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Af Jens Malling  rejseliv@berlingske.dk

K
aukasusbjergene skyder deres sne-
indhyllede tinder mere end fem km 
ind i himlen, og det gør Svaneti til et 
af de højeste beboede områder i 
Europa.

Lige under det hvide tag holder folkefærdet 
svánerne til. I mere end tusind år har de haft-
hjemme i svært tilgængelige dale og ufrem-
kommelige slugter i det nordvestlige Georgien.

Floder fosser, fyrreskove skråner stejlt, og 
klippemassiverne viser tænder. Gemt af bjer-
gene udviklede svánerne deres egne skikke, 
og de taler stadig deres eget sprog, som er ufor-
ståeligt for andre georgiere.

Det var netop Kaukasus-regionens beta-
gende landskaber, der inspirerede de russiske 
romantiske poeter Aleksandr Pusjkin og Mik-
hail Lermontov til at skrive deres digte og rej-

sebeskrivelser, da de udforskede denne del af 
verden i første halvdel af det 19. århundrede. 
I 1840 skrev Lermontov efter et slag, han selv 
deltog i, således: »Den omkringliggende skov, 
som i en tåge/ Var blå af røg og krudt/ Der, langt 
borte, en ulige højderyg/ Men altid stolt og ro-
lig/ Strakte bjergene sig – og Kasbek/ Glimtede 
med sin skarpe spids/ Og med hemmelig, dybt-
følt sorg/ Tænkte jeg: stakkels menneske/ Hvad 
vil han! himmelen er klar/ Under den er der 
plads nok til alle/ Men for altid og forgæves/ 
Fører han krig alene - hvorfor?« I generationer 
beskyttede bjergenes mure svánerne mod 
jendtlige hærførere og invasioner. Først i lø-
bet af de seneste år har en ny slags erobrere 
haft stigende held med at nå frem til deres gå-
defulde højland.

Flere og lere rejsende får øjnene op for Ge-
orgien. Landet er kun lidt større end Danmark, 
men har så varieret natur, så mangfoldig kul-
tur og så rig historie, at oplevelserne synes 
uendelige.

Bag bjergkamme, ved bredden af Sorteha-
vet og i dragende middelalderbyer vrimler det 
med historiske monumenter og seværdighe-
der. Georgierne er kendt for og stolte af deres 
gæstfrihed og lader sjældent en lejlighed gå 
fra sig til at skænke op af deres fremragende 

I det nordvestlige 
Georgien indes Europas 
højeste bjerge – et paradis 
for friluftsentusiaster.

Georgien: 
Rig på 
natur og 
historie

I Mestia hyldes den lokale dans, hvor der ofte optrædes af drenge med store parykker.
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Kaukasus’ bjerge ligger i Georgien, og kan 
nydes i Svaneti. Fotos: Jens Malling og Daria 
Shalygina

Transport: Blandt andre Baltic Air og Pegasus 
Airlines lyver til Georgiens hovedstad, Tbilisi, 
med mellemlandinger i henholdsvis Riga og 
Istanbul. Priser fra omkring 2.500 kr. Fra Tbilisi 
afgår minibusser og fællestaxier til Mestia fra 
metrostationen Didube (omkring 30 georgiske 
lari, ca. 82 kr.). Turen tager det meste af dagen. 
En hurtigere og mere bekvem måde at komme 
fra Tbilisi til Mestia på er med den udmærkede 
lyforbindelse (omkring 75 lari, ca. 205 kr.).

Ophold: En overnatning i Mestia koster om-
kring 80-90 kr. Det er en god idé at booke et 
par dage i forvejen. Et godt sted at bo er Rozas 
Guest House, hvor Roza selv laver mad til sine 
gæster.

Visum: Danskere kan opholde sig visumfrit i 
Georgien i op til 90 dage.

Bedste rejsetidspunkt: Sent forår, sommer og 
tidligt efterår. Mange bjergområder i Georgien 
er lukket om vinteren på grund af ekstreme vej-
og vejrforhold. Selv om sommeren kan vejret 
skifte hurtigt i bjergene. Tag godt med tøj med.

Rejseinfo

UKRAINE

TYRKIET

Georgien gemmer på smuk natur og en rig historie. 

En lokal pige, der har iklædt sig lokale 
klæder.

vine og byde på lækre specialiteter fra landets 
særegne køkken.

Især afsides Svaneti lokker. Et direkte ly fra 
den georgiske hovedstad, Tbilisi, til bjergom-
rådets største by, Mestia, har gjort rejsen be-
tydeligt nemmere. Svaneti har fem af Kauka-
susbjergenes 10 højeste bjergtinder, og udvik-
lingen af området har høj prioritet for den ge-
orgiske regering, som længe har kæmpet med 
at få regionen under centralmagtens kontrol. 
Det vilde, uvejsomme terræn, samt svánernes 
lange tradition for at ordne tingene selv, har 
gjort, at det først er lykkedes i løbet af de sid-
ste 10-15 år.

