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Som ny i Traveller´s Club fascinerades jag av de äldre medlemmarnas 
berättelser om resmål som jag väl kände till, men ändå så olika resor! 
Det som dom berättade om från 30-talet att jämföra med min resa från 
60-70-80-tal. Sällan upplevde jag att något mer än transporterna hade 
förbättrats. Mest ur tidssynpunkt. 
I dag har jag valt en resa som Ulla och jag gjorde över Jul och Ny År 
1965-66, och som jag haft anledning att till en del göra om på 90-talet. 
Alltså till 1965. Erinra er om kommunismens grepp, järnridå och bistra 
gränsvakter! 
En förfrågan till Nyman & Schultz om att för två byggare boka 
Köpenhamn-Moskva-Alma Aty-Tasjkent-Bukhara-Samarkand-Tasjkent-
Achabad-Baku-Tbilisi-Yerevan-Moskva, med alla upptänkliga biljetter 
till Opera, koncerter,balletter och annat vid Nyårsfirandet i Moskva. 
Dom kontaktade Intourist, och vi var nog aldrig klara över vad det var 
som vi hade begärt. 
Efter 45 timmar på tåg kom vi till Moskva där vi först anade hur Intourist 
på den tiden såg på oss Aliens. De mötte upp med Amerikansktalande 
tolk, bärare, chaufför och stor Limousin och VIP-ade oss genom allt. 
Vi skulle ju bara ta oss ut till flygplatsen för att samma kväll flyga till 
Alma Aty! Nå väl! 
5 timmars flyg senare var vi där. Samma mottagningskommitte denna 
gång mera Oxford-Englishtalande guide. 
Vårt intresse var mera vetskapen om Alma Atys läge vid Marco Polos 
sidenväg, som plundrades av Djingis Khan och nästan jämnades 
medmarken så att detta Kazakstanska centrum låg i träda som centrum till 
1854 då Ryssarna byggde fort där. 1916 slogs den första revolutionen ner 
men den 18 Mars 1918 lyckades det. Det fanns 620000 inv. 10% ryssar 
70% kazaker och resten bofasta normader, kirgizer, uzbeker och andra 
invandrade stammar. Före revolutionen var 95% analfabeter. 
Jordbävningar senast 1929 och 1963 med obeskrivliga störtfloder. 
Stensilsdamm! Vad sägs om f.d. Katedral 57m högt helt i trä!  
Näst efter det blå folket i Sahara de tuffaste grabbarna. 
Men naturligtvis blev det Mycket Everything is Rising 
Men snart förstod nog guiden att deras långa spännande historia inte bara 
var gammal skit och som kunde mäta sig i intresse med ett stålverk 
Det där med att Intourist så välvilligt ville visa sitt allra finaste tog sig 
ibland komiska uttryck. Så tex fick vi inte sitta tillsammans med 
Kazakerna och äta utan hänvisades till egen jättematsal med plaststolar. 
Efter vår förklaring att vi hellre åt med lokalfärg omkring oss, så besattes 
snabbt 5 bord i vår matsal med lokalfärg! 



