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Namibia 

 Jerevan, Armenien 
   Med tre hela dagar i Armenien, vilket är i kortaste laget, 

hinner jag ändå med att se det mest väsentliga. Med respekt 

för att Armenien var det första kristna landet som bildades 

redan 301 e.Kr. så kan man bara inte ta in mer än ett visst 

antal kloster och kyrko ruiner. Jag tror att jag räknade till 9 

kloster – och visst de flesta av dessa låg på vackert utvalda 

platser, ofta högt upp med utsikt över dal och floder. Inte 

minst för att hålla koll på fienden när de ankom.  

 

   Huvudstaden, Jerevan, visade sig vara en ganska trist 

upplevelse med huvudsakligen byggnader från sovjet tiden och förvissa en del 

nybyggnationer. Här finns dock inte så väldigt mycket gammal bebyggelse eller 

vindlande kvarter med vackra byggnader att se. Jag uppskattade dock Marknaden, 

som alltid en färgsprakande upplevelse och den Blå moskén. De är stolta över sitt 

nybyggda Operahus – men här finns ingen riktig eller bra ensemble som uppträder 

då underlaget och intresset är dåligt för denna typ av kultur.

 
Matenadaran, är världens äldsta arkiv av grekiska, Persiska och Arabiska manuskript 

och kan vara värt ett besök. Man är mycket stolt också över in ny byggda katedral – 

Grigor Lusavorich Katedralen som invigdes för några år sedan av Påven… 
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Temple of sun & Monestary of Spear 

    Efter att ha sett Jerevan under en 
förmiddag inklusive marknaden reste vi 
sedan rakt österut mot Nagorno-
Karabach., Vi besökte två av Armeniens 
mest kända Kloster – dels då Solens 
Tempel, i Garni såväl som Geghard 
Monestary som ligger bara några mil från 
Garni. I detta kloster säger sägnen att den 
lans som spetsade Jesus Kristus 
förvarades under många århundraden. 
Den är numera flyttad och visas inte för 
allmänheten.  

     Geghard invaderades och brändes ner 
första gången redan 923 av araberna för 
att sedan på nytt raserats efter 
återuppbyggnad på 1300-talet av 
Mongolerna som härjade i hela landet då. 

Templet i Garni samt Geghard Klostret ligger några mil från Jerevan 

Runt ca: 3,7 Mio. Till idag runt 3 Mio. Man 
är inte heller nöjd med sittande president 
som inte är folkvald på demokratiska 
principer. Här förekommer mycket mutor 
och korruption. Samtliga ministrar sägs sko 
sig på befolkningen och tvingar sig in som 
delägare för att sedan helt ta över många 
välskötta och lönsamma bolag. 

    Snitt lönen ligger runt 2-300 dollar per 
månad och person. Min guide, Ara, måste 
jobba extra som chaufför och guide trots 
att han är läkare och psykolog samt talar 5 
språk flytande. Armenien är världens första 
kristna land och blev kristet redan år 301 
f.Kr. d.v.s. 26 år före Georgien. Man är 
också mycket religiösa i landet och går 
regelbundet i kyrkan och till mässor. 

      Istället för att åka tillbaka till Jerevan 
bestämmer vi oss för att åka norröver till 
sjön Sevan för att hinna med och titta på 
ytterligare två magnifika kloster. 
Sevanavank, som ligger högt beläget med 
utsikt över sjön samt även klostret 
Ketcharis några mil därifrån.  

   Sent tillbaka på kvällen igen i Jerevan käkar 
jag middag på Tavernan ”Caucasus” i 
centrala Jerevan – vilket varmt 
rekommenderas.  

    Armenien är det land av de som räknas till 
Kaukasus som har störst andel som lever i 
antingen exil eller valt att emigrera. 
Befolkningen sägs ha sjunkit från tidigare 

    Söndag morgon och vi åker nu 
rakt västerut och kör längs det 
historiska berget Ararat (5165). 
Detta heliga berg som Moses gick 
upp för tillhörde tidigare Armenien 
men förlorades under krigen med Turkiet till just 
Turkarna. Här är nu gränsen stängd p.g.a. dåliga/obefintliga diplomatiska 
relationer.   

   Vi kommer fram till Eimiatzin, den gamla huvudstaden och tillika högsätet 
för Ärkebiskopen. Här är det högmässa och vi passar på att följa denna. Körsång 
och predikan. Här finns kryptor och en del dekoration att titta på.  

Högmässa samt Mount Ararat (5165 möh)! 

