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Den gamle Volga ”sejler” 
gennem fyrreskoven. Op og 
ned, til højre og venstre bug-
ter hjulsporet sig over den 
sandede jord, så det knager i 
bilens aff jedring. Træstam-
merne skifter plads mellem 
hinanden og et sted inde til 
højre blinker fl oden Oka i so-
len. Taxachauff øren afpasser 
sine bevægelser til den 
ufremkommelige rute og sty-
rer forsigtigt over et særligt 
stort hul. I en lysning bliver 
udsynet bedre. Pludselig 
dukker en særpræget struk-
tur frem – et slags gittertårn. 
Med 128 meter rager det et 
godt stykke op over linjen af 
trætoppe.

Konstruktionen hører til 
blandt den russiske viden-
skabsmand Vladimir Sjuk-
hovs mesterværker. Da tårnet 
blev opført i 1929, var teknik-
ken, han brugte, banebry-
dende, og tårnet prises den 
dag i dag som høj ingeniør-
kunst. For den verdensbe-
rømte engelske arkitekt Nor-
man Foster er tårnet ”en byg-
ning af blændende skønhed 
og stor historisk betydning”. 

Strukturen værdsættes for 
sine sindrige mønstre af stål-
hyperbler (geometriske kur-
ver), der kombinerer uover-
truff en elegance, lethed og 
dristighed i formgivningen 
med en påfaldende beske-
denhed i brug af materialer. 

Til trods for den historiske 
og arkitektoniske værdi er 
der henne ved tårnets fod in-
gen informationstavler til 
glæde for turister eller andre. 
De eneste besøgende på ste-
det er lokale, der slikker sol 
på bredden eller bader i fl o-
den. 

Sjukhovs unikke konstrukti-
on – tårnet er den eneste så-
kaldte hyperboliske elmast 
opført ved hjælp af diagrid 
(et stålmønster bestående af 
trekanter) teknik i verden – 
førte oprindeligt strømkabler 
over fl oden Oka. 

Tårnet var en del af et stor-
stilet projekt, der gik ud på 
hurtigt at lede elektricitet ud 
i hver en afkrog af den nye 
sovjetstat.

Lenin havde sat forehaven-
det på formel allerede i 1920 
med citatet ”kommunisme er 
sovjetmagt plus elektrifi ce-
ring af hele landet”. Strøm 
indgik som en uundværlig 
del af kommunisternes ambi-
tiøse plan om at modernisere 
og industrialisere det tilbage-
stående zarrige, som de hav-
de overtaget efter Oktoberre-
volutionen i 1917. Oprindeligt 
havde tårnet selskab af fem 
lignende strukturer, der hjalp 
med at holde el-ledningerne 
over fl oden. 

Første slag mod dette arki-
tektoniske værk, der stilmæs-
sigt ligger tæt på konstrukti-
visme og sovjetisk avantgar-
de, ramte i 1989. Dengang 
blev elkablerne afmonteret 
og de fi re mindste pyloner – 
to på 68 meter og to på 20 
meter – revet ned.

De sovjetiske myndigheder 
forbarmede sig over de to hø-
jeste. 

De lod dem stå som monu-
menter over Sjukhovs genia-
litet og fredede dem. Indtil 
for 10 år siden havde det en-
somme tårn en tvilling – lige-
ledes 128 meter høj. Men det 
blev ulovligt savet ned i 2005 
og jernet solgt til skrot. Der-
med fi k endnu en del af det 
arkitektoniske hele dødsstø-
det. Et 30 diameter bredt be-
tonfundament kort derfra er 
det eneste levn af dubletten. 

En international organisa-
tion, The Shukhov Tower 
Foundation, kæmper nu for 
bevarelsen af det tilbagevæ-

Russisk ingeniørkunst ved fl oden Oka
Sjukhov-tårnet er et 128 meter højt stålmonument over det 20. århundredes ypperste ingeniørkunst. Det knejser i al ubemærkethed over 
en fyrreskov ved Oka-fl oden cirka 400 kilometer øst for Moskva. I mange år har det været misligholdt, men nu forsøger en fond at redde det historiske tårn

rende tårn og samler penge 
ind til vedligeholdelse. 