VIP-resa till flygplatsen Mot Samarkand med mellanstopp i Taschkent. 
Alla dessa inrikesflyg var små militärplan som alla tydligen hade råd att 
utnyttja. Med bagage och hundar inne i planet. De som hade biljett kom 
med oberoende av antalet sittplatser 
Dåligt väder i Samarkand så vi hamnade i Bukhara. Minsann stod där 
inte den sedvanlige mottagningskommitten! Hur i hela världen? Nu 
fransktalande guide. 
Det Uzbekiska rödvinet som början till portvin. Godaste lokalrätten är 
PLAF ett lättstekt fårkött i olja.  
Bukhara är känt sedan 200-talet som karavanknutpunkt för karavaner från 
Indien Kina och Turkiet, men naturligtvis var Djingis Khan även här 
1220 och röjde. 
1370-1506 var det Timuritz dynastin som härskade med den store Timur 
Lenk som en av Emirerna. 
Den sista dynastin Mangitz avslutades med att emiren Macki Chassa 
tvingades att fly till Afganistan 1920, men hans sommarpalats från 1914 
finns kvar och är helt andtäppande med sin stuckatur och spegelväggar. 
Han är dock mest känd för sin grymhet med knivavrättningar som 
nogsamt dokumenterades på foto. 
Uzbekistan ryskt sedan 1868 
Muslimskt centrum sedan 1400-talet som redan då hade 100-tals moskeer 
och skolor. Den grundlige Djingis rev alla utom en . För att visa sin 
godhet som han sade. 
Tips till byggare: Om mosaik ska sitta så där i 2000 år ska man använda 
ett klister av kamelmjölk och ägg. 
Utgrävning av torget: 4 meter ner en mosk från 800-talet. Vad finns mer? 
Turkistan delades 1924 i 3 republiker: Kirgiz, Tadhikiz, Uzbekist. 
Bukharamattorna tillverkas i Achabad! Här finns de berömda broderi 
fabrikerna med guld och silvertrådar. Flit belönades med en sovjetflagga 
vid symaskinen. 
Nu till Samarkand med 22-sitsigt fallskärmsplan med långbänkar, som 
landade på en åker men sedvanlig kommitte på plats med svensktalande 
guide och stor limousin. 
Rödvinet svängde nu över mot portvin men som smaksättare av te var det 
mycket njutbart. Det vita avsevärt mycket mjukare som dryck, 
ex.:Hosilot. 
Det Uzbekiska rosevinet förtjänas att nämnas. (Kanske en 
Eierlikörhistoria) 
Grekerna skrev om Samarkand 329 B.C. och i Kinesisk litteratur finns det 
från 490. Redan 712 kom araberna hit med Islam. 
På 1200-talet fanns 200000 invånare när Djingis Kahn kom och förstörde 
staden till grunden. Nu alltså 1965 är det samma invånarantal. Ny stad 
anlades vid sidan om, 1361 tillträdde Timur-Lenk som härskare även över 



Samarkand. Skydd och välstånd. Här byggde han världens största mosk. 
Hans grav här öpnades 1941 och si ena benet var kortare därav namnet 
Lenk. 
Det är här i Samarkand som munken Shasi el Muhammed fick huvudet 
avhugget men som tog sitt huvud under armen och gick ner i en källa. 
Därför är det även nu så att detta är den näst heligaste platsen i den 
muslimska världen. Två resor hit är lika som en till Mekka. 
När revolutionen var vunnen trodde de muslimska kvinnorna att talet om 
jämställdhet gällde även dom så dom lade av sina ansiktsdok men blev då 
mördade av sina anhöriga. I massor! Hedern ni vet! Foton på 
revolutionsmuseet. VIP-kommitten till flygplatsen och med 
mellanlandning i Taschkent vidare till Achabad i Turkmenien. Ny VIP-
delegation nu med tysktalande guide. Achabad  200000 invånare. 1948 
förstördes ca 80% av staden vid en jordbävning så det är att ses som en 
ny stad, fräsch med ett underbart klimat. Kanalbygge som ska bliva 100m 
brett 40m djupt till Svarta Havet pågår, i övrigt är det ett ökenlandskap 
runt om. En vacker nyanlagd sjö med sandstränder naturligtvis. 
Geoocktscha är bästa vinet med 5 medaljer på världsutställning. Aningen 
för sött för min smak. Övriga viner ligger åt vermouthållet, starkt och 
sött. 
Men besök i Achabad handlar om mattor! Vad sägs om deras stolthet som 
nu är på museet: 10.75*18 meter=194m2, 865Kg med 48752000 knutar, 
som gjordes av 35 kvinnor mellan 13/6,1941 och 13/2,1942 (7 mån.) mitt 
under 2.a världskriget! Produktionshastigheten är ca 9m2 per kvinna och 
år eller annorlunda uttryckt en knut var 3.e sekund varje dag varje år! Om 
nu någon skulle tänka på ensidig arbetsbelastning. 
Övrigt i Achabad är Everything is Rising! 
VIP- ades ut och kom till oljecentrat Baku med sina oräkneliga borrtorn 
nästan utan levande växter, som jag i detta sammanhang hoppar över för 
att hamna i Georgien, Tbilsi. 
Detta är stamorten för Tuffe Viktor! Kepsarna är helt magnifika som 
inramning till enorma tvära borstiga mustascher! 
Staden grundades med kristendomens etablering i Georgien ca år 350 och 
håller tusentals minnesmärken. Stadens placering är den persiska infarten 
till Kaukasien med vakttorn vid båda sidor av passet som står där ännu, 
men lite trötta. Det är milt uttryckt en backig stad med linspårvagnar som 
i alperna. 
Språket är en självständig utveckling av det Armeniska språket. 
Kyrkosången är fortfarande äkt-Gregoriansk, mycket vackert! I slutet av 
1950-talet knäcktes problemet av handskrifter från 900-talet med svarta 
och röda små fyrkanter, som visade sig vara notskrifter för polyfon 
musik. Liknande skrifter fast annorlunda skrivet hade tidigare uttolkats i 
Etiopien. 



