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ukraine lviv
den berømte wienerkafékultur og de
overjordiske jugendstilansigter, der
træder ud af facaderne adskillige ste-
der. Polske adelige bidrog med impo-
sante gravmæler og mausoleer på den
endeløse Lytjakivskyj-kirkegård. Arme-
nierne har ladet deres katedral stå i ga-
den, der er opkaldt efter dem – indenfor
hæver røgelsen sig op mod kuplerne,
og de gejstlige messer bønner i skæret
fra vokslysene. 

I gaderne Starojevrejska og Fedorova
lige bag markedspladsen kan man for-
nemme, hvordan jødisk kultur og tra-
ditioner trivedes – Lviv havde omkring
140.000 jødiske indbyggere inden An-
den Verdenskrig. Og i nyere tid har
ukrainere opstillet gedigne monumen-
ter over deres nationaldigtere Ivan
Franko og Taras Sjevtjenko. 

Falmede latinske bogstaver
Lvivs særegne attrå udspringer af uen-
delig mange fine detaljer. På opdagelse
i de forfaldne kvarterer rundt om mid-
delalderbyen vidner husenes righoldi-
ge dekorationer om fordums storhed.
Bevingede fabeldyr og overdådige
mønstre bugter sig hen langs frontpar-
tiernes sprækker og afskallede puds.
Hér er der gjort noget ekstra ud af en
smedejernslåge, dér har en balkon fået
et flot svung, og et tredje sted er der lagt
vægt på en dørs udskæringer. 

Udenlandske håndværkere, særligt
inviterede specialister og de mest ta-
lentfulde kunstnere, lagde afgjort ikke
bånd på sig selv, da de udsmykkede by-
en, og deres mæcener ser ud til at have
været rundhåndede. Under flere lag
mørtel kommer falmede, latinske bog-
staver pludselig til syne – tilsyneladen-
de en slags reklame for en købmands-
butik, der engang lå her. Skrifttegnene
adskiller sig fra de kyrilliske, som ukrai-
nerne nu bruger overalt. Bogstaverne
vidner om, at byen hørte til den Anden
Polske Republik fra 1918 til 1939. 

Lvivs slidte charme emmer af verden
af i går. Beboerne synes at omgås deres
by med lige dele selvfølgelighed og skø-
desløshed, men budgettet til renove-
ring af de utallige historiske byhuse og
små paladser kommer heller ikke i 

POLSK. Under
flere lag mørtel
kommer falmede
bogstaver fra 
en butiksfacade
pludselig til syne.

TÅRNE OG 
KUPLER. Udsigt
over en del af Lvivs
gamle bydel med
dominikanerkirken
til venstre.

Om Lviv
Ukraines syvendestørste by
med 730.000 indbyggere.
Lvivs navne på hhv. latin, tysk, 
polsk og russisk: Leopolis, 
Lemberg, Lwów, Lvov. 

Sådan kommer du til Lviv:
Lufthansa og Austrian Airlines flyver
fra Kastrup til Lviv over hhv. 
München og Wien for ca. 2.000 kr.
for en returbillet. 
Hotel Lviv ligger centralt lige ved 
siden af operaen; en udmærket 
overnatningsmulighed med 
værelser i forskellige prisklasser. 
WWW hotel-lviv.com.ua
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