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abkhasien Kholodnaja Retjka

S talin venter Dem«. 
Når besøgende ankom til gene-
ralsekretærens yndlingsdatja i

Abkhasien, viste hans assistent dem af
og til ned i haven med den halvt høfli-
ge, halvt foruroligende besked. Der vil-
le de finde den aldrende diktator i færd
med at luge citrontræer eller beskære
roser. Det skete, at den dedikerede gart-
ner holdt et lille foredrag om botanik
for sine gæster. Om sin yndlingsblomst
kunne Stalin finde på at sige:

»Mimosen er den første blomst, der
mærker forårets komme. Hvor mosko-
vitterne elsker mimoser! Så meget, at
de står i kø for dem. Lad os dyrke flere
mimoser for at glæde moskovitterne!«

Medlemmerne af Politbureauet hav-
de forskellige præferencer, hvad angik
ferie. Oven på arbejdet med at styre det
sovjetiske imperium foretrak udenrigs-
minister Vjatjeslav Molotov at samle
kræfter på Krim. Stalin svor til Abkhasi-
en, tæt på hans hjemlige Georgien. Den
sovjetiske leder opførte flere datjaer i
Abkhasien. Sejrherren fra Anden Ver-
denskrig elskede den lille sortehavsre-
publik så højt, at han de sidste otte år af
sit liv tilbragte omkring halvdelen af
sin tid her.

Ifølge bogen ’The Court of the Red
Tsar’ af den engelske historiker Simon
Sebag Montefiore ligger Stalins øjesten
blandt de i alt fem abkhasiske ferieresi-
denser ved Kholodnaja Retjka – den kol-
de bæk – nord for Gagra. Her kan den
stadig besigtiges.

Et hjem i syden
En smal vej snor sig opad gennem det
frodige landskab. Bjergene rejser sig
hurtigt af Sortehavet i denne del af Abk-
hasien. En allé af enorme cypresser flan-
kerer den sidste strækning op mod
ejendommen. Et par nysgerrige russi-
ske turister venter på at blive lukket ind
af soldaterne bag porten. Abkhasiens
nuværende præsident, Raul Khadsjim-
ba, benytter førstesalen som embeds-
bolig, så der er ekstra sikkerhed. 

Det står hurtigt klart, hvorfor Stalin
holdt så meget af stedet, at han valgte at
gøre datjaen til sit hjem i syden. Fra ve-
randaen har vært og gæster panora-
maudsigt over Sortehavet. Bygningen
ligger næsten 200 meter over vand-
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Den sovjetiske leder elskede
Abkhasien og opførte flere 
datjaer her. Om dagen syslede
han i haven eller læste bøger.
I de hede subtropiske nætter
smedede han politiske rænker
med sine gæster. Kom med 
indenfor i feriegemakkerne,
der tilhørte en af 20. århund-
redes mest magtfulde ledere.

DATJAER. Ud over huset ved Kholodnaja Retjka havde Stalin fire datjaer i Abkhasien, som han vekslede
mellem. De ligger i Sukhum, Novyj Afon, Mysra og Ritsa. Her fører en trappe op mod residensen i Novyj Afon.

SOVEVÆRELSE. Chaiselonger, spejle, messingdørhåndtag og 
lysekroner indgår som en del af indretningen. 

UDSIGT. Fra verandaen og gennem vinduerne er der panoramaudsigt over
Sortehavet. Stalins yndlingsdatja ligger næsten 200 meter over vandspejlet.

PÅ FERIE MED STALIN
Sådan

kommer du 
til Stalins datja
Aeroflot flyver fra Kastrup 
over Moskva til den russiske by
Sotji ved grænsen til Abkhasien.
En returbillet koster omkring
2.500 kroner. 
Danske statsborgere skal have et
russisk dobbelttransitvisum for
at komme fra lufthavnen ind i
Abkhasien og tilbage. Se mere 
på den russiske ambassades
hjemmeside: 
WWW dk.kdmid.ru

De abkhasiske myndigheder 
kræver også at se et visum 
ved grænseovergangen. 
Det fås nemt ved at udfylde 
formularen på Udenrigs-
ministeriets hjemmeside: 
WWW mfaapsny.org/en/council/
visa.php

Der afgår direkte tog fra 
Sankt Petersborg og Moskva til
Gagra og Abkhasiens hovedstad,
Sukhum. Rejsen tager omkring to
døgn.
Fra Gagra og Sukhum: Praj en
hvilken som helst bus, der kører
nordpå langs landets hovedvej
mod grænsefloden Psou. Sig til
chaufføren, at han skal stoppe 
ved Kholodnaja Retjka – supler
eventuelt med ’Stalin’ og 
’datja’. Datjaen befinder sig 
få kilometer nord for den 
populære ferieby Gagra.



