konstruktioner
skulle symbolisere fremgang
i den østpreussiske provins,
til trods for at området siden

fredsslutningen efter Første
Verdenskrig havde været afskåret fra resten af Tyskland
af Den Polske Korridor.
Hans Hopp, Robert Liebenthal og Erich Mendelsohn
var blandt de internationalt
anerkendte arkitekter, der
forvandlede byens fremtoning med udgangspunkt i
den særlige udgave af tidlig
tysk modernisme, som Bauhaus repræsenterede.
En af denne stils mest markante bygninger i den østpreussiske hovedstad i de år
var biografen Alhambra, tegnet af Hans Manteuffel og
Kurt Frick. Den lå på en eksklusiv adresse midt i byen,
dér hvor gaderne, som dengang hed Steindamm og
Wagnerstrasse, krydsedes.
Alhambra blev ødelagt under
et luftangreb i 1944.
Men andre af arkitekternes
konstruktioner kan beundres
i Kaliningrad den dag i dag. I
den monotone masse af sovjetisk boligbyggeri stikker de
pludselig deres karakteristiske facader frem i gadebilledet.
De er stadigvæk smukke,
men også hærgede. De mere
end 80 år, der er gået, siden
de stod færdige, er ikke gået
nænsomt hen over dem. Således tjener modsætningen
mellem bygningernes æstetik
og deres tilstand som en
grum påmindelse om den
fremtidstro, der også ligger i
modernismen, og hvordan
den led et uhyggeligt knæk,
da det hele gik op i førerkult,
flammer og flugt i 1940’erne.
Tyskland måtte afstå hele
Østpreussen, herunder Königsberg, til Sovjetunion og
Polen, kun få år efter at bygningerne stod færdige.

Her ligger bygningen, som
tidligere husede Det Preussiske Rigsarkiv. Den blev udført i årene 1929 og 1930 af
Robert Liebenthal. Gennem
støvede vinduer kommer et
væld af potteplanter og ulige
stabler af bøger til syne. I dag
har Kaliningrad Oblasts Videnskabelige Bibliotek til huse her.
Liebenthals værk er opført
i overensstemmelse med de
idéer og principper som Bauhaus-skolens grundlægger,
Walter Gropius, udarbejdede.
Blandt andet er udformningen i vidt omfang præget af
brugen af glas. Det formidler
en ny form for rumfornem-

Ikke langt fra mindesmærket,
der stolt hædrer Kaliningrads
tre kosmonauter, kan man
stadig opleve et af Königsbergs mest bemærkelsesværdige eksemplarer på arkitektur i Bauhaus-stil.

Bauhaus
33Tysk højskole for kunst, design og arkitektur. Den blev grundlagt i
Weimar i 1919 af Walter Gropius og blev lukket efter pres fra nazisterne i 1933. Skolen regnes for et af modernismens arnesteder og havde
enorm indflydelse i mellemkrigstiden. Den inspirerede et væld af arkitekter, herunder dem, der byggede i Königsberg.

melse sammenlignet med
traditionelle mure. Særlig
vellykket er glaspartiet over
hovedindgangen, hvorigennem en smukt svunget vindeltrappe kommer til syne.
Det Preussiske Rigsarkiv
blev opført for at samle uvurderlige dokumenter og optegnelser, hvoraf nogle stammede helt tilbage fra 1200-tallet,
fra tiden da Den Tyske Orden
grundlagde Königsberg.
Tidligere lå mange af dem i
store egekister fra ordenstiden i en fløj af Königsberger
Slot – byens vartegn, der blev
lagt i ruiner under luftbombardementerne i 1944.
Men i 1920’erne var det ikke

Selv om Odsherred er rig på gravhøje og jættestuer, så er der også masser af liv. Tag til Rørvig, Sejerø Bugt eller ”Bjergene” og lev livet !
Dragsholm Slot

ligger som en ”port” til Odsherreds
smukke og kuperede landskab. Slottet
ligger tæt på nogle af Danmarks bedste strande – og uden for slottets
tykke mure venter naturen med
spændende planter og urter, som anvende si slottets eget køkken.

Få halvpris – og bliv nogle dage
ekstra
Når du bor på slottet denne sommer tilbyder vi følgende overnatninger med morgenmad til ½ pris:
Gourmetophold:
kr. 1.695,- pr. person i db. værelse
Sæsonophold:
Kr. 1.195, - pr. person i db.værelse
Pris på følgende nætter:
Fra kr. 495 pr. person/nat i db.vær.
Reservation: info@dragsholmslot.dk
eller 59 65 33 00
www.dragsholm-slot.dk

Kunsthåndværkermarked og Kulturfestival Cykeltur og røget fisk
Odsherred har tradition for kunsthåndværk af høj klasse. I weekenden
26. – 28. juli kan man opleve 60 af Danmarks fineste kunsthåndværkere på
OVNHUSmarked på Nykøbing havn.
Her forenes design og ypperligt håndværk indenfor smykker, keramik, tekstil, glas og læder.
Ovnhusmarkedet markerer i øvrigt
indgangen til Odsherreds Kulturfestival, der løber frem til 3. august

