Aserbajdsjan

LØRDAG DEN 13. JUNI 2015

Baku udvikler sig
kraftigt i disse år. Det
går desværre ud over
en del af byens kulturarv, når bulldozere
tager historiske bygninger under kærlig
behandling.

Store palæer vidner om
fortidens rigdom skabt
af olieindustrien.
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RÅD TIL REJSEN
Vær varsom 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.
For at danne sig et indtryk af den nationale
identitet kan det anbefales at tage op på den
storladne
Martyrernes Allé. Det er
en begravelsesplads og
mindesmærke, der ligger
på en skråning over byen. Stedet ærer de aserbajdsjanere, som døde,
da sovjetiske styrker invaderede Baku i 1990,
samt de faldne i krigen
mod Armenien i årene
efter.
Den lille Akhundov Plads
er et godt sted at holde
pause. Her mødes alle
generationer i de lune
aftener, og her kan man
høre hæse tilråb fra ældre mænd, når dominobrikkerne bliver banket i
bordet. Deres børnebørn
leger mellem akacietræerne og omkring statuen
af digteren, der har lagt
navn til stedet. Lemonade og sharwarma er inden for kort rækkevidde.

FAKTA OM
ASERBAJDSJAN
Befolkning: 9,3 millioner. Heraf bor 2,1 millioner i hovedstaden Baku.
Religion: Omkring 95
procent er muslimer.
Heraf er cirka 85 procent
shiamuslimer, ligesom i
Iran.
Areal: 86,600 kvadratkilometer eller cirka dobbelt så stort som Danmark.

Fødselsdag fejres af lokale under åben himmel
på Akhundov Plads.

trykluftbor hamrer gennem traﬁkken. Flittige
lastbiler drøner rundt med byggematerialer, og
svejsegnister sprøjter mellem nyligt opstillede
betonelementer. Glitrende skyskrabere skyder
tilsyneladende op overalt.
Bakus Big Ben
Under en spadseretur på gågaden Nizami med
retning mod den gamle bydel bliver det klart,
hvor fremgangsrig i det mindste det centrale
Baku er. Her promenerer velbjærgede og velklædte aserbajdsjanere med oliepenge på lom-

men og designersolbriller i håret selvbevidst
over Fontænepladsen – stilen er lige så eksklusiv
og moderigtig som i Stockholm eller København.
Nye Maserati’er, Chevrolet’er og Lexus’er kører
langsomt gennem sidegaderne.
Som et resultat af olie- og gaseksporten ﬂyder
betydelige mængder kapital ind i landet, og
mange udenlandske ﬁrmaer åbner kontorer her.
De mange luksushoteller og eksklusive butikker,
der konkurrerer om plads, indikerer, at Aserbajdsjan i økonomisk henseende er blandt de mest
fremgangsrige tidligere Sovjetrepublikker.

Baku har dog mere at byde på end overﬂoden
af materialisme, forbrug og storstilede byggeprojekter. En række seværdigheder vidner om byens
mangefacetterede historie og kulturelle arv.
Gennem de smalle gyder i middelalderbyen er
der konstant risiko for at fare vild, men retningen
er vist nogenlunde mod det Kaspiske Hav. Pludselig rejser en cirka 30 meter høj og meget særpræget struktur sig op i den kaukasiske eftermiddag:
Fortsættes E