Armenien 
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   Efter att ha tagit oss upp till ca 2200 meter för att komma till ”The 

Ambered Fortress” som ligger på bortre sidan av bergskedjan blir vi 

tvungna att göra ett avbrott då vägen är blockerad av en fåraherde med 

säkert över 1000 får i förflyttning. Vi kommer alltså inte vidare (för 

tillfället) och bestämmer oss då att försöka ta oss en annan väg som går 

mot toppen av berget istället. Vid 2500 meter börjar snögränsen. 

Vägarna är urusla men vi kommer ändå så långt upp som till 3000 

meter och får därefter gå en bit. Vi tar oss till 3500 möh och har nu 

toppen i sikte. Med den nyfallna snön har vi inte möjlighet att ta oss 

hela vägen upp till toppen tyvärr. 

 

    Efter denna avstickare tar vi oss på nytt ner till 2200 meter för att se 

om vägen nu är fri – och visst, nu kommer vi genom och tar oss fram 

till fortet. Fästningen ligger svårtillgängligt på en höjd med utsikt åt alla 

håll. Fortet intogs av Mongolerna på 1300-talet. Efter det att man inte 

kunde ta sig in i själva fortet som var väl befäst så stängde man av 

vatten tillförseln och väntade helt enkelt ut dem vilket sägs ha tagit upp 

till några månader. Väl när det gett upp och kommit ut så dödades alla 

av Mongolerna som var kända för sina grymheter.  

Mount Aragatz (4090 möh) 
Armeniens högsta topp 

Snön har nyligen fallit och snögränsen går f.n. 
vid ca: 2500 meters höjd. Vi tar oss upp till ca: 
3500 meter och med strålande solsken siktar vi 
Armeniens högsta bergstopp… 

Armenien 
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Övernattning hos Bonde i Akner 

      Efter Mount Aragatz kör vi norröver 
genom Spitak och Vanadzor. Området 
runt Spitak förstördes 1987 i samband 
med en jordbävning då över 60,000 
omkom. Stannade till i Aparan och köpte 
deras gudomligt goda ost-fyllda bröd s.k. 
Hatchiburi.  

    Vi har långt att köra denna dag och vi 
skall också hinna med ytterligare två 
magnifika kloster på vägen till Akner. De 
två klostren är Sanahin samt Haghpat. 
Haghpat är egentligen det som anses som 
Armeniens National symbol. 

   Till Haghpat kom vi fram först kl. 18:30 
då klostret var stängt. Vi fick dock tag på 

Ensam gäst med magnifik service hemma hos Armenier… 

biskopen som var vänlig nog att komma och låsa upp för oss så att vi 
kunde se detta magnifika kloster.  Både dess kloster är liksom i princip alla 
de andra vi har besökt så här långt skyddade av UNESCO och upptagna 
på deras 
Världsarvs-lista.  

   Vägarna på 
landsbygden är 
ofta blockerade av 
bönder som flyttar 
sin boskap och 
även fåraherdar 
med sina flockar 
av får samt vall 
hundar. Man får 
inte ha bråttom… 

  

 

Man förflyttas minst 100 år bakåt i tiden … 

      Först kl. 8 på kvällen, när solen håller på att 
gå ner, anländer vi hos Bonden i Akner. Den 
hemlagade maten står färdig på bordet. Vi äter 
köttfärs fyllda paprikor, ost, sallad, bröd och 
jättegoda dolma (kåldolms variant) Det bjuds 
på lokalt öl samt en flaska mull-bärs vodka. 
Det blir en hel del vodka vilket visade sig 
behövas då huset inte var uppvärmt – svinkallt 
på natten. Fick sova med kläder på och 
dubbla täcken. Utsikten var dock magnifik… 

 

Armenien 



 
lorem ipsum dolor issue, date 

5 

Tbilisi – mix av gammalt och nytt! 

    Gränsövergången mellan Armenien 
och Georgien är smidig och snabbt 
avklarad. Min Chaufför/guide, Vano 
(Ivanof) hämtar upp på den Georgiska 
sidan och vi kör genom ett vackert 
lantbruks landskap de knappa 7 milen 
upp till Tbilisi – huvudstaden.  

   ”Gamla stan” är mycket charmig 
med sina vindlande smala gränder och 
vackra byggnader med bearbetade trä 
balkonger och detaljer (området kallas 
för Kala). Gatorna är ofta trädkantade 
och staden ligger längs båda sidorna 
floden. Här finns massor av bra 
restauranger och barer och staden 
sjuder av liv. Det är nog den 

Lugnet efter laglöshetens tid präglar åter staden… 

charmigaste av de tre kaukasiska ländernas huvudstäder tycker jag. 
Här finns som alltid massor med ”måsten”, men att se och uppleva 
stan gör man bäst genom att vandra runt lite oplanerat längs gator 
och gränder. Tillfällen för många bra foton ges. Bor gör man i 
området ”Metekhi” 
som ligger med 
utsikt över staden.  