Fondens aktiviteter krone-
des med held i december i 
fjor, da monumentet fi k sta-
tus af ”kulturarv af føderal 
betydning”. 

Generelt synes der omsid-
der at være en positiv udvik-
ling i gang angående bevarel-
se af Sjukhovs værker på rus-
sisk jord. I september blev 
det off entliggjort, at et lig-
nende tårn i Moskva, der 
gennem fl ere år var truet af 
nedrivning, alligevel får lov 
at stå. Så forhåbentlig kan 
Sjukhovs stål-ynde opleves 
længe endnu. Indtil videre 
knejser polyhistorens monu-
ment fortsat over landskabet 
uden for Dsersjinsk.

0 Da tårnet i 1929 blev opført, var teknikken, som den russiske 
videnskabsmand Vladimir Sjukhovs brugte, banebrydende. Aldrig 
havde man set noget lignende. I dag regnes tårnet for et af 
Sjukhovs mesterværker, og interessen for det er så stor, at en 
international fond samler penge ind for at kunne vedligeholde 
denne særprægede konstruktion. – Begge fotos: Jens Malling.

SJUKHOV
 3 Vladimir Sjukhov (1853-1939) var en russisk 

ingeniør, arkitekt og opfi nder. Han udførte 
pionerarbejde ved udvikling og opførelse af 
buebroer, suspenderede tag, olieledninger og 
gittertårne. Han står bag stormagasinet 
GUM’s hvælvede tag på den Røde Plads samt 
banegårdene i Kiev og Kazan. Sjukhov var en 
af de vigtigste bidragydere til den arkitektoni-
ske del af den russiske avantgarde. Hans 
arbejde sammenlignes med Pier Luigi Nervis 
og Gustave Ei� els. Teknikken, som Sjukhov 
udviklede, inspirerer stadig i dag. Den ver-
denskendte engelske arkitekt Norman Foster 
hører til dem, der har taget udgangspunkt i 
hans arbejde.

SÅDAN KOMMER DU TIL TÅRNET

 3 Sjukhov-tårnet ved Oka-fl oden befi nder sig mellem byerne Dsersjinsk og 
Nisjnij Novgorod, cirka 400 kilometer øst for Moskva. Det bekvemme lyntog 
Sapsan stopper i begge byer og afgår fra Kurskij-banegården i den russiske 
hovedstad. En taxa fra banegården i Dsersjinsk og hen til tårnet bør ikke koste 
mere end 400 rubler (cirka 41 kroner). Husk , at der er visumpligt i Rusland for 
danskere. Visummet fås gennem henvendelse til den russiske ambassade i 
København.

ANDRE ATTRAKTIONER I OMRÅDET
 3Nisjnij Novgorod er Volga-regionens kulturelle centrum og har fl ere spæn-

dende seværdigheder, blandt andet et enormt fæstningsværk fra 1500-tallet i 
byens historiske centrum og en 3660 meter lang svævebane. Den kendte 
russiske atomfysiker og dissident Andrej Sakharov sad i husarrest i Nisjnij 
Novgorod i 1980’erne. Lejligheden, han boede i, er indrettet til museum.
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Rundrejser med dansk rejseleder
Små grupper: Max 12 til 20 deltagere
86 22 71 81 · www.viktorsfarmor.dk

PÅ EVENTYR MED VIKTORS FARMOR

Makedonien, Albanien og Montenegro. Store oplevelser 
i tre små lande. Skopje med tyrkisk bazar.  Sejlture på den 
male riske sø Ohrid og på Balkans største sø Skadar. Kystnære 
middelalderbyer i Montenegro. Sightseeing i Tirana og i betag-
ende Berat. Vi bor på 4-stjernede hoteller. Max 20 deltagere.
8 dage • 9.900 kr • 5 til 12. maj • 5. til 12. september