...

AFSLAPNING. Oven på arbejdet med at styre det sovjetiske imperium foretrak Stalin at samle kræfter i datjaen ved Kholodnaja Retjka – den Kolde Bæk – nord for Gagra i sortehavsrepublikken
Abkhasien. Bygningen er tegnet af Stalins hofarkitekt, Miron Mersjanov.

PÅ FERIE MED STALIN

MØNSTER. Forskellige træsorter udgør interiøret og giver rummene et væld af brune, røde og
gyldne nuancer.

ADSPREDELSE. Når Stalin modtog gæster, inviterede han dem ofte til at se en film i husets
biograf, eller de lod kuglerne rulle over filten i billardværelset.
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abkhasien Kholodnaja Retjka
spejlet. Den subtropiske vegetation
vokser tæt op ad skåningerne. Skyer for-
svinder mellem bjergtoppene i bag-
grunden. Selve huset er holdt i en af-
dæmpet grøn farve, der går godt til den
eksotiske plantevækst. 

I denne smukke isolation restituere-
de Stalin i en behagelig og ensom dags-
rytme. Han sov længe, spiste sen mor-
genmad på terrassen, gik ture i haven
om eftermiddagen og læste til sent om
aftenen. Datjaen flød med åbne bøger,
journaler samt stakke af dokumenter,
så lederen kunne holde sig ajour med
de nyeste hjemlige og internationale
udviklinger. Forskellige træsorter ud-
gør interiøret og giver rummene et
væld af brune, røde og gyldne nuancer.
Overfladerne skinner glatlakerede.
Chaiselonger, spejle, gedigne messing-
dørhåndtag og lysekroner indgår som
en del af indretningen. 

Stalins hofarkitekt Miron Mersjanov
tegnede datjaen. Når despoten modtog
gæster, inviterede han dem ofte til at se
en film i husets biograf, eller de lod
kuglerne rulle over filten i billardværel-
set – lederen af USSR var habil med en
billardkø i hånden. Rummene vises
frem af en af de unge soldater fra den
abkhasiske sikkerhedstjeneste, Albert.
Han keder sig på sin vagt og påtager sig
rollen som guide. 

»En kinesisk delegation besøgte da-
tjaen sidste uge. Dens medlemmer var
meget interesserede i, hvordan Stalin
holdt ferie, og stillede mig mange

spørgsmål gennem en tolk. Officielt er
de stadig kommunister i Kina. Derfor
var stedet historisk spændende for
dem«, siger Albert. 

Networking på sovjetisk
At opsøge og omgås Stalin i Abkhasiens
behagelige klima var den bedste måde
at ’networke’ på i datidens USSR. Datja-
erne indbød til afslapning, og stemnin-
gen var uformel. Yngre ambitiøse med-
lemmer af Sovjetunionens Kommuni-
stiske Parti havde ideelle betingelser
for at få en dagsorden igennem eller
sikre en forfremmelse. Flere karrierer
blev ifølge Montefiore formet og flere
intriger planlagt på de solbeskinnede
verandaer i syden end i Kreml. 

Ved et gedigent spise- og konference-
bord, som Albert fører gruppen af russi-

ske turister forbi, er det nemt at forestil-
le sig, hvordan det er foregået, når gene-
ralissimoen inviterede Sovjetunionens
øvrige politiske ledelse til Abkhasien:
Middage trak ud. Der blev skålet og
holdt taler. Lederen lod sig komplimen-
tere af sine medsammensvorne. 

Det berygtede hold omkring Stalin –
Sovjetunionens absolutte magtelite –
bestod foruden Molotov af chefen for
sikkerhedstjenesten, Lavrentij Berija,
Stalingrads forsvarer, Nikita Khrusjtjov,
samt ministrene Anastas Mikojan og
Lasar Kaganovitj. De var en fasttømret
gruppe, som sås privat og tog på ferie
sammen. Abkhasiens egen populære
partileder, Nestor Lakoba, deltog også,
indtil Berija fik ham myrdet i 1936.

