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I årene 1936-1938 førte en 
særlig natlig trafi k hen til Hu-
set ved Floden, som den im-
ponerende bygning stadig 
bliver kaldt. Det hemmelige 
politi, NKVD’s, biler standse-
de ofte ved bygningen. Den 
var opført få år forinden og 
tiltænkt et specielt segment i 
den nye Sovjetstat, nemlig 
eliten. Beliggenheden ned til 
Moskva-fl oden og lige over 
for Kreml var passende for vi-
denskabsmænd, berømte 
bolsjevikker, veteraner fra 
borgerkrigen, ministre, for-
fattere og andre kulturper-
sonligheder. Det var sådanne 
menesker, der beboede de 
505 lejligheder. 

Men det var også denne 
gruppe af borgere, der var 
særlig udsat, da det kommu-
nistiske lederskab med gene-
ralsekretær Josef Stalin og 
NKVD-chef Nikolaj Jesjov 
som drivende kræfter slap 
det, der senere er blevet 
kendt som ”Den Store Terror” 
løs mod Sovjetunionens be-
folkning. Når nattens gæster 
startede elevatoren, og en 
mekanisk brummen rungede 
ud i opgangen – langsomt fra 
en etage til den næste – var 
det kun de mest tykhudede, 
der stadig sov. Hvor ville 
NKVD-folkene banke på den-
ne gang?

En af stuelejlighederne er 
nu indrettet til museum. Det 
minder om den tragiske 
skæbne, der ramte så mange 
af husets beboere. Typiske 
1920’er- og 1930’er-eff ekter fra 
Sovjetunionens unge år fyl-
der rummene: buster af revo-
lutionsledere, antikke telefo-
ner og tidlige arkitektlamper. 
En af de første skrivemaski-
ner står på et solidt skrive-
bord af træ. 

Ved siden af ligger fl ere bø-
ger, dokumenter og læder-
indbundne mapper, som om 
en af husets åndsarbejdere 

netop har rejst sig for at gå ud 
og lave te. 

Huset ved Floden var et lil-
le samfund i samfundet. Den 
tolv etager høje bygning er 
tegnet af den sovjetiske stjer-
nearkitekt Boris Iofan, som 
var magthavernes foretrukne 
mand til den slags opgaver. 
Han udstyrede komplekset 
med alle moderne fornøden-
heder. Eget posthus, biograf, 
bank, frisør, børnehave, læ-
gehus, teater, vaskeri, køb-
mand, tennisbane og spisesal 
bidragede til de luksuriøse 
forhold. 

Da Huset ved Floden stod 
færdigt i 1931, fl yttede Iofan 
selv ind med det samme. 
Blandt andre prominente var 
Stalins børn, Svetlana og Va-
silij, marskal Mikhail Tukhat-
jevskij og Berlins erobrer, Ge-
orgij Sjukov. Sovjetunionens 
senere generalsekretær Nik-
ita Khrusjtjov boede i bygnin-
gen i 1930’erne. Det samme 
gjorde de ledende medlem-
mer af den kommunistiske 
verdensorganisation Komin-
tern Georgi Dimitrov og Karl 
Radek samt den fremtræden-
de politiker og minister Alek-
sej Rykov.

Bølgen af arrestationer i 1936-
1938 medførte en decimering 
af beboerne i ”Huset ved Flo-
den”. Den ene efter den an-
den blev taget med af regi-
mets håndlangere til NKVD-
hovedkvarteret Lubjanka 
midt i Moskva, hvor afhørin-
ger, tortur og tvungne tilstå-
elser ventede. Lange lister på 
museets vægge fortæller, 
hvem der blev skudt, og 
hvem der blev sendt adskilli-
ge år i Gulag-arbejdslejr i Si-
birien under ekstremt barske 
forhold. Mere end 800 sovjet-
borgere på den eksklusive 
adresse blev ofre for repressi-
onerne. 

Det svarer til omkring en 
tredjedel af alle dem, der bo-
ede der i perioden. Af dem 
blev cirka 350 henrettet. 

På besøg i sovjetelitens 
egen lille verden 
Huset ved Floden i Moskva husede eliten i Sovjetunionen. Men terrorbølgen i 1937-1938 
gjorde kraftigt indhug blandt husets mange offi  cerer, videnskabsmænd og politikere

Huset ved Floden har fået 
sit navn af en beboer, der un-
der terroren var meget ung. 

Født i 1925 boede Jurij Tri-
fonov i bygningen mellem 
1931 og 1939 – fra han var 
seks, til han var 14 år gam-
mel. I juni 1937 oplevede han, 
at faren, Valentin Trifonov, – 
en højtstående offi  cer, diplo-
mat og helt fra revolutionen 
– blev arresteret. Jurijs far 
blev skudt året efter. På sam-
me tid blev også moren, Jev-
genija Lurje, anholdt og 
sendt otte år i Gulag. I deres 
lejlighed var kun Jurij, søste-

ren og bedstemoderen tilba-
ge. 

