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VÄRLDEN
MAKEDONIEN · SKOPJE

XXL-statyer ska öka wow-faktorn

Skopje 2014 har blivit något av ett skämt för
många som betraktar det utifrån – det här att
man knappt kan ta sig fram i centrum för alla
monument, det liknas vid något slags äventyrsland med antiken som tema. Ett litet ord ligger
hela tiden nära till hands – det rimmar på ritsch ...
Men det handlar förstås om mer än politiker
med grandiosa ambitioner och tveksam smak
som man kan skratta eller rycka på axlarna åt. De
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et är sällan någon utbrister wow!
när Skopje kommer på tal. De som
någon gång besökt Makedoniens
huvudstad brukar vara ganska överens om att den slitna socialistiska arkitekturen
lämnar ett rätt så håglöst intryckt.
Men nu jäklar ska det bli ändring, har regeringen bestämt. I en reklamfilm på Youtube panorerar den statligt finansierade kameran över
visionen av Skopjes centrum och zoomar in den
ena storslagna byggnaden efter den andra, planerade monument i storlek XXL och nya broar
över floden Vardar.
Projektet kallas Skopje 2014 och ska en gång
för alla sätta staden på kartan. Det rymmer över
fyrtio nya brons- och marmorstatyer, en triumfbåge och en obelisk. Stadskärnan ska få tjugo helt
nya eller renoverade museer, teatrar, hotell och
restauranger. Arkitekturen är inspirerad av den
klassiska antiken. Bland nytillskotten finns också
flera gyllene stegrande hästar. Men maffigast av
allt är ändå den 22 meter höga statyn av Alexander den store, sittande på en – trumvirvel – stegrande häst, ovanpå en fontän på torget mitt i stan.

Skopje har grandiosa ambitioner.

som bestämmer säger att de återuppbygger den
nationella stoltheten och stadens förlorade själ.
Kritikerna frågar om fejkade antika fasader verkligen är det landet behöver investera i, och varför
medborgarna inte fått vara med och bestämma.
Det är oklart var pengarna för det grandiosa
projektet kommer ifrån. Att det blir skattebetalarna som får bekosta det i slutänden tvivlar ingen på. Många oroar sig för att landet ytterligare
skuldsätter sig för att bekosta triumfbågar och
fontäner. Under de senaste 18 månaderna har
Makedonien tagit lån på över 700 miljoner euro
från Världsbanken, IMF och Deutsche Bank.
Det är inte bara den geografiska närheten till
Grekland som gör krismedvetandet stort, det är
också den ekonomiska realiteten som makedonierna lever i, med 30 procents arbetslöshet och
lika stor del av befolkningen under den officiella
fattigdomsgränsen.

”Men maffigast
av allt är ändå
den 22 meter
höga statyn av
Alexander den
store, sittande
på en –trumvirvel – stegrande häst.”

FAKTA

Makedonien fick status som kandidatland till
EU redan för sju år sedan, men väntar fortfarande på ett datum för medlemsförhandlingar.
Namnkonflikten med Grekland bromsar.
Skopjes makeover till antik stil är en inte så
subtil kommentar till landets del i det historiska Makedonien, centrum i Alexander den stores
rike. I vilket också norra Grekland ingick, påpekar det landet vid förhandlingsbordet i Bryssel.
Grekland anklagar Skopje för stöld av namnet
och kidnappning av Alexander den store.
Nu ryktas det om att FN:s medlare i namnkonflikten kan ha kommit någon vart. Eller att
Makedonien åtminstone ska få vandra vidare
på sin väg mot EU-medlemskap med eller utan
en färdig lösning. På det nyligen avslutade EUtoppmötet sköts beslutet dock upp till våren.
Den som blir nyfiken på det nya Skopje 2014
kan ta flyget direkt från Sturup. Till Skopje Alexander the Great Airport.

Alexander den store

■ Född 356 f Kr.
■ Kung i Makedonien från 336

f Kr.
■ En av historiens största
fältherrar och erövrare av det
persiska riket – från Egypten
i väster till till Indusdalen i öster.
■ Dog i Babylon 323 f Kr, troligen i en febersjukdom. Snabbt
uppstod dock rykten om att han
blivit förgiftad.
Källa: NE

KRÖNIKA

50%
CHRISTINA WASSHOLM

REA

utland@sydsvenskan.se

PASSA PÅ! HELA 50 % RABATT PÅ
UTSTÄLLNINGSMÖBLER FRÅN VEDUM,
BALLINGSLÖV, MILLER OCH ARREDO.
Säljes i befintligt skick. Först till kvarn som gäller!

KOMDAGS
FÖRFIR
ÅRETS
HIT OCH
A MEDBÄSTA
OSS! REA I SVERIGES STÖRSTA BUTIK FÖR GOLV, KAKEL, BADRUM, FÄRG OCH TAPET.
STÖRST PÅ GOLV, KAKEL, BADRUM, FÄRG OCH TAPET.
Jägersrovägen 82, Malmö. Tel 040-679 73 70.
Mån-fre 9-18, lör 10-15. www.golvpoolen.se
STÄNGT PÅ NYÅRSAFT ON OCH NYÅRSDAG EN.