»Hvis det ikke havde været for dig,
kammerat Stalin, havde USSR hverken
vundet over Trotskij, sejret i Anden Ver-
denskrig, udviklet atombomben eller
erobret sådan et imperium til socialis-
men,« lød en af Molotovs skåltaler.

Stalins beslutning om at få de tidlige-
re partifæller Nikolaj Bukharin og Alek-
sej Rykov henrettet som led i Moskva-
processerne tilbage i 1938 var ifølge en
anden middagsgæst den rigtige:

»Du havde ret, Stalin, hvis de havde
vundet ...«, sagde diktatorens privatse-
kretær, Aleksandr Poskrobysjev.

Albert skynder på rundvisningens
sidste deltagere og genner høfligt grup-
pen ud. Endnu en officiel delegation
har meldt sin ankomst i Stalins datja.
rejser@pol.dk

3
ANDRE SEVÆRDIGHEDER
1 Fire andre datjaer

Ud over huset ved Kholodnaja 
Retjka havde Stalin fire andre datjaer i
Abkhasien, som han vekslede mellem.
De ligger i Sukhum, Novyj Afon, Mysra
og Ritsa. Især datjaen ved bjergsøen
Ritsa i 950 meters højde er et besøg
værd. Turen derop fører gennem en
lang slugt med et fantastisk sceneri.

2 Kloster og drypstenshuler
Byen Novyj Afon er hjemsted for

et væld af attraktioner. At inspicere det
ortodokse kloster, en af verdens største
drypstenshuler, museet over borger-
krigen i 1992-1993 samt ruinerne af
fæstningsanlægget på en bjergtop 
over byen tager det meste af en dag.

3 Abkhasiens hovedstad
Sukhum emmer stadig af sovje-

tisk ferieidyl. Slå dig ned på stranden
mellem de russiske turister eller drik en
kop kaffe med lokale på promenaden. 

MIDDAGE. Ved
det gedigne spise-
og konferencebord
er det nemt at fore-
stille sig, hvordan
det er foregået, når
Stalin inviterede
Sovjetunionens 
øvrige politiske 
ledelse til Abkhasi-
en. Middage trak
ud. Der blev skålet
og holdt taler. 
Lederen lod sig
komplimentere af
sine medsammen-
svorne.

Nu kan du også rejse til den populære 

og smukke destination Bali med Atlantis 

Rejser. Se vort store program med mas-

ser af valgmuligheder, når det gælder 

hotel, flyrejser og oplevelser på Bali på 

atlantisrejser.dk

BEST OF BALI 
Oplev det bedste af Bali på denne 

rundrejse, der tager dig til de skønne 

kyster på syd Bali, over øens kulturelle 

centrum byen Ubud og slutter af i 

romantiske omgivelser i kystbyen Lovina.  

14 dages rundrejse inkl. fly med 

Singapore Airlines + 11 nætter på 4* 

hoteller med morgenmad, og transport. 

Pr. person fra  8.299,-

BALI
Oplev fantastiske Bali med dens smukke 

og dragende natur. Et oplagt sted for 

dig, der vil nyde solen, vandet og de 

lækre strande. Vælg imellem ophold i 

Seminyak, Sanur, Nusa Dua eller Lovina.

12-dagesrejse inkl. fly med Singapore 

Airlines + 9 nætter på 4 stjernede 

Grand La Villais, Hotel and villas med 

morgenmad, transport lufthavn/hotel t/r

Pr. person fra  6.999,-

DRØMMEFERIER PÅ BALI TIL 
DRØMMEPRISER

Atlantisrejser.dk - tlf. 7022 4840

BALI Ø-HOP 
Nu kan du tage på ø-hop med Bali som 

første stop. Herfter flyver vi til Lombok og 

efter ophold på Lombok, tager vi med båd 

til paradisøen Trawangan på Gili Islands. 

 

16 dages rundrejse inkl. fly med Singapore 

Airlines + 5  nætter hotel på Bali, 5 nætter 

hotel på Lombok, 3 nætter hotel på Gili 

Island og transport. 

 Pr. person fra  10.299,-


