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Under en spadseretur
på gågaden Nizami
med retning mod den
gamle bydel bliver det
klart, hvor fremgangsrig i det mindste det
centrale Baku er.

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.

Unge indbyggere på Akhundov Plads.
Martyrernes Allé ærer de
aserbajdsjanere som døde, da sovjetiske styrker
invaderede Baku i 1990,
samt de faldne i krigen
mod Armenien i årene
efter. En evig ﬂamme
minder de faldne.
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Med russiske Aeroﬂot kan man ﬂyve retur til Baku
over Moskva for omkring 2.500 kr.
Bemærk, at man som dansker ikke kan komme ind i
Aserbajdsjan over land fra hverken Rusland eller Armenien.

af olie. Udenlandske stormænd strømmede til
denne del af Kaukasus for at sikre sig en bid af
kagen. Blandt dem var medlemmer af Rothschild-dynastiet og de svenske Nobel-brødre.
Truede monumenter
Deres tilstedeværelse kan stadig spores ﬂere steder både i og uden for den gamle bydel. For at
vise, hvor velhavende de var, prøvede oliebaronerne at overgå hinanden, når de opførte deres
overdådige palæer. Jo mere olie, der blev udvundet, jo mere ekstravagante, luksuriøse og forﬁnede blev deres residenser. Mange står stadig og
udgør fascinerende attraktioner for besøgende.
Dog har restauratorer og fredningsmyndighe-

der tydeligvis svært ved at følge med Bakus
rivende udvikling. Mange bevaringsværdige bygninger overlades til bulldozernes nåde, hvilket er
anledning til bekymring for aktivister, arkitekter
og historikere.
Eksempelvis forsvandt en stor del af Ali og
Ninos tilhørssted i 2007, da hele det sydvestlige
hjørne af middelalderbyen blev jævnet med jorden for at give plads til Four Season's Hotel. Desuden forsvinder nogle oliepalæer, samt uvurderlig sovjetisk konstruktivistisk arkitektur fra
1920'erne og 1930'erne.
Det er en god grund til ikke at udskyde en tur
til Baku. Byen ser sandsynligvis meget anderledes ud om blot få år. N

Udenlandske stormænd
strømmede til
denne del af
Kaukasus for
at sikre sig en
bid af kagen.

Der er visumpligt for danskere i Aserbajdsjan, men
der er ingen ambassade i København. Visum kan søges gennem den aserbajdsjanske ambassade i Tyskland eller i Sverige. Vær opmærksom på, at visumreglerne kan ændre sig med kort varsel.
Læs mere på følgende hjemmesider:
www.azembassy.de
www.azembassy.se

Der er en udmærket togforbindelse fra Georgiens hovedstad Tbilisi til Baku.
Hvis man alligevel er i Tbilisi, er det også nemt at søge om visum til Aserbajdsjan. Det gøres nemmest via
rejsearrangøren X-tour, hvor det venlige personle udsteder visum i løbet af få dage. Det koster 250 dollar
(ca. 1.700 kr.). 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.

