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Abkhasien Sukhum 
over flere kvadratkilometer og repræ-
senterede det ypperste, Sovjet-imperiet
kunne tilbyde sine undersåtter. For-
tjenstfulde rødgardister blev indbudt
til MVO, hvor de muntrede sig med ten-
nis, crawlede et par baner i den tilhø-
rende svømmehal og så opbyggelige fo-
restillinger, som formidlede de rigtige
socialistiske værdier i teatret Jubilejnyj.

Korintiske søjler
Den altdominerende arkitektur i Ab-
khasien er socialistisk klassicisme – en
byggekunst fra 1930’erne og 40’erne,
der griber tilbage til antikkens idealer
om det skønne for at give sovjetisk
magt og ideologi fast form. Også par-
ken til Den Røde Hærs sanatorium
smykkes af korintiske søjler. Sammen
med kegleformede cypresser rækker de
ind i blide nætter. 

Her i bunden af Sukhum-bugten pro-
menerer russiske turister stadig langs

lysende hvide ba-
lustrader. Mellem
grene og buskads
dukker statuer op
med jævne mel-
lemrum. Ved før-
ste øjekast ligner
de efterladenska-
ber fra det antikke
Grækenland. Men
de udtryksfulde fi-
gurer bærer hver-
ken toga eller
spyd, men der-
imod sportstøj og
volleybolde i hæn-
derne – i overens-
stemmelse med
den tids sovjet-
æstetik. 

Sovjetunionens
grundlægger, Vla-
dimir Lenin, op-
træder som ha-
vens vogter. Han
viser sig af og til
mellem de stivne-
de skikkelser. De

farvestrålende mosaikker, hvor hans
konturer toner frem, mangler et par
sten hist og her. Kommunistlederens
spraglede planteverden fremstår som
et botanisk anlæg, og det er nemt at fo-
restille sig ham i rollen som gartner.
Har Sovjetunionens fader selv sat de
små skilte op? Et fortæller, at her vokser
en aserbajdsjansk akacie, andre, at dér
står træer importeret fra Japan og Au-
stralien. Men nærmere udforskning af
denne sovjetiske udgave af Edens Have
fortæller, at noget er gået helt galt. 

Turistindustri tilintetgjort
Indtrængere med slette intentioner til-
kæmpede sig adgang til paradis. Bevi-
serne sidder som dybe ar overalt på sa-
natoriets bygninger og videre ud i Su-
khum, hvor skudsalver har flænset hus-
mure og facader. 

Kort efter Sovjetunionens opløsning i
1991 brød voldsomme kampe ud mel-
lem områdets georgiske og abkhasiske
befolkningsgrupper. Abkhasien vandt
sin selvstændighed i 1993, men til en
uhyggeligt høj pris. 

Sporene efter borgerkrigen skæm-
mer stadig mere end 20 år efter. MVO’s
svømmehal er forvandlet til en mørk
ruin, tennisbanen ligger øde hen uden
net, og ingen kan huske, hvornår den
sidste teaterforestilling i Jubilejnyj blev
opført. Malingen skaller af ansigterne
på de klassiske statuer. En har fået et
åbent benbrud, hvor den rå cement
kommer til syne. Sprækker skærer sig
ned gennem imperiets arkitektur. Glas-

set er slået ud af de majestætiske lygte-
pæle, som er opført i samme stil. Flere
elegante blomsterkummer er væltet el-
ler mangler helt.

Efter borgerkrigen var Abkhasiens
livsvigtige turistindustri tilintetgjort.
Først i løbet af de seneste år er badegæ-
sterne ved at vende tilbage, dog endnu
ikke i samme antal som i glansperio-
den i Sovjetunionens sidste årtier. Lan-
dets udenrigsminister, Vjatjeslav Tjirik-
ba, er fortrøstningsfuld.

»Med lidt international assistance
kunne Abkhasien blive meget frem-
gangsrigt meget hurtigt – en slags Mo-
naco ved Sortehavet. Vi har faktisk end-
nu bedre forhold her. Vi har et større

territorium, bedre klima og fantastiske
bjerge. Så vi har udsigt til at blive en
blomstrende nation«, siger han på mi-
nisterkontoret i Sukhum.

»Der sker meget i Abkhasien disse år. I
2014 havde vi et par millioner turister,
og vi forventer, at tallet for i år bliver hø-
jere, når det foreligger«, siger Tjirikba.

Lige uden for ministeriet fylder do-
ven russisk poprap cafeerne. Glassene
dugger på de drikkevarer, som servitri-
cerne serverer for badegæsterne. På
stranden glinser kroppene bronzea-
gtigt af sololien. Horder af russiske turi-
ster er i færd med at puste nyt liv i det
tabte ferieparadis. 
rejser@pol.dk

FORFALD. Rubeldevaluering og terror-
trussel i Mellemøsten får mange russere
til at søge andre rejsemål. Abkhasien 
er tæt på, befolkningen taler russisk, 
og valutaen er rubler. Men landet fik en
hård medfart under borgerkrigen, og 
flere steder forfalder bygninger – bl.a. 
en del af balustraden ved en jernbane-
station i hovedstaden Sukhum.
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ANDRE SEVÆRDIGHEDER
I ABKHASIEN
1 Bjergsøen Ritsa

Et populært udflugtsmål 110 km 
fra Sukhum er søen Ritsa. Den 
ligger naturskønt omgivet af de flere 
tusind meter høje Kaukasus-bjerge. 
WWW abkhazia.travel/en/ritza

2 Drypstenshuler
22 km fra Sukhum ligger Novyj 

Afon. Stedet er berømt ikke kun for sin
ortodokse kirke og rige kristne historie,
men også for en enorm drypstenshule.
Et specielt tog fører én ned i dybet. 
WWW abkhazia.travel/en/novy_afon

3 Stalinistisk hytte
I 1932 valgte den sovjetiske 

leder, Josef Stalin, at få opført 
en toetagers datja i Mysra, hvor 
han inviterede sin kumpaner på 
politisk rænkesmedning. Indretningen
er spartansk. Flere tunneler forbinder 
datjaen med de nærliggende bygninger. 
WWW eurasianet.org/node/61260


