
...

24 POLITIKEN REJSER Lørdag 12. september 2015

Georgien tjiatura
sesammenføjninger lader slidhul-

ler ekstra dagslys pible ind gennem de
tynde metalplader, der udgør bunden
af vognene. 

Kombineret med sug i maven-udsig-
ten og de mange hundrede meter ned
bidrager det til spændingen ved at køre
med svævebane som gæst i Tjiatura. 

Men for byens indbyggere har årene
siden omkring 1990 været knap så for-
nøjelige. På den tid opløstes Sovjetunio-
nen, som Georgien var en del af. Fra den
ene dag til den anden sank den højt ud-
viklede industrination ned i en spiral af
kaos og armod. Med frygtelige livsbe-
tingelser for befolkningerne i de 15 del-
republikker til følge.

Hvilke konsekvenser Sovjetunionens
sammenbrud havde for en industriby
som Tjiatura, giver et nærmere blik op-
pe fra gondolen et indtryk af: Omgivet
af overvældende natur mellem Kauka-
susbjergene – Europas højeste – kom-
mer kæmpe fabriksruiner til syne som
mørke og skumle skygger i den klare
solskinsdag. Bygningerne blev tidlige-
re brugt til at forarbejde mangan. Den
bedste og nemmest tilgængelige malm
er for længst hentet op af gruberne,
men bjergene omkring Tjiatura har sta-
dig betydelige forekomster. Regionen
var verdens vigtigste sted for udvin-
ding af metallet. 

Da det enorme sovjetiske hjemme-
marked forsvandt, blev industrien nær-
mest udslettet. Stærkt svækket af mar-
kedsøkonomiens helt anderledes vil-
kår kæmper enkelte fabrikker videre
under en lang og svær tilpasningspro-
ces. Resten af bygningerne ligger som
græske ruiner i det smukke landskab
og minder om en svunden storhedstid.

Alvorlig forurening
Floden Kvirila er også synlig oppe fra
gondolen. Den løber tværs gennem Tji-
atura og er en nuance mørkere, end
den ellers ville have været. Sort spilde-
vand fra forarbejdningen af manganet
ledes direkte ud i strømmen og bidra-
ger til den alvorlige forurening af områ-
det.

Hvis passageren på turen hen over
Tjiatura får øje på ejendommelige lys-
ninger i skråningernes ellers tætte be-
voksning, har det også en forklaring.
Op mod 40 procent af træerne i oplan-
det blev fældet i årene efter Sovjetunio-
nens sammenbrud. Indbyggerne sam-
lede brænde for at overleve de til tider
hårde georgiske vintre. Det traditionel-
le system til opvarmning af boligerne
kunne ikke opretholdes.

Med deres knuste vinduer bidrager
de tomme boligblokke, som svæveba-
nen passerer tæt forbi, ligeledes til hi-
storien om den postindustrielle ned-
tur. Befolkningstallet er gået fra over
30.000 til omkring 15.000 siden vel-
magtsdagene i 1980’erne. På den tid var
Tjiatura en sovjetisk mønsterby, hvor
indbyggerne nød høj levestandard. Mi-
neindustrien tiltrak de bedste ingeni-
ører og andre højtuddannede speciali-
ster fra hele unionen. Til persontrans-
port og til at fragte manganet førte den-
gang 90 svævebaner over området som
en del af den effektive infrastruktur. I
dag er antallet reduceret til 43.

På det sidste stykke ned mod statio-
nen føres kablet lavt over gaderne, og
det bliver tydeligt, hvor meget de sovje-
tiske myndigheder gjorde for at gøre
byen attraktiv for de mange tilflyttere.
Imposant og imperial stalinarkitektur
pryder begge sider af hovedgaden. Ne-
de i enden afløses den af bygninger i en
mere bastant form for socialistisk mo-
dernisme, der har en vis rå skønhed. På-

fugle spankulerer stadig rundt i små
anlagte parker på promenaden langs
floden.

Men til trods for at de seneste årtier
ikke er gået let hen over Tjiatura og
dens populære form for offentlig trans-
port, er der også gode nyheder fra byen.
For tre år siden blev der på ny indlagt
fjernvarme, som nu når ud til næsten
alle boliger. Desuden er vandforsynin-
gen blevet langt mere stabil, fortæller
22-årige Mamuka Kentjosjvili, der lige-
ledes hører til svævebanens ansatte.

Gud ske tak og lov – og næsten utro-
ligt, når man tager deres tilstand i be-
tragtning – har der aldrig været alvorli-
ge ulykker med svævebanerne.

»En evakueringsmekanisme er på
plads, så vi kan få passagererne ned på
under en time, hvis noget går galt«, for-
sikrer Kentjosjvili.

Han glæder sig desuden over en plan-
lagt renovering af systemet:

»Der er forhandlinger i gang med en
række franske firmaer. Arbejdet burde
gå i gang om højst et år eller to«.

Om den tiltrængte istandsættelse
kan finde sted, er dog afhængigt af be-
villinger fra donorer i andre lande. Den
georgiske stat kan ikke betale de om-
kring 6-7 millioner euro, som er det fo-
reløbige budget for projektet. 

»Visse georgiske regeringsmedlem-
mer har gode forbindelser i den fran-
ske og østrigske svævebaneindustri. De
kan sandsynligvis forhandle en god løs-
ning på plads«, siger Kentjosjvili og
fortsætter:

»Så kan vi omsider få svævebanerne
op på europæisk standard. Det er vores
drøm«.
rejser@pol.dk
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ATTRAKTIONER
OMKRING TJIATURA
1 Kutaisi

Georgiens næststørste by Kutaisi –
ikke langt fra Tjiatura – huser landets
parlament og har en del spændende se-
værdigheder, blandt andet flere klostre
og kirker, samt Prometheus-hulesyste-
met. 

2 Kurbyen Tskaltubo 
Var et populært feriested i Sovjet-

unionen og ligger omkring 90 kilometer
fra Tjiatura. Byen har talrige luksuriøse
sanatorier opført i stilen socialistisk
klassicisme. Desværre bliver de kun
vedligeholdt sporadisk. På grund af arki-
tekturen, byplanlægningen og det unik-
ke kompleks af monumenter er Tskaltu-
bo et særligt fornemt og sammenhæn-
gende udtryk for Stalin-epokens æste-
tik. 

3 Katschi-søjlen 
En cirka 40 meter høj klippefor-

mation med en lille kirke på toppen, der
stammer helt tilbage fra 800- eller
900-tallet. Stedet udgør et spændende
udflugtsmål fra Tjiatura. 

NEDSLIDT. Der har aldrig været alvorlige ulykker med svævebanerne – utroligt, når man tager
deres tilstand i betragtning. 52-årige Muradi Tjingaladse (herover) betjener teknikken.