  MOSAIK AF 3 LANDE

Casablanca, Marrakesh og Essaouira. 3 eventyrlige byer. 
 Casablanca er en magisk blanding af Afrika, Orienten og  Europa. 
Vi spiser på ”Rick’s Bar”. I sagnomspundne Marrakesh bor vi på 
eventyrlig riad midt i medinaen. Kunstnerbyen Essaouira har 
fi skerbåde, piratborg og sølvmarked. Max 14 deltagere.
10 dage • 12.400 kr • 3. til 12. april 

Den overvældende natur i Kaukasus konkurrerer med maden 
og vinen om at være højdepunktet på denne rejse. Rundtur 
i historiske Tblisi. Besøg i ældgamle vinkældre i Kakheti. 
God tid i provinsen Svanetien, der har en unik middelalder-
stemning. 3 frokoster hos private familier. Max 20 deltagere.
10 dage • 14.900 kr p • 16. til 25. maj

GEORGIEN med Svanetien

Rundrejse i naturskønne Armenien med storslåede udsigter 
i Kaukasus. Dramatisk beliggende klostre og kirker i det 
oldkristne land. Den hyggelige hovedstad Yerevan med det 
 sensationelle kunstmuseum ”Armeniens hængende haver”. 
Helpension, bl.a. med frokost i familiehave.  Max 20 deltagere.
9 dage • helpension • 9.900 kr  • 18. april • 8. maj • 1. sept 

ARMENIEN

UZBEKISTAN
Uzbekistan ligger som en perle i det centrale Asien. 
Landets særlige karakter er formet gennem to tusinde 
år af nomader og handelsfolk, der kom ad Silkevejen 
fra Kina til Middelhavet, og bragte velstand til byer som 
Samarkand og Bukhara. 

Karavanerne kom med silke, porcelæn, glas, guld og 
krydderier. Og informationer. Silkevejen var datidens 
bredbånd, og derfor er Uzbekistan i dag en sjov blanding 
af Orienten og Vesten, tilsat et stænk Sovjet - eft er 70 år 
som en del af Sovjetunionen.
 
Omgivet af høje minarettårne, koranskoler med azurblå 
kupler, moskéer og mausoleer, østlige handelsmarke-
der, interessante legender og traditioner, befi nder man 
sig som i en helt anden, magisk verden. 
Landet er berømt for kunsthåndværk, og Islam fortolkes 
meget verdsligt. 

Viktors Farmor har Danmarks største og mest alsidige 
program i Uzbekistan. På nogle af rejserne går vejen 
forbi  ”Ørkenens Louvre” - et kunstmuseum i verdens-
klasse med en lige så utrolig baggrundshistorie. Vi 
har også to lange rejser med fokus på Silkevejen, hvor 
Uzbekistan er kombineret med andre lande.
 
Et udpluk af vores rejer i 2015:
 
Uzbekistans Silkevejsbyer
9 dage • helpension • 11.400 kr
Afrejse 30.marts • 14. april • 5. maj • 21. sep • 29. sep •

Uzbekistan med Ørkenens Louvre
12 dage • helpension • 13.900 kr 
Afrejse 12. maj • 18. september • 12. oktober • 19. oktober

Pigetur til Uzbekistan
9 dage • helpension • 11.900 kr • Afrejse 8. maj • 22. maj 

REJSER I
UZBEKISTAN

siden
2001

Ny og varieret rundrejse i spændende Albanien. Vi lægger ud 
i den charmerende hovedstad Tirana. Frokost hos familien 
Kuqi på deres gård. Afstikker til Europas yngste stat Kosovo. 
Ophold i den ukendte naturperle Valbone og sejlads på 
 Koman søen. Med byerne Berat og Durres. Max 20 deltagere.
8 dage • 9.900 kr • 12. til 19. maj • 4. til 11. oktober

  ALBANIEN

God tid i 3 af Irans absolutte perler. Shiraz ligger poetisk ved 
foden af bjergene. Bazarerne er blandt landets smukkeste. 
Persepolis var Persiens hovedstad indtil Alexander den Store 
ødelagde den. Og Isfahan med sin islamiske arkitektur er en af 
verdens smukkeste byer. Max. 20 deltagere. 
9 dage • fra 12.400 kr • 9. marts • 13. apr • 20. apr • 25. apr 
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3 BYER I MAROKKO

12. okt