Tbilisi ligger på ett 40-gradigt grundvattenhav och har alltid varit ett 
välbesökt hälsocenter. 
Här finns ett vinotek med bl.a.300-årig Vodka och ett museum som visar 
historien från 4000 B:C: med keramik och redskap som visar att de inte 
stod egyptierna efter. 
Även nu kan det drickas goda lokala viner här med fyllighet och 
eftersmak så som vi har lärt oss att viner ska smaka. 
Storgeorgien som en politisk enhet skapades av Sköna Tamara ca 1200. 
Den tysktalande raske guiden var faktiskt kunnig och intressead av “det 
gamla” och inte bara av att Everything is Rising. 
Vi VIP-ades nu vidare till Yerevan i Armenien i ett 30-sitsigt plan 
genom de Kaukasiska bergen 
Av Armeniens 2 milj. bor 700000 i Yerevan. Stadens grundläggning 800 
B:C: Kristendomen stadsreligion sedan 301 dvs 17 år före romarna 
Det Armeniska skriftspråket som kan beskrivas som en flytande rundare 
form av arabisk skrift men är helt självständigt stammar från 3-400-talet. 
Befryndat med det Etiopiska skriftspråket.!? 
I det enorma Matenadaran-biblioteket finns 10000-tals original 
handskrifter. I pärmar till andra böcker har man hittat de allra äldsta från 
tidigt 400-tal gömda. Ordet Renässans förekom redan på 900-talet 
Nuvarande Armenien är bara 1/10-del av det ursprungliga. Resten har 
tagits av Turkar och Perser,mest Turkar. Död åt de otrogna hundarna har 
skallat in i vår tid! 1895/96 massaker med 300000 döda och 1915/16 
massaker med 1000000 döda. Detta väl fotodokumenterat! Det 
Armeniska folket har varit ständigt förföljda och har liksom Judarna nu 
kolonier i hela världen. När det 1920 blev en sovjetrepublik så fick de en 
tids skydd och lugn, men hatet mellan Armenier och Turkar finns kvar. 
På gränsen mellan Armenien och Turkiet ligger berget Arafat 5165m högt 
men inga spår av Gubben Noak 
When in Armenien drick Armenisk Cognac! Svart som synden stark som 
satan med en mycket lång smak. I medeltal 24 timmar. 
Från Yerevan VIP-ades vi vidare tillbaka till Ny År i Moskva där 
Intourist hade ordnat med biljetter till allt det som är nästan omöjligt att 
få biljetter till.  
Nu på 90-talet hade jag anledning att återse det mesta av det som jag nu 
har talat om. Bättre? Nej. 
No Lenin, No Stalin OK det kan man ju acceptera. Det som då var skitigt 
och fattigt har flyttat från absoluta centrum och är nu skitigare och 
fattigare utanför Centrum. Det som då var sjukvård och skolor för alla är i 
dag svåråtkomligt för många. Västerlandets alla sämsta avarter har 
anammats på samma sätt som överallt annars: Du är inte särskilt 
interessant, men dina pengar är. Mc Donald, Strip-tease och annat mög 
Det som då var ett antal vodkafyllon är idag så många fler fast nu med 



stort inslag av droger. En bilmängd som växer avsevärt snabbare än 
vägstandarden. En ohållbar urbanisering. Stor arbetslöshet. Liten 
ekonomisk möjlighet att ta hand om dessa kulturskatter, som ändå gjordes 
under kommunisteran.mm.mm 
Men positivt kan noteras att privat företagssamhet, med äkta ägande, 
början till ett skattesystem som kan bilda grund för en välståndsökning i 
framtiden, en genuin universitetsutbildning och forskning på alla 
områden. En utbildad medelklass utanför den gamla nomenklaturan, en 
någorlunda väl fungerande yttrandefrihet och ett förusebart rättssystem. 
Men som Traveller var det bättre förr! 
   
 


