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Gyldne kupler glimter i solen 
med en dyb, blå himmel som 
baggrund. Et cirka 50 meter 
højt klokketårn rækker højest 
op. Palmer og cypresser vok-
ser tæt langs klostermurene.

Et væld af russiske turister 
baner sig op ad den smalle 
vej, der snor sig mellem sou-
venirboderne. 

Det religiøse bygningsværk 
hæver sig på en bakke over 
Sortehavet ikke langt fra ky-
sten. Kvindelige besøgende 
ifører sig ifølge ortodoks skik 
lange nederdele og hovedtør-
klæder ved indgangen og be-
væger sig inden for i klosteret 
Novyj Afon, der hører til Ab-
khasiens vigtigste seværdig-
heder. 

Stedets historie går tilbage 
til 1874. Det år ankom munke 
fra Rossikon-klosteret i Græ-
kenland til kysten i Abkhasi-
en.  

De frygtede, hvad spændin-
gerne på Balkan mellem Det 
Russiske og Det Osmanniske 
Rige ville føre til. På denne 
tid var Abkhasien og resten 
af Kaukasus en del af Det 
Russiske Imperium. 

Med økonomisk støtte fra 
tsar Aleksander III opførte 
munkene deres nye kloster. 
Stedet, de valgte som bygge-
grund for den neobyzantin-
ske konstruktion, var ikke 
valgt tilfældigt. 

Ifølge legenden var det her, 
at Simon Zelotes blev dræbt 
af romerske legionærer. Han 
forkyndte kristendommen til 
folkeslagene i Vestkaukasus i 
det første århundrede. Klip-

pehulen, hvor denne mest 
gådefulde og ukendte af Jesu 
disciple angiveligt boede, lig-
ger kun en kort gåtur herfra. 

Inde i klosterets kirke tæn-
der troende vokslys og står en 
tid fordybet i bøn. Skæret fra 
lammerne giver ansigterne 
en varm glød. Kupler, bue-
gange og hvælvinger folder 
sig ind i hinanden. Bladguld 
skinner fra helgenernes glori-
er. Væg- og lotmalerier med 
religiøse motiver omgiver kir-
kegængerne på alle sider. 

Den rige udsmykning stam-
mer fra klosterets storhedstid 
før Den Russiske Revolution i 
1917. 

Klosteret i Novyj Afon ik 
masser af privilegier fra hof-
fet i Sankt Petersborg, blandt 
andet store stykker land. In-
stitutionen udviklede sig 
hurtigt til en succesfuld kom-
merciel enhed. 

Munkene producerede 
egen vin, høstede afgrøder på 
nærliggende plantager og 
sendte handelsskibe over 
Sortehavet. I 1888 besøgte 
Aleksander III klosteret. For 
at mindes begivenheden op-
førte munkene et kapel på 
stedet, hvor abbeden tog 
imod tsaren. 

Novyj Afon var et af de vigtig-
ste religiøse centre i denne 
del af Kaukasus og hjem for 
omkring 700 munke. 

Men bolsjevikkernes 
magtovertagelse varslede 
store ændringer for de religi-
øse beboere. 

En tid prøvede munkene at 
bevare klosteret ved at tilpas-
se sig den nye sovjetiske re-
gering. I marts 1921 beslutte-
de de at danne deres egen 

De gyldne kupler ved 
Sortehavets bred
En af Abkhasiens største seværdigheder er klosteret Novyj Afon,  

der er opført det sted, hvor Simon Zelotes blev dræbt af romerske legionærer

prosovjetiske organisation, 
en såkaldt revolutionskomi-
té. 

De nye myndigheder oplø-
ste dog hurtigt komitéen på 
grund af dens ”antirevolutio-
nære aktiviteter” og omdan-
nede klosteret til et stats-
landbrug. I 1924 besluttede 
bolsjevikkerne i Abkhasien 
at lukke klosteret helt. Mun-
kene forlod Novyj Afon. 

I de følgende årtier blev 
bygningerne brugt til både 
lager, pensionat, biograf, ho-
spital og museum. 

Sovjetunionens opløsning 
var en katastrofe for Abkhasi-
en, hvis livsvigtige turistin-
dustri blev udslettet, da en 
blodig borgerkrig mellem ge-
orgiere og abkhasere brød ud 
i 1992. Abkhaserne vandt en 
dyrekøbt sejr i 1993. 

Året eter blev klosteret gi-
vet tilbage til den ortodokse 
kirke. 

Turistindustrien har fået 
fat igen, og klosteret er blevet 
renoveret. Der bliver atter 
holdt gudstjenester og fejret 
helligdage.  J

Abkhasien
 3 Abkhasien er en republik, der ligger ud til Sortehavet klemt 

inde mellem Rusland i nord og Georgien i øst og syd. 
Arealmæssigt er landet en anelse større end Sjælland. 
 3 De fleste turister bor på et af de mange kurhoteller langs 

kysten eller indlogerer sig privat – fortrinsvis i hovedstaden 
Sukhum eller badebyen Gagra. Derfra kan Novyj Afon nås på en 
dagsudflugt. Visum til Abkhasien fås nemt ved at udfylde formu-
laren på Udenrigsministeriets hjemmeside. Der er ingen direkte 
fly til Abkhasien, men gode forbindelser via Istanbul og Moskva 
til Sotji Lufthavn i Rusland tæt på grænsen. Direkte tog afgår to 
gange om ugen fra Moskva til Sukhum. Turen tager omkring 48 
timer. 

Andre seværdigheder:
 3 Klosteret Novyj Afon har lagt navn til den omkringliggende 

provinsby. Her findes et væld af attraktioner, og det vrimler med 
russiske turister i sommermånederne. Novy Afon er også hjem-
sted for en af verdens største drypstenshuler, hvor en underjor-
disk jernbane fører ned.
 3 Stalins datja: Den sovjetiske diktator lod en datja opføre, der 

ligger få hundrede meter fra klosteret.
 3 Fæstning: På en bjergtop over byen står resterne af det impo-

nerende forsvarsværk Anakopia. Udsigten over Sortehavet og de 
sneklædte Kaukasus-bjerge er formidabel. 
 3 Museum: Med fotos og udstillede våben ærer et lille museum 

de abkhasere, der faldt i krigen mod Georgien i 1992-1993. 

0De gyldne kupler ved klosteret Novyj Afon ved Sortehavet i Abkhasien. Klokketårnet til venstre er cirka 50 meter højt.  
– Begge fotos: Jens Malling.

0 Inden turisterne, hvoraf mange er russere, går ind i klo-
steret Novyj Afon, ifører kvinderne sig et tørklæde i 
respekt for stedet. Mange tænder et lys i klosterets kirke.

Kæmper du for at holde  
op med at ryge?

Afhængighed af tobak er en tilstand der kan sammenlignes 
med en kronisk sygdom. 

Der er oftest tale om en svær afhængighedstilstand, sammenlignelig med 
alko holisme eller misbrug af euforiserende stoffer. Afhængighed af tobak er 
derfor en behandlingskrævende tilstand. Det vurderes af Sundhedsstyrelsen
at ca. 500.000 danske rygere er tobaksafhængige svarende til ca. 60% af 
alle danske rygere. Rygning er årsag til hvert fjerde dødsfald i Danmark, 
ca. 14.000 årligt.
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Tal med din læge om  
rygestop og få hjælp!

Rygestop-udfordringen.dk