Længere mod øst, lige ned til Lammefjorden, ligger Malergården, som er
opført at maleren
Sigurd Swane. Her
ønskede han at
skabe et selvforsynende paradis for
sin familie. I dag
kan man besøge
gården og den
smukke have. Indenfor er der et
væld af Sigurd
Swanes malerier – og udenfor ser man
kunstnerens motiver.
www.odsherreds-kunstmuseum.dk

Odsherred har mange naturskønne
cykelruter. En af de smukkeste bringer
jer rundt på Rørvig – halvøen. Ruten
(22 km) går bl.a. gennem fuglereservatet Hovvig og på en lang strækning
cykler man mellem Sandflugtsplantagen og klitterne ved Kattegat (indlæg
en badepause ved en af Sjællands
bedste strande). Undervejs passeres
flere spændende gallerier. Frokosten
kan indtages på Rørvig havn, hvor
Rørvig Fisk, der ligger i vandkanten,
byder på friskrøget fisk og skaldyr
samt koldt øl. Det hele kan nydes med
udsigt til de mange børn der fisker
krabber fra molerne.
www.roervig-fisk.dk

DET SKER I ODSHERRED:
■ Dragsholm Revyen
(16.6.- 4.8.)
”Årets Revy i Danmark” 2012.
■ Odsherred Teater
”Halløj på Bøhlandet”
Kontant satire!
Spilles juni - august

Se mere på www.ovnhus.dk og
www.odsherredkulturfestival.dk

■ Vig Festival (11.7.-13.7.)
3 dage m/ dansk rock & pop.

Danmarks køkkenhave
Bo godt

Odsherred byder på hyggelige kroer
og hoteller; men det er også muligt at
leje en luksuslejlighed på Nykøbing
havn med flot udsigt over Nykøbing
bugt og Isefjord. Eller hvad med en miniferie i et af egnens mange sommerhuse? Søg og book på
www.feriepartner.dk/odsherred

Swanes paradis

0 Kaliningrads tekniske biblioteks ”grønne korridor”. Masser af
lys i den ene side og reol efter reol i den anden.

0 Det tidligere Preussiske Rigsarkiv i den russiske enklave Kaliningrad med den for Bauhaus-stilen
så karakteriske facade med de mange vinduer. I dag er her bibliotek. – Begge fotos: Jens Malling.

LIVET I ODSHERRED

Königsberg/Kaliningrad
33Königsberg var en tysk by, der blev
grundlagt i 1200-tallet. Kort før Anden
FINLAND
Verdenskrig brød ud havde den
NORGE
372.000 indbyggere. Som et led i deres
SVERIGE
fremrykning mod vest indtog sovjetiESTLAND
ske tropper Königsberg i 1945. Langt
RUSKaliningrad LETLAND LAND
størstedelen af den oprindelige befolkDK
LITAUEN
ning flygtede. Byen blev indlemmet i
Sovjetunionen og fik navnet
HVIDERUSLAND
200 km
POLEN
Kaliningrad efter en af Stalins kammerater. Sovjetborgere overtog den affol- TYSKLAND
kede by. Siden Sovjetunionens opløsning i 1991 har byen og det tilhørende
område status af enklave. Den er klemt inde mellem Polen og Litauen,
men hører til Rusland.
33Det kan være en udfordring at gebærde sig i Kaliningrad på grund
af sprogbarrieren. Et godt sted at orientere sig og få et overblik over
Kaliningrads attraktioner er i turistinformationen på Prospekt Mira 4.
De ansatte er meget hjælpsomme og taler flere fremmedsprog. Det
kræver russisk visum at besøge enklaven.

længere en praktisk måde at
opbevare denne vigtigt kulturarv på. Op til 85 procent af
arkivets indhold kunne bringes i sikkerhed, da russerne
kom, og befinder sig i dag i
Berlin.
Hvis man forklarer portneren sit forehavende, er det
muligt at gå indenfor og tage
konstruktionen nærmere i
betragtning.
Rundt i vindeltrappen og
ned ad korridorer, hvis lange
vinduessektioner lægger
bogreolerne i et blødt lys. Oppe på tagterrassen holder
bibliotekarer rygepause,
mens de nyder den fine udsigt over byen.

■ OVNHUS kunsthåndværkermarked på Nykøbing havn
(26.7.-28.7.)
■ FIO-marked
Kvalitetsfødevarer fra
Odsherred, Kongeengen,
Nykøbing Sj. (27.7-28.7.)
■ Odsherreds Kulturfestival
(27.7.-3.8.)
■ PostDanmark Rundt
Bjerg-etape i Odsherred (3.8.)

Odsherred leverer nogle af Danmarks
bedste grøntsager. Brug en dag til at
køre rundt til de mange gårdbutikker
for at samle sammen til en god middag: Grøntsager fra Lammefjorden,
kød fra de lokale dyr, vin fra Sj. Odde
osv.
Se mere på www.visitodsherred.dk

■ Honky Tonk Town
Musikfestival i Nykøbing Sj.
(7.9.)
Få inspiration til ferien:

VisitOdsherred.dk