Mitt hotell hette 
Penthouse och var 
mycket prisvärt alt. 
(ca: 350:-/natt).  
Här ligger små 
hostell på samma 
gata, Methekti str. 

 

 

Senaste Lexus modellerna blandat med Ladas … 

      Den laglöshet som rådde i Tbilisi för 6-7 år 
sedan under Sjevardnadzes tid är nu förbi. Då 
kunde smågangsters ofta gå runt på gatorna fullt 
utrustade med vapen. Polisen var också helt 
korrupt då. Nu har en ny ung välutbildad jurist 
sedan 2004 tagit över Presidentskapet och 
enligt folk skapt ordning och reda. Dock 
känner man en stor oro för ryssarna och den 
ockupation som Syd-Ossetien kriget förde 
med sig 2008 då många människor dog. 

 

Georgien 
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   Vill passa på att nämna några utsökta restauranger i Tbilisi som 

kan rekommenderas. Dels Kopala som ligger på 3 Rustaveli street med 

suverän mat och utsikt samt dels Pasanauri som ligger på 37/46 

Griboedov street. Bägge serverar traditionell Georgisk mat till bra 

priser.  

    Förutom Metekhi templet, Narikala Fortress samt de uråldriga 

Sulfur baden (varma källor) efter vilket också Tbilisi är uppkallat är 

någon av de lokala marknaderna ett måste. Arbetslösheten i landet är 

mycket hög och ligger runt 30-40% inofficiellt. Här finns nu också 

många flyktingar från både Abchazien i väster såväl som från Syd-

Ossetien i norr och som nu ockuperas av Ryssland. 

    Vi skall idag åka norröver på ”The Georgian Militairy Highway” 

som är den huvudsakliga (enda) vägen norröver till Ryssland och som 

går över den himmelskt vackra Kaukasus bergskedjan. Vägen som har 

funnits i över 200 år och som då användes när Kamel karavanerna 

färdades under senaste seklet också använts för militära trupp 

förflyttningar. Stora delar av året är den dock inte farbar på grund av 

snökaos och laviner i det höga bergsmassivet. Här finns också 

Georgiens högsta berg – Kazbek (5047 möh). 

The Militairy Highway till 
Kazbegi i norr…. 

Snön har nyligen fallit och snögränsen går 
f.n. vid ca: 2500 meters höjd. Vi tar oss upp 
till ca: 3500 meter och med strålande 
solsken siktar vi Armeniens högsta 
bergstopp… 

Georgien 
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Georgien 

På Jakt efter spår av Stalin! 

    Planen var att försöka ta oss in i Syd-
Ossetien, men det visade sig totalt 
omöjligt för någon att passera de ny 
upprättade gränsövergångarna som 
ryssarna satt upp efter att ha tagit över 
och numera ockuperat regionen. Min 
guide – Vano – kommer ursprungligen 
från just Syd-Ossetien och tvingades 
lämna sitt hus för att numera bo i 
Tbilisi.  

    På vägen ner söderöver stannar vi till 
vid Fortet Ananuri som ligger vid en 
sjö. Härifrån viker vi sedan av rakt 
västerut och kör mot Gori, Stalins 
hemstad. Planen var här att göra ett 
besök på det museum som staden har 
för att ”hedra” ”bygdens store son” – 
snacka om makabert. Detta delar också 
Georgierna som har blandade känslor 

Från Gudairi i norr till Gora och byn Ateni i centrala Georgien… 

kring detta. I centrala Gori dödades 250 människor när staden flyg anfölls 
under kriget med Ryssland för 3 år sedan. Efter att ha läst en artikel i DN 
för 1 år sedan om den 80-åriga kvinnan Zjuzuna Natadze och om 
hennes egen Stalin samling av allt som har med Stalin att göra, 
bestämmer vi oss istället för att söka upp byn Ateni och kvinnan för att 
göra ett oplanerat besök. Det tar oss flera timmar att hitta rätt på henne 
efter många stopp och 
förfrågningar längs vägen. Vi 
kommer så fram och blir 
dessutom insläppta. 

