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»Vi tillader på ingen måde merchandise-
salg, og forestillingen har været 

annonceret på meget mådeholden vis rundt om 
i byen. Men vi vil gerne have, at man føler sig 
velkommen i teateret. Hvis calvinisterne gerne 
vil søbe rundt i en moraldebat, så er det deres 
sag, ikke vores.«

Yves Kugelmann fra Anne Frank Fonden, som 
bestyrer rettighederne til Anne Franks dagbog, 
der netop blevet sat op som musical-lignende 
teaterstykke i Amsterdam. Stykket med titlen 
’Anne’ havde premiere sidste weekend og er 
skrevet af det fremtrædende forfatterpar Jessica 
Durlacher og Leon de Winter. Det har været 
deres erklærede mål at trække pigen Anne frem 
fra historiens tyngde. Kritikere finder, at historien 
om den 15-årige jødiske pige (foto), som under 
Anden Verdenskrig holdt sig skjult på et loftsrum 
og døde i kz-lejren Bergen-Belsen i marts 
1945, forfladiges i showglimmer og pr omkring 
forestillingen. I Der Spiegel.»På den ene side forventes det, at kunsten 

eksisterer på et felt, som værdimæssigt 
er hævet over økonomiske overvejelser. Den 
gamle forestilling om kunstneren, der hutler 
sig gennem tilværelsen, rummer en romantisk 
og patetisk opfattelse af en person, som er for 
renfærdig, sådan set også bare for upraktisk, 
til at klare sig i verden. Og når denne person 
så ikke længere behøver at sulte, kan han eller 
hun omvendt stemples som én, der sælger ud.«

A.O. Scott, amerikansk kritiker, om »paradokset 
ved kunst som arbejde«. Ifølge Scott er dette 
paradoks kun blevet større, i og med at kunstnerisk 
kvalitet i stigende grad gøres op i penge: Auktions-
priser, hitlister, salgstal. Essay i The New York 
Times.»Vi kom fra Østtyskland, og vi var lykke-

lige for at være kommet til Vesten. Vi blev 
overvældede af friheden, som fandtes der. Og 
så kom den såkaldte 68-generation og sagde, at 
der slet ikke var tale om frihed, men derimod 
fascisme. Jeg kom fra en kvasi-fascistisk stat, og 
jeg var forbløffet over deres konsekvens og over, 
hvor kraftfuld tro kan være.«

Den tyske maler Gerhard Richter (82) flygtede i 
1961 fra DDR til Vesttyskland. I Corriere della 
Sera, refereret på perlentaucher.de»Det er muligt, at handlingen var et 

kunstværk eller en politisk manifestation; 
svanen blev udnævnt til Danmarks national-
fugl i 1984. Måske var dåden et naturligt 
næste skridt efter den offentlige obduktion af 
giraffen Marius i Københavns Zoo. Men jeg 
foretrækker at se svanekværkningen som en 
atavistisk opvisning af mod. Et dansk svar på 
tyrefægtning.«

Johan Hakelius, svensk kommentator, om den 
unge mand, som i marts steg ned i Sortedams Sø 
i København og kværkede en svane. Hakelius er 
opdraget til at være bange for svaner og håber, at 
»det danske retssystem rummer det eksistentielle 
dyb, det kræver at se skønheden i at kværke en 
livsfarlig fugl«. Kommentar i Axess.

BAZAR

Af JENS MALLING

MOSKVA – En 160 meter høj stålstruktur skaber 
splid mellem moskovitterne. Det drejer sig om 
Sjukhov-tårnet, der blev opført i 1922. Efter 
årtiers misligholdelse er tårnet, som er et kendt 

pejlemærke på Moskvas skyline, nu i en så dårlig forfatning, at 
myndighederne har sat sig for at rive det ned.

Beslutningen støder dog på modstand blandt mange af by-
ens indbyggere. Flere end 11.500 borgere har allerede sat deres 
signatur på en appel, der skal redde bygningen. Arkitektur-
elskere peger på, at den er et enestående eksempel på sovjetisk 
konstruktivisme.

