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At bare springe ud i eventyret 
- Beretning om min rejse i Centralasien, Istanbul & Paris 

 

Det var i sommeren 2018. En speciel tid, hvor jeg lige var blevet student fra Marselisborg Gymna-

sium. En lettelse og fryd at være færdig med gymnasiet; sikke en glæde jeg mindes. Men samtidig 

var det lidt trist at vide, at gymnasiekammeraterne og vennerne og alt, der i var inkluderet i hverda-

gen, ikke længere ville definere ens hverdag. Det ville blive savnet, når hver enkelt gik til sit.  

Samtidig markerede det starten på voksenlivet med mere ansvar og mere selvstændighed. 

Det var midt i denne tid, hvor jeg til dimissionen fik æren af at være den heldige modtager af Bror-

son Fichs rejselegat. Da jeg først hørte det, kunne jeg næsten ikke tro det. Men det var rigtigt nok.  

 

Kære anonyme legatgiver; først og fremmest TUSIND TAK; jeg er så taknemmelig for at være så 

heldig at modtage dette legat. Det er virkelig af hjertet tak, til du som giver legatet, men også til alle 

dem på Marselisborg Gymnasium, der har været med til at gøre det muligt for mig at modtage dette 

og dermed givet mig muligheden for at få denne fantastiske oplevelse, som jeg vil berette om. 

 

Tiden efter dimission gik jeg og spekulerede meget på, hvor jeg skulle tage hen i den store hvide 

verden. Hvilke lande skulle jeg besøge? Der var så mange muligheder og så mange steder, der lød 

særdeles spændende. Der var dog ét sted, jeg altid gerne har villet besøge. Storbyen Paris. Den be-

rømte by, som jeg altid har hørt en masse om, set billeder af, og som har været nævnt utallige gange 

i film, bøger og så fremdeles. Lysets by eller kærlighedens by; kært barn har mange navne.  

Denne by ville jeg bare så gerne besøge. Det var helt sikkert. Så afsted drog jeg i sommeren 2018 

omtrent 2-3 uger efter dimission. 

Det var midt i sommerferien, og vi havde brugt de sidste par dage på at pakke og forberede turen til 

Paris. Jeg var virkelig spændt. Men det var jeg ikke den 

eneste, der var. Mine søskende, der også gerne ville med, 

var lige så spændte. Planen var at køre ned til grænsen 

mod Tyskland, så gennem Tyskland og Belgien og så med 

direkte kurs mod Paris. Det ville tage ufattelig mange 
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timer, men med min far som chauffør og os søskende i bilen kunne det ikke blive andet end hygge-

ligt at køre gennem land og mark med musik i bilen og snacksene lige ved hånden på vej til Frank-

rigs hovedstad. Efter de omkring 1239 km, som vi tilbagelagde, nåede vi endelig omegnen af Paris. 

Og trafik, ja det var der masser af! Bilerne stod i lange køer, larm og dytten kunne man høre lang-

vejs fra, men sommerfuglene i maven og spændingen var på sit højeste.  

I udkanten af byen var der ikke så kønt, der var gamle, faldefærdige bygninger, masser af røg, 

skrald på vejene samt flygtninge, der sov under en bro. Her var jeg et øjeblik overrasket, men så 

igen, den berømte by er jo ikke perfekt. Dette knap så kønne aspekt af Paris er bagsiden af medal-

jen. Bag de berømte turistattraktioner og populariteten samt beretningerne om byens skønhed, gem-

mer der sig også en storby med ghettoer, larm, luftforurening samt fattige mennesker og alminde-

lige mennesker, der prøver at få hverdagen til at fungere.  

Vi havde lejet en mindre lejlighed beliggende uden for byens centrum for vores ophold i byen. Det 

gav én mere frihed og ro samt det var billigere, eftersom vi havde fundet et godt tilbud. Lejligheden 

lå i Malakoff, en forstad syd for Paris. Der var roligere og mindre hektisk end der var i bymidten 

f.eks. omkring Champs-Elyssée boulevarden. Paris var smuk lige meget om du befandt dig midt i 

centrum i omegnen af Triumfbuen eller helt ude i forstæderne i f.eks. Malakoff.  