     Hon visar oss stolt runt i 
huset och pratar kring flera 
av sina foton och dokument. 
Hennes fars bror var 
tydligen när vän med Stalin 
och flera brev och dokument 
hade hon bevarade. Hon  

 

 

 

80-åriga Zjuzuna har Stalin som sin stora idol … 

      Berättar bl.a. att han bad om ett lån på 3000 
rubel från Stalin. Det kom ett brev med 2000 Rubel 
samt en kommentar att det var allt han hade, men 
att han gärna fick hålla tillgodo. Jag lämnade över 
bilderna från artikeln i DN till henne. Hon bjöd på 
vin och gav oss 2 plast kassar att fylla med 
vindruvsklasar – blå och gröna – som var mogna. 
När jag dör – sa Zjuzuna – vill jag att man 
begraver mig med alla dessa Stalin memorobila. 
En minst sagt märklig kvinna men samtidigt 
fascinerande att höra hennes livshistoria. 
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   Ordnar med en transport från Tbilisi till Lagodekhi vid gränsen. 

Chauffören talar endast Georgiska samt har den otrevliga ovanan att 

släppa sig med jämna mellanrum i bilen. Tvingas åka de 17 milen med 

vidöppet sidofönster. Utsikten är dock fenomenal då vi åker genom 

vin distrikten i Georgien. Stannar till och tar bilder samt handlar lite 

längs vägen. Här slaktar man också en gris, precis vid vägkanten!! 

    Gränsövergången mellan Georgien och Azerbajdzjan är lite 

bökigare visar det sig p.g.a. att jag varit i Armenien. Man går därför 

igenom all packning för att förvissa sig om att jag inte tagit med mig 

något inhandlat hos ärkefienden – Armenien – som man legat i krig 

med om området Nagorno-Karabach. Man har inga diplomatiska 

förbindelser eller heller öppna gränser mellan dessa bägge länder.  

Efter någon timme har jag så tagit mig över dessutom med min 

Armeniska karta intakt! På den Azerbajdzjanska sidan väntar min 

förbokade chaufför, Yassin som skall ta mig hela vägen till Baku längs 

den gamla siden vägen jämte Kaukasus bergskedjan. 

     Vi bekantar oss, och även Yassin talar utmärkt engelska visar det sig 

liksom mina förra guider har gjort. Landskapet ser annorlunda ut här 

och vägarna är vackert trädkantade hela vägen. 

Färden går vidare mot 
Azerbajdzjan  

Från Tbilisi mot Lagodekhi National Park och 
gränsövergången intill Azerbajdzjan för vidare 
färd till Sheki längs Kaukasus och Siden 
vägen… 

Azerbajdzjan  

   Längs vägen stannar vi till för att på närmare håll se 

på hur man klipper fåren. Efter att fåraherden har 

kallat bort sina vallhundar (ganska aggressiva kan vara) 

så får vi lov att komma fram och närvara när man 

klipper fåren. Detta görs med samma typ av fårsaxar 

som vi använde i Sverige för säkerligen 100 år sedan. De 

har en mycket imponerande teknik.  Vi tar oss genom 

gamla orter som Zaqatala, Qax och gör även en 

avstickare till Ilitsu uppe i bergen.  Här stannar vi till 

och dricker te och kopplar av med männen i byn som 

sitter och spelar Back-Gamon i solskenet – ljuvligt lugnt! 
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Sheki vid foten av Kaukasus! 

    Vi checkar in på anrika ”Karavanseraj” 
som ligger i Sheki och som används för 
karavan sällskap under århundranden när 
man färdats längs sidenvägen. Huset är 
byggt i sten och är väl egentligen inte 
uppvärmt – men man fryser ändå inte på 
natten, dock med dubbla täcken och 
varma kläder på. Detta är riktigt häftigt.. 

     Vi tillbringar två nätter i Sheki för att 
hinna med det mest sevärda såsom, 
marknaden som är helt fantastisk. Här 
inhandlas kryddor, nötter och lokala 
sötsaker att ta med hem. Här finns allt 
inklusive levande djur marknad. På kvällen 
äter vi ”Tappi” som är en lokal 
specialitet och som består av lammgryta i 
något lerkrus – mycket speciellt – även 
svansen ingår (vilken man kan hoppa över 
dock)! 

Jag bor på ett Karavanseraj – härbärge – för resanden med 200 år på nacken! 

     Vi besöker ”Matt-fabriken” där fortfarande en hel del människor 
arbetar. Sheki var en gång mycket berömd för sina handknutna siden 
mattor. Här kan man fortfarande köpa mattor såväl som skarfs. I sheki 
rekommenderas följande restauranger; ”Gagarin” med trevlig 
uteservering, ”Sabaka” som ligger i hotellet, Saki Saray, god pasta som 
alternativ till all den lokala maten, samt även restaurangen på hotell 
Makan där man också bor bra (lite nyare och modernare).  

