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/ Reportage Abkhasien

Meget materiel fra den tidligere veludviklede, nu afviklede, kulmineindustri i Abkhasien står og ruster. I byen Tkvartjeli betyder kombinationen af Sovjetunionens sammenbrud i 1991,
borgerkrigen i Abkhasien i 1992-1933 samt generel aﬀolkning, at mange huse er i dårlig forfatning. Tkvartjeli ligger inde i landet mellem Gal og Sukhumi. Foto: Jens Malling
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Sukhum og omfavner det turkise hav. Adskillige russere har slået sig ned på stenstranden.
Turismen er ved at få fat igen. Her er så godt
som ingen vesterlændinge, men masser af
råb, jubel og leg. Børn springer i vandet fra
gamle betonstrukturer i brændingen.
Et møde med udenrigsminister Vjatjeslav

Tre – faktisk ﬁre – tips

• Den lokale specialitet khatjapuri består for
det meste af friskbagt brød med smeltet ost,
men fås i mange varianter. Den er velegnet til
at stille sulten i farten og sælges overalt

• Det centrale Marked i Sukhum er et sjovt
sted at samle indtryk og købe alt fra
souvenirs og bøger til kød, brød, grøntsager,
tøj, antikviteter eller strandudstyr

• Det er ikke muligt at rejse til Abkhasien med
ﬂy. Fra Sugdidi i Georgien kan man tage en
taxa til grænseovergangen. Derfra går der
minibusser til Gal og derfra videre til Sukhum.
Desuden afgår der direkte tog to gange om
ugen fra Moskva til Sukhum

• Det kræver visum at rejse til Abkhasien. Det
udstedes af landets udenrigsministerium
mfaapsny.org/en
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Tjirikba ikke langt derfra er med til at kaste lys
over den udvikling, der foregår i Abkhasien.
Trods landets prekære situation – et resultat
af manglende anerkendelse fra verdenssamfundet – er han optimist.
»Vi er glade. Vi er frie. Vi er uafhængige.
Vi imødeser fremtiden fuld af forhåbning. De
næste fem år bliver afgørende for, om vores
land omsider kan komme på fode igen,« vurderer Vjatjeslav Tjirikba og fortsætter:
»Abkhasien har potentiale til at blive meget
fremgangsrigt. Sidste år havde vi to millioner
turister, og vi kan sagtens modtage ﬂere. Der
er rig mulighed for at udbygge og udvikle turismen.«

Russisk indﬂydelse
Som et af de eneste lande, der har anerkendt
Abkhasiens selvstændighed, spiller nabolandet Rusland en væsentlig rolle i den proces.
Udenrigsministeren vurderer russernes stigende indﬂydelse som entydigt positiv.
De indfødte taler allerede russisk, betaler
med russiske rubler, ligesom ﬂere har russiske pas.
Det forbedrede forhold mellem de to lande
siden krigen mod Georgien i august 2008 har
banet vej for massive investeringer og økonomisk hjælp fra naboen i nord.
Fra Sotji, der afholder Vinter-OL næste
år og er en af værtsbyerne for Fodbold-VM
i Rusland i 2018, er der kun få kilometer til
den abkhasiske grænse. Begivenhederne har
medført fornyet russisk fokus på denne del af

Kaukasus og stigende interesse i at udbygge
infrastruktur og faciliteter til atleter, publikum og turister.
Abkhasien spiller en betydelig rolle i OLforberedelserne, da landet bidrager med arbejdskraft og byggematerialer.
Historisk set er området siden den sovjetiske æra sammen med oplandet omkring
Sotji blevet regnet for et sammenhængende
turistområde langs Sortehavskysten. Igangværende russiske projekter forbedrer veje og
togstrækninger, ligesom hotelkapaciteten forøges. Denne aktivitet foregår i særlig grad på
kysten nord for Sukhum, hvor byerne Pitsunda
og Gagra er voldsomt populære – en regulær
russisk riviera.
På disse kanter ferierede generalsekretær
Nikita Khrusjtjov, da han blev væltet ved et
kup i oktober 1964, der banede vej for Leonid Brezjnevs overtagelse af magten i Sovjetunionen.
Her ﬁndes også noget af Europas smukkeste natur. På en udﬂugt derop ligger de indbydende strande lige til venstre for landevejen.
På højre side starter Kaukasusbjergene, hvis
højeste punkt er 5.642 meter, og som strækker sig hele vejen langs den russisk-georgiske
grænse og videre over mod Aserbajdsjan og
Det Kaspiske Hav.
Hvide gletchere strækker sig ned ad de takkede, mørkeblå silhuetter. Først på aftenen går
turen gennem hårnålesving og snævre slugter i højderne umiddelbart uden for Sukhum.
Mindeplader med portrætter hædrer de unge

mænd, der faldt i kampene, da abkhaserne
banede sig vej derned i løbet af sommeren og
det tidlige efterår 1993. En lille cafe med udsigt over byen udgjorde deres hovedkvarter
under borgerkrigen.
Ude over Sortehavet kaster solen sine sidste stråler ind over landet.
ibureauet@information.dk

Tre seværdigheder

• Et populært udﬂugtsmål 110 kilometer
fra Sukhum er søen Ritsa. Den ligger
naturskønt omgivet af de ﬂere tusind meter
høje Kaukasusbjerge
abkhazia.travel/en/ritza
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• 22 kilometer uden for Sukhum ligger Novy
Afon. Stedet er berømt ikke kun for sin
ortodokse kirke og rige kristne historie,
men også for en enorm drypstenshule. Et
specielt tog fører én ned i dybet
abkhazia.travel/en/novy_afon
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• I 1932 valgte den sovjetiske leder Josef
Stalin at få opført en to-etagers datja
i Mysra. Indretningen er spartansk.
Konstruktion afspejler generalsekretærens
paranoia: Flere tunneller forbinder datjaen
med de nærliggende bygninger
eurasianet.org/node/61260
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