Fra Malakoff tog vi hver dag ind til Paris med metroen. Det var nemt at komme rundt omkring på 

den måde, se os omkring i byen, se seværdighederne og gå langs de utallige parisiske gader - uden 

at sidde fast i nogen form for trafik. Den første dag vi var der, hvor vi var ankommet om aftenen 

omkring kl. 18-tiden, gik vi os omkring, fik noget at spise og ellers bare så os omkring i byen. Da 

det blev aften, var vi kommet til en bro, der var udsmykket virkelig pænt og som jeg først senere 

fandt ud af var den berømte Pont Alexandre-III bro. Men herfra, så jeg på lang afstand for første 

gang Eiffeltårnet, der glimtede i nattehimlen. Lysende midt i det bælgmørke. Jeg husker, at jeg bare 

var lidt ”excited” og tænkte, at det var et fantastisk syn eftersom vi herfra på lang afstand også så 

lysshowet. Smukt. På Pont Alexandre-III broen, der buer over floden Seinen, så vi adskillige både 

under os fyldt med mennesker, der vinkede til os, og på broen så vi også et brudepar, der skulle tage 

billeder.  

Der var en myldrende menneskemængde omkring os og der var virkelig liv i byen, kunne jeg 

mærke. Dagen efter tog vi afsted for at besøge Eiffeltårnet. Det ikoniske unikke tårn, der symbolise-

rer byen Paris. Det var en underlig samt mindeværdig oplevelse. Tårnet var meget større end jeg 
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havde forestillet mig - den var ko-

lossal. Og alle de stålkonstruktio-

ner, der udgjorde Eiffeltårnet; det 

måtte have taget en evighed at be-

regne bæreevnen af disse. Ret im-

ponerende var det.   

Selve pladsen var enormt stor, 

fyldt med turister fra alle verdens 

hjørner, der alle stod i lange køer 

for at købe billetter til at komme 

op i tårnet. Efter flere timer i kø 

blev det også vores tur. 

Det var en smuk udsigt over byen 

vi fik oppe fra Eiffeltårnet. Vi fik øje på nogle frihedsgudinder, flere af de andre berømte seværdig-

heder såsom Triumfbuen, Sacré-Coeur og skyskrabere af glas ude i horisonten samt floden Seinen. 

Der var meget køligt blæsende deroppe trods den ellers varme sommerdag. 

Vi tilbragte timer deroppe, i parken omkring samt Champ de Mars lige ved siden af og spiste fro-

kost og ellers bare nød solskinnet og turen. 

Under vores ophold i Paris tog vi også en sejltur på Seinen. Det var nydeligt at sejle gennem floden 

forbi de forskellige bygninger med overvældende dekorativ arkitektur. 

Vi sejlede ligeledes forbi Eiffeltårnet og Notre Dame Katedralen. Sejlturen var skøn, men der var én 

ting, der ødelagde den og gjorde det virkelig surt. Det var nogle turister, der havde stillet sig op 

foran os og spærrede for udsigten - vi sad på nogle bænke. Vi spurgte dem på engelsk samt gestiku-

lerede at de spærrede for udsigten for både os samt alle de andre, der også sad ned - men de var li-

geglade. Det var træls, og det medførte at flere 

andre af turisterne på båden også rejste sig og 

stod på kanten, så de kunne se noget. Hvad skal 

man dog også sige til folk, der ikke har lyst til at 

forstå? Dette ødelagde lidt oplevelsen. Men 

trods det, så fik vi prøvet en bådtur på Seinen.  

 

En af de oplevelser, der gjorde mest indtryk på 

mig, skete lige herefter. Vi var færdig med sejl-

turen og stod ved siden af det hus, hvor bådene 

afgår, for at finde ud af hvordan vi kom til Triumfbuen. Så er der en mand, der spørger os, hvor vi 

skal hen og tilbyder at køre os i sin hvide kuppelformede vogn integreret sammen med hans el-cy-

kel. Det takkede vi ja til, for vognen så da lidt sjov ud; også kørte han os mod Arc de Triomphe. 

Han kørte os gennem gader og veje og broer, forbi majestætiske bygninger, lufthavnen i Paris og 

fortalte undervejs en masse ting, om alt vi kørte forbi - på en sjov og humoristisk måde. Bl.a. kørte 

vi forbi det dyreste hotel i Paris - med luksusbiler parkeret foran og vagter i jakkesæt, der bare stod i 

indgangen og førte de ”fine” gæster ind - , hvor han fortalte at det koster 1000 euro pr. nat at over-

natte og udtrykte sin uforståenhed for de gæster, der vælger at give 1000 euro for bare at sove. Og 
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da vi kørte over brosten jokede den franske mand med at vi nu får ”fransk massage”. Alt i alt, det 

var en fantastisk tur gennem byen i høj fart og servicen i top. Vi betalte ham og gik hen mod Tru-

imfbuen. Det var en virkelig flink ældre mand.  