Da borgerkrigen i Rusland var på sit højeste, satte kom-
munistleder Vladimir Lenin den geniale polyhistor Vladimir 
Sjukhov til at opføre tårnet, som skulle bruges til at udbrede 
radiobølger med kommunistisk propaganda. Et argument for 
at lade bygningen stå lyder, at den teknik Sjukhov benyttede, 
er høj ingeniørkunst. Tårnet prises for sine sindrige mønstre af 
stålhyperbler. De kombinerer da også uovertruffen elegance, 
lethed og dristighed i formgivningen med en påfaldende 
beskedenhed i brug af materialer.

Fremgangsmåden inspirerer stadig i dag. Den verdensbe-
rømte engelske arkitekt Norman Foster hører til dem, der har 
taget udgangspunkt i Sjukhovs arbejde. For Foster er det ned-
rivningstruede tårn »en bygning af blændende skønhed og stor 
historisk betydning«. Han kalder Sjukhov-tårnet for »sovjetpe-
riodens første væsentlige vartegn«. Flere prominente uden-
landske kulturpersoner har blandet sig i debatten ved at sende 
et åbent brev til præsident Vladimir Putin. Initiativtagerne er 
historikeren Jean-Louis Cohen og fotografen Richard Pare, 

der begge er eksperter i sovjetisk arkitektur. Brevet beskriver 
stålstrukturen som en »essentiel del af Moskvas kulturarv«. 

Ifølge det russiske Ministerium for Kommunikation, der 
står bag planerne om at fjerne det historiske monument, skal 
det opføres på et nyt, endnu ikke fastlagt sted. Ifølge lokale 
medier har embedsmænd foreslået at flytte det til Samara – en 
af værtsbyerne for VM i fodbold i 2018 – eller til Sevastopol, 
som ligger på det nyligt annekterede Krim.  

De foreninger og borgerinitiativer, der har sat sig for at 
forhindre den skæbnesvangre beslutning, er dog skeptiske. De 
frygter, at når først tårnet er revet ned, vil det være umuligt 
at samle igen. Det lader sig ikke gøre at genopføre tårnet i 
Sjukhovs ånd og med så stor respekt, som hans mesterværk 
fortjener, mener de.

»Som alle specialister er enige i, kan tårnet kun tages ned på 
én måde – ved at save det ned. Bagefter vil det være ødelagt,« 
udtalte Vladimir Sjukhovs oldebarn, der har samme navn som 
sin berømte slægtning, til nyhedsbureauet AFP. 

Men selv hvis tårnet kunne rekonstrueres ordentligt, er 
moskovitter og udenlandske arkitektur-aficionados ikke 
begejstrede for ideen om at flytte det fra sin plads i bydelen 
Sjabolovska. Det bør ikke fjernes fra sin særlige urbane kon-
tekst, lyder argumentet. Sjukhov byggede nemlig sin stålsøjle 
som del af en helhedsplan i et beboelseskvarter opført efter 
samme konstruktivistiske principper.

Fra debattens andet ringhjørne, i Ministeriet for 
Kommunikation, hedder det ifølge en pressemeddelelse, at 
tårnets elendige forfatning udgør en sikkerhedsrisiko i nabola-
get. Den mere end 90 år gamle konstruktion sprækker, ruster 
og irrer. Hvis den vælter, er hele området inden for en radius 
af bygningens højde i fare. Her ligger blandt andet en skole, 

beboelsesejendomme, legepladser og kontorbygninger. I stedet 
for at tårnet falder sammen af sig selv, er det bedre at rive det 
ned under ordnede forhold. Dette får kritikere til at indvende, 
at det netop er Ministeriet for Kommunikation, som gennem 
alle årene har haft ansvaret for at vedligeholde bygningen. 

Som andre steder i Østeuropa, hvor protestbevægelser arbej-
der for at stoppe regeringers bulldozen af socialismens arkitek-
turarv, er også kampagnen i Moskva ved at udvikle sig og få et 
bredere samfundsmæssigt perspektiv. Borgerinitiativet drejer 
sig ikke kun om at redde faldefærdig sovjetisk arkitektur. Det 
er en form for modstand mod, at byrummets udformning 
bestemmes af entreprenøren med den største pengepung. Den 
handler også om, at almindelige borgere får noget at skulle 
have sagt i regeringens beslutninger. Der hersker udbredt frygt 
for, at hvis tårnet erstattes, vil byudviklere se stort på Moskvas 

normalt tilladte ni etager og udnytte et hul i lovgivningen, der 
gør, at de kan opføre en kolos på op til 50 etager. 