     Vi tar oss upp i bergen till 
den lilla bergsbyn Kish. Här 
finns också en gammal kyrka 
och utgrävningar från första 
seklet e.Kr. där bl.a. Tor 
Heyerdahl varit och kommit 
fram till att Vikingarna hade 
sitt ursprung och därifrån 
tagit sig över Kaspiska havet 
och floden Volga och sedan 
över Östersjön till Norden en 

gång.. 

 

 

 

 

Sheki är känt för sina handknutna sidenmattor … 

      Den åttonde dagen på resan går färden vidare 
från Sheki via Gabela med sina arkeologiska 
utgrävningar till Baku vilket är mitt slutmål vid 
Kaspiska havet. I Gabela, som är stängt för 
turister blir vi ändå insläppta och får ta oss in 
och ner mitt bland utgrävningarna. Här ligger 
krus, skärvor, skelett och andra spännande 
föremål som man håller på att gräva fram. Den 
ansvarige för utgrävningarna bjuder på te och 
berättar med inlevelse om allt de hittat. Här 
finns fynd från 6-700-talen och framåt. 

 

Azerbajdzjan  
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   Efter Gabela och utgrävningarna har vi egentligen bara två stop kvar 
att göra. Det ena är Diri Babas mausoleum i byn Maraza samt 
kyrkogården ”Shirvan Shahs” med mausoleet av Yeddi Gumbez 
(Seven Domes). The Seven Domes består som namnet antyder av sju 
mindre domer som fungerar som gravplatser åt lokal härskare och 
högre ämbetsmän. Uråldriga gravstenar lutar åt alla håll och även 
domerna har delvis raserats under århundraden och inte minst 
jordbävningarna som härjat i området. Det är en vacker plats, som alla 
de utvalda platser för kloster, kyrkor och andra minnes märken i övrigt 
är placerade på. 
 
    Det är närmare 25 grader varmt fastän vi är en bra bit in i oktober 
månad. Man märker också att landskapet har förändrat sig radikalt från 
de bördiga slätterna längs Kaukasus i väster till det betydligt mer karga 
landskapet som ligger närmare Kaspiska havet och Baku. 
 
   När vi ankommer till Baku är klockan 5 på fredags eftermiddagen 
och trafiken tätnar snabbt. Här ser man direkt kontrasterna mellan 
landsbygd och modern stad. Bilparken indikerar också att här finns det 
gott om pengar. Antalet Lexus och andra dyra SUVar utgör en 
betydande del. Checkar in på Noahs Ark Hotell i gamla stan, med 
gångavstånd till det mest. Tar en heldag och ser stan per fot i egen takt. 

 

Baku Gas- & Olje staden vid 
Kaspiska havet  

    Baku sägs ha exploderat de senaste 5-8 
åren både vad gäller inflyttning såväl som 
modernisering. En skön blandning av 
gammalt och nytt, men definitivt en stad på 
stark frammarsch … 

Azerbajdzjan  

 Förutom matt museet och det Historiska museet 
bör man också besöka palatset Shirvanshah och varför 
inte Nobel museet, med tanke på att Alfred Nobel och 
hans bror hade stor verksamhet med bas just här i Baku.  
Här finns hur många restauranger, barer och caféer som 
helst att välja mellan. Lördagskvällen tillbringar jag på 
puben ”Finnegans” där många expatrioter hänger efter 
veckans arbete på gas- och olje fälten.  
 
    På söndagen är det dags att ta sig till flygplatsen för 
hemfärd via Kiev till Stockholm efter 10 mycket 
innehållsrika och positiva dagar i Kaukasus. Hoppas 
verkligen att jag kommer tillbaks och får se mer… 



 

 

 

Några researrangörer nedan: 

Azerbajdzjan  

 Baku Travel Service – azerbadijan24.com. Bra hemsida 
och nät respons, dock dyrast 
 

 GeoTravel – Mitt val, billigast men klart godkända då 
guiderna freelansar ändå för flera operatörer. 

 

 Si-Travel, STI Travel, Improtex-Travel är andra 
alternativ I Azerbadijan 

 

 AdvenTour / Armenia Explorer – Mitt val för Armenien. 
Mycket proffsiga och bra priser. 

 

 Caravan Tours och Sati Global är andra alt. I Armenien 
 

 Caucasus Travel (Georgien) ägs också av AdvenTour – 
mitt val, också detta mycket väl fungerande vilket gjorde att 
jag enkelt fick ihop både Armenien och Georgien med en 
och samma arrangör. 

 Explore Georgia, Wild Georgia samt GeogiCa Travel är 
några andra vettiga arrangörs alternativ I Georgien 


