
 

 

Michael Cederborg Travel Log 

 Dushanbe, Tadzjikistan 
   Mitt första besök till Dushanbe (f d Stalinabad)och 
Tadzjikistan. Anländer vid den okristliga tiden 04:00 på 
morgonen. Samtidigt som flera andra flighter från Europa varför 
det är kö i passkontrollen såväl som bagage kontrollen. Gjorde 
en kortare rundtur i denna relativt lummiga stad och tittade på 
torg, arkitektur och sedvanliga monument. Inget att ”skriva hem 
om” precis. 

    Tadzjikerna kommer ursprungligen från Persien liksom deras 
språk medan övriga ”stanländers” invånare är tillhör turkfolken. 
Tadzjikerna och då framför allt kvinnorna, var också etniskt 
klädda med färgglada plagg som påminde om hur kvinnorna 
klär sig i t ex Pakistan eller norra Indien. I Dushanbe 
bodde jag på ett hotell från 
sovjettiden Poytakht – ingen 
höjdare precis. Sedan kanske man 
inte heller åker hit för ”kökets” skull 
precis, men är man bara tillräckligt 
hungrig går det mesta ner. 

    Som sagt maten var ingen höjdare, men lite underhållning bjöds på en av 
restaurangerna där magdans ingick. Vi blev också påminda om att även detta land 
har en diktator som önskar bygga många monument och lämna efter sig… 
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Många monument i huvudstaden…. 
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Fanbergen i Tadzjikistan 

Från Dushanbe börjar 
sedan resan över Fan 
bergen och det 
spektakulära Shakhristan 
passet (3300 m). Vi åker i 
4WD-jeepar i alldeles för 
hög fart på serpentin 
vägar som stundtals är i 
mycket dåligt skick. Här 
möts man också av 
andra komikaze förare 
som inte håller igen på 
farten precis.   

Heldags tur över bergen från Tadzjikistan till Uzbekistan… 

    Vid flera tillfällen är det 
knappt så att det finns 
plats att mötas. Tittar man 
sedan ner över 
sluttningarna ser man allt 
för många bilvrak. Vi 
möter också många 
människor som faktiskt går 
längs vägen. Vi stannar 
också till och talar med 
två amerikaner som 
cyklar genom detta minst 
sagt oroliga land. Det 
visar säg att de började 
sin färd i Singapore med  

Sikte på Gibraltar som 
mål. Efter att ha passerat 
passet så bär det av 
neråt till staden 
Istravshan, som är en av 
världens äldsta städer 
(2500 år gammal) – 
staden fungerade som ett 
handelscentra under 
tiden då sidenvägen 
blomstrade. Vi når också 
Khojand (tidigare 
Leninabad) strax före 
gränsen 

 Provsmakning av 
diverse nötter, 
russin och alle-
handa torkade 
frukter och bär. 
Vädret var klart och ganska 
varmt trots den höga höjden. Fantastiska vyer 
i detta karga och militärt mycket instabila landskap.  
Mycket vackert och spännande at se! 

Kargt men mycket vackert landskap!  
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   Efter övernattning i huvudstaden Tasjkent färdas 
vi i buss söderut den långa vägen till Samarkand. Vi 
stannar till längs vägen i några mindre byar och ser 
också en gammal ”karavansaraj” med tillhörande 
vatten källa. Dessa var rastställen/härbärgen för 
karavanerna för många århundraden sedan då de 
färdades längs ”sidenvägen” med sina varor. Vi 
passerar också många bomullsplantager och får även 
se hur kvinnor plockar bomull ute på fälten. Längs 
vägkanterna står frukt- och grönsakssäljande kvinnor 
och bjuder ut sina varor. 

    Vi har två hela dagar i denna fantastiska stad och får 
tillfälle att besöka lokala basarer och inte minst de 
tempel som gjort staden berömd: Ulughbeks 
observatorium, nekropolisen Shah-I-Zinda, Hazrat Hyzr 
moskéen och Guri Amir-mausoléet där Timur Lenk ligger 
begravd. Jag träffar också en museé intendent privat – 
genom gemensam kontakt och blir hembjuden på 
middag 

…Mytomspunna 
Samarkand… 

Få andra städer i världen är så pass 
intimt förknippade med legender och 
historier som just Samarkand. Lika 
gammal som Rom, Aten och Babylon – 
mer än 2500 år.   
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Bukhara 

      Äntligen framme i Bukhara 
efter ytterligare 5 timmar på 
Uzbekista landsvägar. I Bukhara 
bor vi på ett underbart 
”Boutique Hotell” sin är mycket 
”arabiskt inspirerat” och med 
100-åriga anor visar det sig.  

   Bukhara är liksom Samarkand 
uppsatt på UNESCO:s 
världsarvslista. Vi besöker 
torget Lyabi-Hauz med sina 
teserveringar och vackra 
byggnader. Vi vandrar runt i 

Härliga marknader med mattor, keramik, kryddor och guld… 

den ”gamla stadsdelen” och ser ett flertal underbara 
”medrasser” såsom Nadir Divanbegi och kolonminareten 
samt moskén med samma namn – med plats för upp till 
10.000 människor.  Staden är känd för sina mattor och också 
för all keramik. 
Passar på att 
handla lite olika 
uppläggnings 
fat. Kryddor och 
diverse tesorter 
tillhör också 
köpvärda saker. 

