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Aserbajdsjan

SERVERING. Der ﬁndes ingen restaurantvogn i toget mod Baku, men passagererne
bliver budt på te og sødt.

Praktiske råd
til rejsen
Fortæring: Der er ingen restaurantvogn. Medbring egen mad og drikke. Lækre
georgiske ostebrød, khatjapuri, kan købes på banegården i Tbilisi for få lari.

mål i et aggressivt toneleje, gennemroder al bagage og konﬁskerer en rejsefører med titlen ’Georgia, Armenia & Azerbaijan’ – som om toget var på vej ind i
Tyskland i 1930'erne og guidebogen en
digtsamling af Bertolt Brecht. Navnet
på arvefjenden Armenien er tabubelagt. Det er en slags trylleformular for
sort magi, som ikke må udtales eller
nedfældes. Ligesom navnet Israel er det
i mange arabiske lande.

Godmorgen til et nyt landskab
Da toget sætter i gang igen, er det sengetid. Det vugger ud i natten, suser sagte hen over skinnerne, og den meditative lyd fra sammenføjningerne fortoner
sig i takt med, at søvnen melder sig.
Kig ud ad vinduet tidligt om morgenen. Daggryet farver himlen rosa bag

PERRONSALG.
Toget har ikke
restaurant eller
kiosk om bord.
Der serveres
dog te, og så må
passagererne købe
mad og læsestof
af sælgere på
perronerne.

bjergene. Natten har ændret landskabet, der nu er stenet og goldt, næsten
ørkenlignende. Oliepumper bevæger
sig monotont. De hæver og sænker deres insektlignende hoveder og suger
tørstigt den sorte nektar op af jorden.
I forstæderne på det sidste stykke ind
mod Baku dukker talrige billboards
frem med den tidligere præsident Hejdar Alijev. Han er far til nuværende præsident Ilham Alijev og betragtes som
det moderne Aserbajdsjans grundlægger. Flere ﬂag i de blå, grønne og røde
nationalfarver blafrer i vinden og vidner om mange aserbajdsjaneres stærke
følelser for deres land.
Toget når sin destination. Sporet fører ikke videre. Passagererne myldrer
ud i formiddagen.
rejser@pol.dk

Visum: Der er visumpligt for danskere i Aserbajdsjan, men der er ingen ambassade
i København. Denne bureaukratiske hurdle overvindes bedst via rejsearrangøren XTour i Tbilisi. Det venlige personle udsteder visum i løbet af få dage. Det koster 250
dollar. Ring på +995 032 294 55 79. Adressen er ikke T. Abuladze Gaden 30, som
der står på hjemmesiden, men Chavchavadze Gaden 68, hvor en gul trappe fører
op til kontoret.
Togrejsen: Billetten til toget mellem Tbilisi og Baku koster 55 lari, 195 kroner.
Tag passet med på banegården ved bestilling og vær sikker på at have visummet
til Aserbajdsjan senest på afrejsedatoen. Toget afgår klokken 16.30 georgisk tid
og ankommer i Baku 10.05 aserbajdsjansk tid. Turen er på 550 kilometer.
Aircondition: Vær forberedt på, at vognens aircondition først går i gang efter et
par timer. Det betyder, at temperaturen i løbet af natten kan gå fra ulidelig varm
til isnende kold. Hav en sweater klar. Tæpper ﬁndes i kupeen.
Godt råd: Far med lempe i samtale med aserbajdsjanere om politiske forhold,
især det yderst betændte forhold til Armenien. Krigen fra 1991 til 1994 om
området Nagorno-Karabakh er et dybt nationalt traume.