Populær for de eventyrlystne
Med sin helårssne og unikke kultur tiltrækker 
regionen nu både skientusiaster og vandrere. 
Men de særligt eventyrlystne turister bliver 
tiltrukket af en særlig slags attraktioner: Sva-
neti er kendt som landet med de hundrede 
tårne på grund af de mange stentårne, som er 
spredt rundt om på bjergskrænterne. Tårnene 
blev bygget mellem det niende og det 13. år-
hundrede som forsvar mod fremmed invasion 
såvel som mod andre stammefolk i området, 
der gik til angreb som led i en af de blodfejder, 
der var en fast ingrediens i svánernes liv. Hver 

Tbilisi

 Georgien 
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De sneklædte bjergtinder troner i 
horisonten. 

klan ejede et tårn. Når fremmede tropper var 
på vej, løb alle klanens medlemmer ud af de-
res huse og klatrede de mange etager op i tår-
net. Nu om dage står fæstningsværkerne som 
fascinerende attraktioner. Familierne bruger 
dem desuden som tillugtssteder, når der kom-
mer laviner. Mellem tårnene fører et vidtfor-
grenet netværk af stier og afmærkede ruter 
videre ud i højlandet og udgør et paradis for 
friluftsentusiaster. Køer græsser fredeligt på 
skråningerne.

Modne bær vokser vildt på grenene
En lang tur med stolelift hjælper Svanetis be-
søgende helt op på en bjergtinde, hvor der er 
360 graders udsigt over det storslåede land-
skab.

Luften føles kølig så mange tusind meter 
oppe, men personalet i caféen for enden af 
hejsen serverer dampende te, der får varmen 
tilbage i kroppen. Inde bag panoramaruderne 
ser gæsterne skyer drive af sted i dalene. En 
regnbue spænder sig ud mellem bjergsiderne 
langt under dem.

På Mestias centrale torv inder festivaler, 
der hylder georgisk nationaldans, jævnligt 
sted. Teenagedrenge bærer vilde parykker og 
har drabelige daggerter i bæltet. Deres farve-
strålende folkedragter hvirvler omkring dem, 
når de springer, løber og hopper mellem hin-
anden som en del af danseopvisningen. Til 
tonerne af den georgiske folkemusik indtager 
en gruppe unge kvinder nu scenen. Fra deres 
hurtige bevægelser lagrer grønne gevandter. 
Danserinderne svinger lange, sorte letninger 
og rasler med store smykker. Mørke øjne kom-

mer til syne mellem gyldne broderier. Opvis-
ningen fortsætter, kun abrudt af tilskuernes 
ivrige klapsalver. Hyldesten løfter sig op i den 
klare bjergluft og mod de dramatiske silhuet-
ter rundt om byen.

Efter dansene bliver eftermiddag til aften 
på Mestias mest populære restaurant. Både 
lokale og turister strømmer ind på ’Laila’. Hver 
aften bølger svánernes sange over bordene og 
blander sig med lyden fra klinkende glas, sum-
mende samtale og spontane tilråb. Rigelige 
mængder af regionens egen vin løfter stem-
ningen yderligere. Tjenerne bærer det ene ry-
gende fad ind efter det andet: khinkali (en po-
pulær georgisk ret, der består af poser af dej 
fyldt med hakket kød), khatjapuri (traditio-
nelle georgiske brød tilberedt med egnens oste) 
og dertil salater med rubinrøde granatæble-
kerner.

Meget af maden er tilsmagt med universal-
krydderiet svanetisk salt – svánernes berømte 
blanding af havsalt, tørret hvidløg, koriander, 
bukkehorn, sort peber, rød chili, dild, safran 

og kommen – som de pifter næsten ethvert 
måltid op med.

Gæsterne på Laila skåler en sidste gang, in-
den de går til ro – for udlændingenes vedkom-
mende på et af Mestias mange små, familie-
drevne pensionater. Værterne tager varmt 
imod mellem de mørke, barske bjerge.

Kutaisi: Georgiens næststørste by, Kutaisi, hu-
ser landets parlament og har en del spænden-
de seværdigheder, blandt andet lere klostre og 
kirker samt Prometheus-hulesystemet.

Kurby: Tskaltubo var et populært feriested i 
Sovjetunionen. Kurbyen har talrige luksuriøse 
sanatorier opført i stilen socialistisk klassicisme. 
Desværre bliver de kun vedligeholdt sporadisk.
På grund af arkitekturen, byplanlægningen og 
det unikke kompleks af monumenter er Tskal-
tubo et særligt fornemt og sammenhængende 
udtryk for Stalin-epokens æstetik.

Katschi-søjlen: En ca. 40 meter høj klippefor-
mation med en lille kirke på toppen, der stam-
mer helt tilbage fra 800- eller 900-tallet. Stedet 
udgør et spændende udlugtsmål.

Gori-fæstning: Dette citadel knejser på en høj 
over Gori. Det stammer primært fra Middelal-
deren med tilbygninger fra det 17. århundrede. 
Den smukke udsigt gør fæstningen til et godt 
sted at opholde sig omkring solnedgang.

Huleby: Den fascinerende og enorme tidligere 
huleby Uplistsikhe beinder sig 10 km øst for 
Gori. Mellem det sjette århundrede f.v.t. og det 
første århundrede e.v.t. udviklede hulebyen sig 
til et af de vigtigste politiske og kulturelle centre 
i området. Den var hjem for 20.000 indbyggere.

Andre store  
oplevelser i Georgien

De hvide parykker iføres, når den lokale dans 
skal hyldes. 

Kaukasusbjergene rager mere end fem km 
op i luften. 