  

 

Vindlande gränder och caféer…. 

Bild interiört från vårt hotell i 
Bukhara – ”Amelia”. Passar 
på att prova traditionellt 
ångbad med massage och 
tvagning. Denna inrättning visar sig vara över 
500 år gammal. Man känner sig verkligen som en ny 
människa efter en sådan 2-timmars behandling… 
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   Över 80 % är ruiner inuti och för närvarande stängt för 
renovering. Innanför murarna huserade tidigare Emiren 
och hans hov som styrde landet. Den sista kröning som 
utfördes här var 1910 utav Alim Khan. Utanför huvud 
entreen finns själva huvud torget ”Registan”. Här skedde 
alla avrättningar. Här avrättades bl. a de två brittiska 
officerarna Stoddart och Conolly som var utsända 
sändebud utav drottning Victoria. Syftet med deras 
besök till Emiren – Nasrullah Khan – var att informera och 
övertyga honom om att Storbritanniens invasion av 
Afghanistan tidigare inte skulle påverka relationen med 
just Uzbekistan. Detta misslyckades dock och de båda 
utsända officerarna hade dessutom brutit mot etiketten 
att rida in genom entreen istället för att gå. Bara Emiren 
kunde nämligen göra detta. Tre hela år tillbringade de i 
en s.k. ”bugpit” en grop fylld diverse otrevligheter innan 
de slutligen avrättades på torget inför massorna.. Det 
följde ingen vedergällning från britterna denna gång 
dock. 

 

”Arken i Bukhara 
”Arken” är Bukharas äldsta struktur 
med anor from 500-talet och bebodd 
fram till 1920-talet det förstördes av 
Röda Armen. 
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Karakum öknen,Turkmenistan 
80 % av landet består utan den väldiga Karakumöknen… 

    Resan gick vidare från 
Bukhara och den turkmenska 
gränsen som förvisso tog några 
timmar att komma genom 
men som inte blev så jobbig 
som vi befarat. Mycket 
byråkrati och omständligt.  Vi 
gick gå och åka buss i 
omgångar för att komma över 
”ingenmansland” mellan 
Uzbekistan och Turkmenistan.  

    Antal besökare per anges till 
mellan 6-8000 personer – det 
blir ca: 20 personer / dag. Inte 
undra på att det kallas för 
Centralasiens svar på Nord-
Korea. 

 Bilden t.v. mycket 
trevligt bemötande 
från några kvinnliga 
pass kontrollanter när vi 
passerat alla övriga kontroller och 
har en sista innan vi är inne i Turkmenistan. Ovan 
t.h. en lastbil som kört av vägen som bitvis var mycket 
dåliga genom Karakum öknen! 

     Stängt och väldigt lite turister !  

    Den förre presidenten 
Nijazov skapade en enorm 
person kult kring sin person och 
lät klä många byggnader i 
huvudstaden i marmor från 
Carrara, Italien. Han satte upp 
sitt porträtt överallt och döpte 
tom veckodagarna och 
månaderna efter sig själv och 
sina familjemedlemmar!  

Den nye presidenten har rensat 
bort det värsta av detta men 
har även han nu börjat sätta 
upp porträtt på sig själv i 
städerna runt om. Återstår som 
sagt att se hur detta slutar…. 
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     I södra änden av Karakum öknen övernattar vi på 
Hotell Day Anc strax utanför centrum i Mary. Vi åkte 
påföljande morgon utvilade till Merv som är listad på 
UNESCOs världsarvslista och där arkeologer nyligen har 
grävt ut stora delar av den gamla staden. Det mest 
intressanta var kanske adobe byggnaden kyz kala (se 
bilden ovan). 

    Dagens stora begivenhet var ändå besöket på den 
lokala djur marknaden. Här salufördes främst getter, kor 
och hästar, men även allehanda tillbehör för hållningen 
av dess djur fanns också att köpa. Detta var verkligen 
ingen ”turistfälla” människorna här var betydligt mer 
nyfikna på oss än vad vi var på dem Vi tilläts också att 
fotografera nästan helt ostört. Detta är den ultimata 
upplevelsen att kunna närma sig lokal befolkningen och 
se ett sådant här skådespel som säkert inte nämnvärt 
har ändrat sig under århundradens lopp… En riktig 
höjdare… 

Världsarvet Merv 
Merv ”The Queen of the World” 
stod en gång i samma klass som 
Bagdad, Damaskus och Kairo vad 
gäller betydelse inom den islamska 
världen. 
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Merv religiöst firande  
Vi blev inbjudna att delta i religiöst firande lokalt… 

 Efter det att vi 
deltagit i den 
religiösa måltiden 
passade vi på att 
även besöka en mindre lokal 
marknad i närheten. Här således allehanda 
krimskrams av lokal tillverkade material och även 
importerade billigare plast leksaker och smycken…. 

     Lokal marknad med mycket folk!  