Teenageren, som mistede 
sine forældre til terroren, ud-
viklede sig til en af Sovjetuni-
onens mest berømte forfatte-
re. 

I 1976 udgav Jurij Trifonov 
romanen ”Huset ved fl oden” 
– et navn, moskovitterne 
hurtigt tog til sig som beteg-
nelse for bygningen. Hand-
lingen udspiller sig netop på 
adressen, hvor forfatteren 
boede som lille. I en passage 
fra bogen hedder det om hu-
set: ”Det var så stort, at om 

morgenen blokerede det for 
solen, og på solrige dage ka-
stede det en enorm skygge.”

Alligevel er Jurij Trifonovs 
barndomshjem stadig popu-
lært hos Moskvas bedrestille-
de og kendte indbyggere. 
Blandt andet bor lederen af 
den russisk-ortodokse kirke, 
patriark Kirill, nu i lejlighed 
nummer 214. Jurij Trifonovs 
enke, Olga, arbejder som in-
spektør for museet, og mel-
lem de mange genstande, 
montrer og informationstav-
ler kan man stadig være hel-
dig at møde hende.   

HUSET VED FLODEN

 3 Jurij Trifonov var en sovjetisk 
forfatter. I 1981 blev han nomineret 
til Nobelprisen af sin tyske kollega 
Heinrich Böll, men han døde 
samme år. Ud over ”Huset ved fl o-
den” er på dansk udkommet ”Et 
andet liv”, ”Tid og sted” og ”Forsvinden”.

 3 Transport til Huset ved Floden i Moskva: Tag med metroen til stati-
onen Kropotkinskaja på den røde linje. Gå forbi Frelserkatedralen og ud 
på fodgængerbroen over Moskvafl oden. På den modsatte bred nede til 
venstre ligger en stor grå bygning: Huset ved Floden. Indgangen til 
museet befi nder sig inde i gården. Det åbner klokken 11, men er lukket 
om mandagen. Ring og få åbningstiderne bekræftet på telefon +7 495 
959-49-36. Museet er kendt for ikke altid at holde sig til de o�  cielle 
åbningstider.

RUSLAND

Moskva
Sankt Petersborg

Novosibirsk

0 Typiske 1920’er- og 1930’er-eff ekter fra Sovjetunionens unge år 
fylder rummene: buster af revolutionsledere, antikke telefoner og 
tidlige arkitektlamper. En af de første skrivemaskiner står på et 
solidt skrivebord af træ. 

0 Huset ved Floden – den imponerende ejendom over for Kreml i Moskva, der engang husede sov-
jetstatens elite. Det er stadigvæk en eksklusiv adresse. For eksempel bor lederen af den russisk-orto-
dokse kirke, patriark Kirill, i en af lejlighederne. – Begge fotos: Jens Malling.

TILBUD

Carl Blochs Gade 39 | 8000 Aarhus C 
Telefon: 86 13 44 40 

E-mail: aarhus@husetholmriis.dk       

1 STK. S12-40 
NU KR: 7.995,-
Før: 10.495,-  

1 STK. 8140 
NU KR: 9.995,-
Før: 13.995,- 

1 STK. 6143 
NU KR: 8.995,-
Før: 14.995,- 

SPAR
Kr. 4.000,-

MODEL 6148
NU KR.  7.995,-
FØR: 11.995,-

MODEL 3142, GLAT
NU KR. 6.995,-
FØR: 10.995,-

MODEL 2140
NU KR. 8.995,-
FØR: 12.995,-

1 STK. S11-43 
NU KR: 5.995,-
Før: 8.495,- 

1 stk 1442
NU KR: 11.995,-
Før 15.995,-

1 STK. 1448
NU KR: 9.995.-
Før: 12.995,-

1 STK. 7642
NU KR: 14.995 
Før: 18.995

Alle tilbud er 
gældende til 
d. 1. dec. 2014

Havnevej 11 | 8400 Ebeltoft 
Telefon: 86 35 23 88 
E-mail: ebeltoft@husetholmriis.dk

MODEL S10-40 
NU KR. 9.995,-
FØR: 12.995,-

SPAR
Kr. 3.000,-

SPAR
Kr. 4.000,-

SPAR
Kr. 4.000,-

MORSØ S80-90
NU KR. 14.995,-
FØR KR. 17.495,-

MODEL 6140
NU KR. 6.995,-
FØR: 10.995,-

SPAR
Kr. 4.000,-

SPAR
Kr. 2.500,-

Fra vores udstilling sælges blandt mange andre Bestil besøg af 
brændeovnsekspert der 
rådgiver i hjemmet
Vi sælger Morsø brændeovne og 
løsninger der inkluderer alt fra 
evt. nedtagning af gammel ovn til 
montering af ny ovn og skorsten.
Indbygningsovne udnytter gamle 
glemte pejse og giver nyt liv.