De lokale beboere har også en håndfast økonomisk grund 
til at modsætte sig nedrivningen. Ifølge Isvestija risikerer 
ejendomme i nærheden nemlig at falde mere end 20 procent i 
værdi, efter at tårnet er kørt til skrot. 

»Det er velkendt, at udsigten fra vinduet påvirker prisen på 
en ejendom. Mange connaisseurs, især arkitekter, ville være 
villige til at købe en lejlighed med udsigt til Sjukhov-tårnet til 
en høj pris,« siger Sergej Arsenjev fra Sjukhov Tårn-fonden til 
avisen. 

Tårnet har ikke været brugt til transmission siden 2002. En 
elevator fører op til toppen, så hvis det blev sat i stand, kunne 
det gøres til en spændende turistattraktion, hvilket der også 
har været forslag om. 

Både i tsarrusland og den nye sovjetstat udførte Sjukhov 
pionerarbejde med buebroer, suspenderede tag og olielednin-
ger. Udover gittertårne som dét i Sjabolovska udviklede han 
store ophængte tagkonstruktioner af stål og tegnede jernba-
nebroer. Sjukhov står bag stormagasinet GUMs hvælvede tag 
– en bygning, der dominerer hele den ene side af den Røde 
Plads. Fra hans hånd kommer også banegårdene i Kijev og 
Kasan. Sjukhov var således en af de vigtigste bidragydere til 
den arkitektoniske del af den russiske avantgarde. 

Der er endnu ikke fastsat nogen dato for nedrivningen af 
hans tårn. 

Fans af konstruktivismen har meget at se til i kampen for 
at redde de mest værdsatte vartegn i den russiske hovedstad 
for tiden. Den stærkt misligholdte Narkomfin-bygning – af 
samme æstetiske kaliber som Sjukhovs monument til Moskva 
– frister en lignende skæbne.

Kulturarv. Et konstruktivistisk ikon eller bedst egnet til skrot? Moskvas kendte vartegn sjukhov-tårnet står til nedrivning.

Stålets hårde skæbne

Af SArAh voN ESSEN

LIVERPOOL – Huset svajer, øllet sprøjter 
i vilde springvand, og det føles, som om 
gulvet giver efter lige om lidt. Daniel 
Agger har scoret for Liverpool, og festen 

vil ingen ende tage på værtshuset The 12th Man. 
Anfield, Liverpools hjemmebane, ligger et par 
meter nede ad den smalle gade med rækkehuse, og 
pubben er pakket med mænd og enkelte kvinder, 
som gjalder deres kærlighed ud til hjemmeholdet. 
Drømmen om at vinde det engelske mesterskab for 
første gang i 24 år er bristet, men det ser ud til, at 
det også er en fest at blive nummer to.

»Vi håbede selvfølgelig til det sidste,« fortæller 
de to kammerater Stephen og Warren i mun-
den på hinanden. De har været fans hele livet 
og er sejlet herover fra Dublin i morges. »Men 
nu handler det om at vise taknemmelighed. 
Desuden var vi jo nok blevet deprimerede, hvis vi 
havde været derhjemme.«

Da den amerikanske digter Allen Ginsberg lan-
dede i Liverpool i 1965, erklærede han, at byen lige 
præcis i det øjeblik var centrum for al bevidsthed i 
menneskenes univers. Det kan føles lidt på samme 
måde denne weekend. Der er mange mænd med 
Liverpool-trøjer med flyet fra København, og da vi 
lander, lyder der et enkelt, men højt »We’re going 
to win the league!«

På hotellet i Liverpool fylder en flok italienske 
herrer på polterabendrejse med hjemmelavede 
T-shirts med forkortelsen YNWA påtrykt. De fire 
bogstaver står for klubbens motto og hymne You’ll 
Never Walk Alone, som Rodgers og Hammerstein 
skrev til musicalen Carousel i 1945, og Liverpool-
bandet Gerry and the Pacemakers gjorde til et hit i 
1960erne. De andre gæster er også klædt i klub-
bens tøj fra inderst til yderst, mens en taxachauffør 
skruer op for cd-afspilleren, der hakker sig gennem 
sange fra byens rivaliserende klub, Everton. Han 
griner bredt og spørger, om vi virkelig er kom-
met til byen for at fejre, at Manchester City bliver 
mestre. 