 

Triumfbuen stod lige foran og tår-

nede sig majestætisk op i aftenso-

len. En kæmpe plads var det med 

utallige biler cirkulerende rundt 

om den. Wauw! Sikke et syn. 

Endnu smukkere var den da jeg 

kom tæt på, og så alle de udsmyk-

ninger og detaljer der var indgra-

veret. Sommetider er ord ikke nok 

til at beskrive det sete. Måske er 

det derfor man siger, at et billede 

siger mere end tusind ord.  

Det jeg husker allertydeligst, var 

udsigten oppe fra terrassen af Tri-

umfbuen. Den var virkelig speciel 

og smuk; såmænd skønnere end udsigten fra Eiffeltårnet. Triumfbuen lå som et centrum,  

hvorfra adskillige boulevarder udgik heriblandt Avenue des Champs-Élysées. Vi var stadig der-

oppe, da solen var ved at gå ned og himlen begyndte at få en orangerød farve. Så sandsynligvis spil-

lede aftensolen en rolle i hvorledes jeg mindes skønheden af udsigten. Vi tilbragte tid indeni Tri-

umfbuen samt omkring på terassen, slappede af, tog lidt billeder, og min far faldt i snak med en ita-

liensk turist, hvor de brugte mere end en time på at snakke om kamerafunktioner og hvordan man 

tager gode billeder.  

Avenue des Champs-Élysées gik vi langs hver dag under vores ophold - især om aftenen. Det var 

bare så hyggeligt, da gågaden er så livlig, så levende. Den vedvarende trafik, de mange myldrende 

mennesker, nogle med smil på læben, andre der har travlt og skal skynde sig gennem folkemæng-

den, børn, unge og ældre samt alle de forskellige dufte fra restauranterne og lyden af musik fra de 

forskellige butikker mixet med musikere på gaden, og unge mennesker der dansede til. Fyldt med 
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liv. Det var så her eller i sidegaderne, hvor vi typisk fandt en restaurant for at spise, og ellers be-

søgte vi butikkerne, shoppede mm. 

De næste par dage af vores ophold brugte vi på at besøge Jardin des Plantes, Louvre, Notre Dame 

katedralen samt Château de Versailles. 

Den dag vi ville besøge Louvre, var museet lukket. Ærgerligt. Men så valgte vi at tage til Jardin des 

Plantes i stedet for. Det er Frankrigs største botaniske have, som har eksisteret siden 1626. Ja, der 

var alverdens former for planter og blomster - smukt og roligt.  

Efter denne tur gik vi til Notre-Dame Katedralen i hjertet af Paris - for man kan jo ikke besøge Paris 

uden at se Notre Dame tæt på. Det er trods alt én af de helt klassiske seværdigheder. Den var sørme 

også et sandt mesterværk; helt utroligt. Den imponerende katedral er mere end 800 år gammel og 

dermed en af de ældste bygninger i storbyen.  

Lige præcis på denne dag var hjemturen en udfordring, da det åbenbart viste sig, at alle metrostatio-

ner var lukket. Vi gik i adskillige timer rundt i Paris og jeg mindes ikke helt i hvilken del, men jeg 

kan huske, at jeg var godt træt og sulten. Jeg mindes også, at vi på et tidspunkt kom til en kæmpe 

plads, hvor samtlige biler var parkeret, og der var rigtig mange mennesker, alt fra professionelle 

cyklister, mænd i sorte jakkesæt og tv-folk med deres kameraer og mikrofoner. Flere sportsfolk var 

i gang med at blive interviewet, og jeg så virkelig dyre luksuscykler over det hele. Vi gik forbi alt 

dette med kurs mod Champs-Élyssée for at finde en restaurant og få noget at spise. Jeg tænkte me-

get over, hvad der må have været anledningen til alt dette. Det fandt jeg først ud af om aftenen, da 

vi var hjemme igen i vores lille lejelejlighed. Tv’et er tændt og de franske nyheder kommer på. 

Først og fremmest vil jeg lige pointere, at det franske sprog lyder himmelskønt. Jeg forstår ingen-

ting, men det lyder godt i tv’et og jeg vil virke-

lig gerne lære det. Tv’et viste et klip af Tour de 

France-cyklister, der cyklede omkring Arc de 

Triomphe. Så gik det op for mig - selvfølgelig. 