    Efter vårt besök till ruin staden 
Merv, stannade vi till vi en moské 
för att titta på ytterligare tempel 
och sevärd-heter. Här blev vi 
inviterade till att delta i en religiös 
måltid där man bjuder på all mat 
och dryck. Vi satt tillsammans 
med alla Turkmener och deltog i 
firandet och lät oss väl smaka av 
allehanda lokala maträtter och 
frukter.  

   Vi var föremål för stort intresse 
och kunde återigen fotografera 
människor som välvilligt poserade 
– se bara på bilden till vänster – 
ser ut att vara hämtad ur någon 
äldre rysk turist broschyr. 
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Ashgabat (1)  
Denna mycket artificiella och besynnerliga huvudstad… 

    Resan gick vidare från 
Bukhara och den turkmenska 
gränsen som förvisso tog några 
timmar att komma genom 
men som inte blev så jobbig 
som vi befarat. Mycket 
byråkrati och omständligt.  Vi 
gick gå och åka buss i 
omgångar för att komma över 
”ingenmansland” mellan 
Uzbekistan och Turkmenistan.  

    Antal besökare per anges till 
mellan 6-8000 personer – det 
blir ca: 20 personer / dag. Inte 
undra på att det kallas för 
Centralasiens svar på Nord-
Korea. 

 Vi vandrar runt i 
det lilla centrum 
som finns med lite 
liv och rörelse i 
Ashgabat. Vi ser många 
unga kvinnor klädda i fantastiska 
kreationer. De yngre skolflickorna har uniformer i starka 
röda och gröna färger. Grön för grund skola och rött för 
gymnasium. 

     Skolflickor i färggranna uniformer!  

    Vi besöker bl a den 
berömda neutralitetsbågen 
som är 60 m hög. Nijazovs sista 
bisarra idé var att klä alla 
byggnader i vit marmor. Det 
ryktas att Turkmenistan är 
världens största inköpare av 
just vit Carrara marmor. Detta 
medan majoriteten av 
befolkningen lever i yttersta 
fattigdom. Vi besöker också 
mattmuséet där självklart 
världens största matta finns. På 
kvällen är det mest upplyst i 
neonljus och ger ett mycket 
bisarrt intryck. Speciellt som 
man nästan inte ser några 
människor i omlopp...
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     I Ashgabat checkar vi in på Hotell Ak Altyn som skall 
vara 4 stjärnigt. Här finns det mesta från inhysta 
ambassader, avlyssnade rum, hyffsad frukost 
restaurang till prostituerade från Ukraina sam 
Sydostasien. Full kommers alltså.    

   Vädret är ganska behagligt och en av kvällarna äter 
vi god grillad mat utomhus i en park och dricker därtill 
lokalt öl som är helt ok. Under stadsrundturen ser som sagt 
lite av varje. Bland annat stannar vi till och ser statyn av 
den rosa/gröna boka som förre diktatorn skrev: 
Rukhnama. Den sägs vara översatt till jordens alla språk – 
säkerligen en stor överdrift. Alla dessa vitklädda och 
moderna fastigheter som vi ser längs vägarna (t ex bilden 
till höger) sägs vara bostadshus för stadens medborgare. 
De sägs likt i Nord-Koreas huvudstad Pyong Yang inte 
behöva betala för hyra eller drifts kostnad utan detta 
tillhandahålls. Ryktet säger dock att fastigheterna står helt 
tomma. Vem vet vad som är sant. 

Ashgabat (2)   
Något mer surrealistiskt och overkligt 
som denna stad tror jag inte finns 
någon annan stans på jorden. Den 
slår tom Pyongyang, Nord-Korea… 
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     Vi tar flyget från Ashgabat till Dashoguz 
som ligger nära den Uzbekiska gränsen. 
Härifrån åker vi nordväst ut till Kunya-
Urgench som var huvudstad på 1100-talet 
och som sedan 2005 är uppsatt på 
UNESCO:s världsarvslista.  

    Förutom många spännande ruiner och 
tempel att besöka var ändå den stora 
begivenheten att besöka Kirk Mulla. Till 
denna kulla har kvinnor vallfärdat från både 
när och fjärran i Turkmenistan för att rulla 
nerför kullen. Detta sägs vara bra för 
fertiliteten och är ett bruk som fortfarande 
praktiseras. Vi såg två kvinnor som rullade 
nerför kullen, den ena slog sig och blödde 
från munnen – man får hoppas att det var 
värt besväret… 

 

Kunya-Urgench 
Huvudstad för Khwarezm-Khanatet 
på 1100-talet och upptagen på 
UNESCOs världsarvslista som 
mycket annat i denna del av 
världen. 

 



 

 

 

Central-Asien är ett utmärkt 
resmål – prisvärt, vänligt och 

massor av överraskningar! 

     Det här är en del och region av världen som 
jag åtminstone definitivt kommer att resa tillbaks 
till. Här finns så fantastiskt mycket att se och 
uppleva. Det är också lätt att ta sig runt 
antingen med bil, buss eller flyg. Människorna är 
varma, vänliga och intresserade av oss turister… 