I år vandt Liverpool 11 kampe i træk, inden sti-
men blev afbrudt hjemme mod Chelsea for to uger 
siden. »Det var som at være til begravelse. Men vi 
er kommet os over skuffelsen. Så i dag holder vi 
fest. Og selvfølgelig håber vi også, vi stadig kan nå 
at vinde det hele,« siger forfatteren og journalisten 
Brian Reade, der har skrevet om sit lange liv som 
Liverpool-supporter i bogen 44 Years with the same 
Bird. A Liverpudlian Love Affair. Titlen henviser 
til the Liver Bird, der er byens vartegn, og som 
også pryder Liverpool-spillernes bryst, men bird er 
også slang for en pige, så det handler kort sagt om 
lidenskabelig kærlighed.

Hvad angår håbet, så hentyder Reade til den 
umulighed, at Manchester City taber sin sidste 
kamp, mens Liverpool vinder sin. Han sidder 
blandt forventningsfulde Liverpool-fans fra hele 
verden på et hotel i byens nydelige og nyligt restau-
rerede havneområde, hvor den rejste tommelfinger 
og skulderdask er meget anvendte kommunikati-
onsmidler.

De tre danske barndomsvenner Dennis Larsen, 
Johnny Svensson og Henrik Andersen glæder sig 
også til kampen, som de allerede købte billetter 
til i november. De tilhører den sene Tipslørdag-
generation og har elsket den engelske klub siden 
barndommen. De mener, at der er sket noget det 

sidste par år på stadion: »Der er blevet mere stille. 
For turisterne lytter mere, end de synger.« På The 
12th Man skærer en stemme igennem og begyn-
der at synge »We want our boozer back!« Vi vil 
have vores værtshus tilbage.

Irske Warren bliver lidt knotten og pointerer, at 
de tilrejsende jo bringer mange penge til klubben 
og byen. Tilsyneladende er den utilfredse mand, 
der har svært ved at bakse sig vej til baren, også en 
enlig vranten svale.

Der er ingen, der gider synge med på hans sang, 
og alle de andre gæster er vanvittigt imødekom-
mende: Sønner bliver irettesat af fædre, hvis de 
går ind foran Weekendavisens udsendte, der kun 
er 1.60 høj, og der bliver i det hele taget holdt 
øje med, om den tilsyneladende enlige dame har 
det godt. En besoffen fan undskylder endda på 
forhånd for den øl, han helt sikkert kommer til at 
spilde, og inden kampen begynder, tager en ældre 
herre på sig at sørge for, at humør og attitude er 
på plads: »Believe!« siger han, mens han smiler og 
smiler.

»Jeg tror, de fleste er stolte af, at Liverpool er en 
verdensberømt klub og glade for, at folk kom-
mer hertil for at opleve kampene og den særlige 
stemning. Vi er lidenskabelige, og vi er en by, der 
har været tvunget til at holde hovedet højt. Vi blev 
stigmatiserede i 1980erne. Vittighederne handlede 
om dumme folk fra Liverpool. Folk rejste fra byen, 
for der var ikke noget arbejde at få. Men når det 
gik godt i klubben, var vi alligevel lidt vindere. 
Selvfølgelig vil der altid være nogen, der er parat til 
at mene, at der er noget galt, og at det er udlæn-
dingenes skyld. Måske er det de samme, der ikke 

kunne få en billet til kampen,« siger Reade, der 
selv har årskort og lister over på stadion, lige inden 
kampen begynder.