Det var tilsyneladende afslutningen på Tour de 

France 2018. Man hvor ville jeg ønske, vi havde 

været i omegnen af Triumfbuen og set det ”real 

life”. 

 

Dagen efter besøgte vi Louvre. Det berømte mu-

seum, som var meget meget større end jeg 

havde regnet med, så jeg var generelt positivt 

overrasket. Det var en stille og rolig dag, hvor 

vi kiggede på kunst og lærte mange forskel-

lige finurlige ting. Alt fra billedskønne male-

rier, der skildrer fortidens krige eller portræt-

ter af den fine franske overklasse, til porce-

lænslignende skulpturer, af forskellige græske 

guder og helte mm. 
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Mona Lisa så jeg også - og den var meget mindre i størrelse end jeg havde forventet. Den var skuf-

fende lille. Og der var virkelig proppet med mennesker foran den - folk der gerne ville have et bil-

lede. Så det var næsten umuligt at komme helt tæt på. På den modsatte side af Mona Lisa hang et 

maleri i kæmpe størrelse, og der var der næsten ingen menneskemængde foran. Lidt pudsigt. 

Efter Louvre gik vi os omkring i området omkring - bl.a. Jardin des Tuileries. Jeg var målløs over, 

hvordan fortidens arkitekter havde designet hele dette område med Jardin des Tuileries og Louvre. 

Det var genialt. Enhver der har været der og set det - ved sandsynligvis hvad jeg mener. 

Den sidste dag af vores lille ferie tog vi afsted fra vores lejlighed om morgenen, afleverede nøglen 

hos udlejerens kontor og så ville vi besøge Versailles. 

Versailles slottet var noget helt specielt også. Virkelig storslået - det var jo trods alt her den Franske 

kongefamilie boede indtil Den Franske Revolution. Det var gigastort, meget flot bygget og det var 

en oplevelse at se hvordan den rige kongefa-

milie havde boet. Og haven var også noget 

imponerende. Men det fik mig også til at 

tænke på, hvorledes så mange ressourcer var 

brugt på at bygge dette, hvordan kongefami-

lien levede det søde liv, mens størstedelen af 

landets borgere levede i fattigdom. 

  

Efter vores sidste tur til den berømte Châteu 

de Versailles - gik turen hjemad til Danmark. 

Vi savnede også vores mor og lille lillesøster. 
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Men alt i alt, var det en fed og oplevelsesrig rejse til Paris. Jo mere jeg så af byen, jo mere blev det 

klart, hvor enestående en by, Paris var. Fyldt med historie, kunst og arkitektur. Der er noget helt 

specielt ved byen, som jeg ikke helt kan beskrive med ord. Jeg forsøger dog alligevel. Der er en 

speciel atmosfære, som muligvis kan være dét, der tiltrækker turister fra alverdens hjørner. 

For turister kan man ikke sige, der var få af. Tværtimod. Det vrimlede med turister. Men det er jo 

trods alt også midt i sommerferien samt en af de mest besøgte byer i verden, så det er forståeligt 

nok. Og det jeg også rigtig godt kunne lide ved byen, var det musiske aspekt. Ved Louvre var der 

flere der spillede violin, i metroen var der en enkelt gang, hvor nogle franske unge satte noget 

fransk rap på og bare sang med og dansede. Og sidst med ikke mindst så jeg flere steder under min 

vandring gennem byen, hvor folk spillede musik og dansede. Festligt og ovenikøbet lød det godt. 

Det var så første gang jeg besøgte Paris - men jeg tror skam ikke, det bliver sidste gang. 

 

Kazakhstan  
Så gik der omtrent et år før jeg kom ud at rejse igen. Denne gang havde jeg en stor rejse forude. Jeg 

ville begive mig ud på en rejse rundt i Centralasien. Planen var at besøge Kazakhstan, Uzbekistan 

og Tajikistan. Jeg er nemlig ret nysgerrig, hvordan der egentlig er og ser ud i Centralasien, eftersom 

vi aldrig hører noget om disse lande, og jeg ved decideret intet. Derfor kunne det være spændende 

at tage dertil og opleve noget helt nyt. Selvom det er så ukendt og jeg var lidt nervøs inden, så må 

jeg bare springe ud i eventyret, og se hvilke oplevelser, der venter mig. 

