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Ramponerte tauba-
ner frakter folk 
gjennom Tsjiatura i 
Georgia. Utsikten 
fra kabinen gir et 
innblikk i den tra-
giske utviklingen i 
det tidligere Sov-
jetunionen.

Andre byer har busser eller 
trikker. I Tsjiatura i Georgia 
foregår offentlig transport 
med taubane. Noen linjer kos-
ter beskjedne 20 tetri, mens 
andre er gratis. Det gjør tau-
banene ekstra populære. Tau-
banene er en attraksjon i seg 
selv, og for turister er det mor-
somt å la seg transportere 
over byen og opp i fjellene.

Skrøpelig tilstand
Men taubanenes nokså skrø-
pelige tilstand vitner om at 
systemet ikke har vært reno-
vert i særlig grad siden 70-tal-
let. Sprekker skjærer seg 
gjennom stasjonenes sement-
konstruksjoner, hvor gress-
tuster og annet ugress slår rot. 
Rustbrune jernwirer stikker 
fram. Hjulverk holdes 
sammen av lange gummirem-
mer. 

Mekanikken driver gondo-
lene fram langs de rustne ka-
blene. Ved primitive sveise-
skjøter er det små hull som 
slipper dagslyset inn gjennom 
de tynne metallplatene i bun-
nen av vognene. Kombinert 
med sug-i-magen-utsikten og 
mange hundre meter ned, bi-
drar det til spenningen. 

Men for byens innbyggere 
har ikke årene siden begyn-
nelsen av 1990-tallet vært like 
fornøyelige. På den tida ble 
Sovjetunionen, som Georgia 
var en del av, oppløst. Plutse-
lig gikk den høyt utviklet in-
dustrinasjonen inn i en spiral 
av kaos og fattigdom, med ka-
tastrofale konsekvenser for 
befolkningen i de 15 delrepu-
blikkene. Fra gondolen kan 
man tydelig se sporene. 

Omgitt av en overveldende 
natur mellom Kaukasus-fjel-
lene, ser man enorme fabrikk-
ruiner, mørke og skumle skyg-
ger av de klare solskinnsda-

Svever mellom Kaukasus

POPULÆRE: Taubanene i Tsjiatura er svært populære blant innbyggerne. Noen linjer koster beskjedne 20 tetri, mens andre er helt gratis. 

Det unike georgiske taubanesystemet er en attraksjon i seg selv. Men det forfalne systemet trenger sårt renovering.
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