
kølighed og tilsætter eftermiddagen
behagelig friskhed.

En blanding af lokale og russiske turi-
ster holder til på stranden. Vestlige be-
søgende kommer tydeligvis kun sjæl-
dent til den ukrainske halvø Krim. Et
sted sidder 26-årige Katja og kigger
drømmende ud gennem sine solbriller
med tåspidserne i brændingen. Hendes
blomsterspraglede sommerkjole går
godt til de dovne bølger. 

K ilometerhøje bjerge ligger som
en blid omfavnelse bag Jalta. Fyr-
beklædte skråninger kommer

ned og møder Sortehavet foran. Det er
snarere farvet lyseblåt. Dekoreret med
små krusninger klukker vandet sagte
ud mod himlen og visker horisonten
væk. Havbrisen blandes med bjergenes

hovedparten konstant synes at være i
bevægelse op og ned ad promenaden.
Solbrændte efter dagene på stranden
slentrer sæsonens badegæster langs
den russiske riviera. Det er modebevid-
ste kvinder, velstillede russere, der bol-
trer sig i smykke- og mærkevarebutik-
ker, og Jaguarer, Mercedeser og Lexuser
ruller langsomt forbi Lenin-statuen. 

Cypresser og akacier
Farven grøn trænger frem overalt, og al-
lerede på strandstrøget får denne kulør
fast form af kæmpecypresser og pal-
mer. Og i gaderne bagved udgør akaci-
er, bregner og pinjer en stor del af vege-
tationen. Stængler og løv vikler sig sam-

Længere henne holder tre generatio-
ner russiske mænd ferie sammen. 63-
årige farfar Anatolij er taget af sted med
søn og sønnesøn fra Murmansk. En hel
måned har de sammen på Krim for at
undslippe det koldere vejr i deres hjem-
by over polarcirklen. Deres historier
om, hvordan de lever gennem den bar-
ske vinter på de kanter, lyder uvirkelige
her i subtroperne. Især nu, hvor endnu
en lystyacht sejler forbi. Luksusbådene
sætter ud fra kajen tæt ved. 

Sommerens besøgende hyrer med
glæde bådene og har ofte held til at få
øje på delfiner mellem bølgerne. Ture-
ne til søs giver populær adspredelse for
det store tilrejsende publikum, hvoraf

Med sine palmer og palæer udgør badebyen Jalta centrum for
strandlivet på halvøen Krim. Byen ved Sortehavet har gennem
århundreder været russere og ukraineres foretrukne feriested. 

Vestlige 
besøgende
kommer 
tydeligvis 
kun sjældent
til Krim
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