 

Dagen inden vi skulle med flyet fra Billund til Tashkent i Uzbekistan - jeg valgte at rejse med min 

far, min søster og min lillebror - var jeg så mega spændt og også en smule nervøs; mest fordi i disse 

lande var det kun i de store byer, hvor nogen kunne forstå engelsk og snakke det ellers var det enten 

russisk eller det pågældende lands sprog; så (sproget) kommunikationen ville blive en udfordring, 

men vi tager det bare som det kommer, tænkte jeg. 

Vi var derudover klar, vi havde pakket, jeg havde læst lidt om de forskellige lande, og lagt en plan 

for hvor vi skulle hen og se. Kazakhstan og Uzbekistan krævede ikke visa, det gjorde Tajikistan, så 

det ventede vi på at få modtaget, dog var der tid, da vi ville besøge Kazakhstan først. Jeg var virke-

lig spændt. 

Dagen hvorpå vi skulle afsted gik alt fint, vi sagde farvel til min mor og mine to små søstre. De blev 

hjemme i Danmark. Man, jeg ville virkelig komme til at savne dem meget. Vi fløj fra Billund til 
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Istanbul, hvor vi skulle skifte til et andet fly til Tashkent. Det skulle vi først 5 timer senere, så vi 

havde masser af tid til at slappe af og se os omkring i den nye Istanbul lufthavn. Den var virkelig 

flot og helt ny og giga stor. Wauw! vil jeg bare sige. Vi fløj derefter fra Istanbul til Tashkent. Vi 

kom ud af flyveren ved at gå ned af trapper og tage en lille bus til lufthavnen. Det var slet ikke så 

varmt, som jeg havde regnet med. 

Da vi ankom, var det mærkeligt på en måde, men også mega spændende. Vi gik ud af lufthavnen 

efter at have fundet vores bagage, og der var varmt, men ikke hedende varmt, og der var forskellige 

uzbekiske taxachauffører, der tilbød at køre os, men vi fortsatte med at gå lidt længere væk. Der var 

meget eksotisk smukt og grønt, da vi kom ud og der var springvand også. Jeg var lidt overrasket 

over, hvor flot der egentlig var, fordi jeg havde ingen ide om, hvordan der ville se ud. Så jeg ville 

måske være overrasket lige meget hvad. Der var fredeligt, og der var bare så mange indtryk. Vi 

mødte så en taxachauffør, som vi aftalte skulle køre os til grænsen til Kazakhstan, som var det land, 

vi ville opleve først. Under køreturen så vi en masse. Vi kørte gennem byen og så en stor del af ho-

vedstaden Tashkent, bygningerne - gamle og faldefærdige som moderne -, en masse gamle biler 

samt folket. Det var sådan en fantastisk oplevelse at være der. Men Uzbekistan og Tashkent vender 

jeg tilbage til, også kan jeg skrive om byen og folket og indtrykkende dér. 

Vi kørte til Kazakhstans grænse og her var kontrollen lidt sværere, eftersom paskontrollerne her slet 

ikke snakkede engelsk (hvilket de gjorde i Tashkents lufthavn). Men på den anden side turister var 

meget sjældent over grænsen på denne måde. 

Efter at have vist vores pas mindst 10-15 gange - bogstaveligtalt - til paskontrollerne i militærtøj og 

gået et godt stykke med vores kufferter på den hullede/revnede vej i en lang gang, nåede vi endelig 

frem på den anden side. Kazakhstan. Jeg kunne godt mærke mange stirrende blikke ved grænsen 

både på den uzbekiske side og på den kazakhiske side, hvor der befandt sig mange af de lokale fra 

begge lande - bl.a. taxachauffører som kan tilbyde turister at blive kørt, det er jo deres jobs. 

Så vidt jeg ved, så er mulighederne for turisme forbedret siden 2016 ved blandt andet at gøre det 

nemmere at få visa samt 30 dages visa-fri ophold for europæere. Turisme er endnu ikke helt så vel-

udviklet her, men det tror jeg den bliver med tiden. 

Der var meget larm og solen skinnede virkelig skarpt - det var hedende varmt. De lokale snakkede, 

men jeg kunne ikke forstå, hvad de sagde. Og for resten alle skiltene står med russiske bogstaver… 

 

Vi tog så en taxa og kørte til en lille by ved navn Shymkent i det sydlige Kazakhstan; og mens vi 

kørte forbi de gule kazakhiske stepper, så jeg på et tidspunkt vilde heste galopere gennem stepperne 

- du kan tro det var et smukt syn. Og det gik så hurtigt, at jeg ikke nåede at filme det.  