På 12th Man går der til gengæld lidt tid med at 
få fjernsynet på plads. Der er ikke rigtig tale om 
en storskærm, og af en eller anden grund hænger 
tv’et heller ikke særlig højt på væggen. Der er også 
problemer med at finde den rigtige kanal, og for 
at det ikke skal være løgn, er det Manchester City-
kampen, der bliver ved at tone frem. Det er der 
mange, der er højlydt utilfredse med.

Men så ruller kampen, og der bliver sunget i vil-
den sky. Lidt om Manchester, der er »Full of shit, 
shit and bullshit« (melodi: Oh, when the Saints), 
men mest om Liverpools enestående egne. Et til-
bagevendende tema er hyldesten Poetry in Motion 
(melodi: Brown Girl in the Ring af 1970er-bandet 
Boney M), mens kærligheden til anfører Steven 
Gerrard synges ud til melodien Que Sera Sera (her 
rimer Gerrard på raffineret vis på fucking hard).

I mellemtiden har forward Luis Suarez fået sat 
sit navn på Depeche Modes klassiker I just Can’t 
Get Enough. Men lige meget hjælper det, for 
Liverpool scorer kun et selvmål i første halvleg. Til 
gengæld bliver spillerne sunget tilbage med You’ll 
Never Walk Alone.

Det skete også, da Liverpool var bagud 0-3 ved 
pausen i Champions League-finalen mod Milan 
i Istanbul i 2005, og Gerrard har engang sagt, at 
han aldrig havde hørt sangen sunget så højt og 
inderligt. Dengang endte Liverpool med at tage 
trofæet med hjem, og selvom det selvfølgelig 
ikke er det samme her i den trange stue, så sitrer 
gåsehuden, mens tårerne faktisk sprøjter ud af 

øjnene. Det er aldrig for sent at håbe, men i dag 
minder miraklet i Istanbul måske også mange om 
Liverpools 3-0 føring, som Crystal Palace indhen-
tede på et kvarter tidligere på ugen.

Der er følelser i det hele og over det hele. 
Væggene er beklædt med billeder af klubbens 
triumfer, men en væg er dedikeret til Liverpools 
mørkeste stund: Hillsborough-katastrofen i 
1989, hvor 96 tilhængere blev klemt ihjel på 
det overfyldte Hillsborough-stadion i Sheffield 
op til FA Cup-semifinalen mellem Liverpool og 
Nottingham Forest. Det er 25 år siden i år, hvilket 
også har præget sæsonen, og det er, som om You’ll 
Never Walk Alone hele tiden giver mere mening.

Heldigvis scorer Liverpool to mål, og tiden går 
i stå i mange timer. Pludselig er det aften, og på 
gaderne omkring stadion er der tomt bortset fra 
de travle mennesker i selvlysende veste, der går 
og samler skrald op. Allen Ginsberg sagde også 
dengang i 1965, at Liverpool mindede om San 
Francisco, bare med mere gråvejr.

Dét med gråvejret er i hvert fald rigtigt. Himlen 
er stålgrå, og det regner uden pause. I det lys fal-
mer en sølvmedalje alligevel lidt. »Du ved, hvor-
dan det er efter et nederlag,« siger Brian Reade 
i telefonen dagen efter. »Man skal lige sunde sig 
et par dage. Der var mange, der var tapre i går, 
og som nok alligevel synes, det er hårdt at se alle 
aviserne med billederne af Manchester City i dag. 
Men snart begynder vi at glæde os til en ny sæson, 
og jeg tror, der er en følelse af, at Liverpool selv-
følgelig hører til i toppen. Jeg tror på, at Liverpool 
har lært noget, at vi bliver bedre. Jeg er optimist. 
Det bliver jeg nødt til at være.«

Fodbold. »Believe!« siger han, mens han smiler og smiler. Vor reporter var med, da liverpool FC gik glip af endnu et mesterskab. 
tudbrølende, storgrinende og konstant syngende. 

Poesi i bevægelse

Flettet mesterværk elsket af de lokale beboere. Foto: sCAnpix

Der håbedes igennem i Liverpool frem til kampstart klokken 15 i søndags. Foto: sCAnpix
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