 

I Shymkent boede vi på hotel og i denne by kommer man tæt på det lokale liv i Kazakhstan, da 

denne by ikke er lige så rig og moderne som f.eks. hovedstaden Astana oppe nordpå. Der er mange 

fattige områder samt mange orientalske bazarer - det hele var bare en oplevelse for sig, selvom det 

var hedende varmt og luften var ligeledes varm, så jeg havde det ikke så godt med at trække vejret 

dybt udenfor. De næste par dage efter vi ankom, brugte vi på at se byen, tage til bazaren, snakke 

med nogle af de lokale (forsøge i hvert fald) samt bare opleve. I den lokale bazar blev der solgt næ-

sten alt mellem himmel og jord i de forskellige boder. Der var smykker, tøj, køkkenudstyr, nødder 

& krydderier i kæmpe sække samt kød - og kødet var bare stillet frem uden nogen form for 
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pakning… lidt uhygiejnisk ville jeg tænke, men der er måske ikke så mange strenge regler, siden de 

gør det… tror jeg - hønsefødder blev der også solgt. 

 

 
 

Derudover lagde jeg mærke til, at der var rigtig mange ældre i byen, som havde guldtænder, altså 

det skinnede guld, mens de talte. Nogen havde det i hele rækken i både over- og underkæben, mens 

andre havde et par guldtænder blandt de hvide. Det fik mig til at undre mig over, om det var en ge-

nerel procedure, at man erstattede syge tænder med guldimplantater i Kazakhstan eller om det var 

en kosmetisk trend.  

Nogle af storcentrene er mere moderne end jeg havde forestillet mig bl.a. Skymkent Plaza, og der 

var mange børn der legede i springvandet. Så ja, der var ufattelig mange gamle faldefærdige byg-

ninger, mens også nye moderne indimellem. 

 

Trafikken er lidt af et rod og dytteri er et sprog. Det kunne have været værre. Også er der folket, de 

ligner kinesere. Der bor også russere i byen, jeg har set par stykker. Og hvad jeg også har set, er, 

hvad jeg tror er, kazakh-russian mix siden de f.eks. har mørkt blondt hår og blå/grønne øjne men har 

et karakteristisk kazakhisk udseende. Det er svært at beskrive, men det er ret specielt.  

 

Så var der en dag under vores ophold, hvor vi valgte at tage på en en-dags-tur til Turkestan, som er 

lokaliseret 165 km nordvest for Shymkent. Generelt er kommunikationen en kæmpe udfordring, 

men vi bærer os igennem, selvom det tager sin tid. Jeg vil helt klart anbefale at kunne en smule rus-

sisk, hvis man vil rejse i Centralasien. 

Det er dog også sjovt på denne måde, for 

man har altid noget at grine af bagefter. 

Vores taxachauffør kørte os først til Ary-

stan Bab Mausoleum, som viste sig at 

ligge virkelig langt ude på landet; læn-

gere end vi havde troet. Så vi kørte i me-

get lang tid over de kazakhske stepper og 

det var så varmt denne dag, det var helt 
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sindssygt. Det føltes som at køre gennem en ørken. 

Jeg vidste ærlig talt ikke så meget om denne, men den var blandt ”populære seværdigheder i 

Shymkent” ligesom de andre steder vi tog hen derefter, da jeg søgte efter seværdigheder på Google. 

Jeg vidste ikke engang hvad et mausoleum var dengang - årh, altså, hvad for nogen sjove finurlige 

ting, jeg også fandt på under denne rejse. 

 

Da vi så endelig nåede derhen, var det rart, vi 

kiggede på det og gik indenfor og der var ud-

stillet bøger, krukker mm. De stammede fra 

1850-1900-tallet. Der stod persisk skriftsprog i 

bøgerne, tror jeg. Stedet var dog ikke noget 

museum; de lokale kazakhere brugte det som 

et velfungerende hellighus. Ved indgangen så 

vi også en påfugl, den var bare dér foran og 

gik ikke væk, hvis vi kom tæt på - så den var 

altså tam. Den var virkelig flot, og det var ret 

specielt at se en påfugl så tæt på, wow. Men 

hvad der var for vildt, var at se en ørn tæt på. 

Længere væk, nogle få 5 meter, var der en 

tam ørn og en ung kazakh mand, som tog 

penge for at man kunne lade sig fotografere 

med ørnen. 

Vi fik lov til at prøve at have den på armen 

og det var seriøst for vildt. I starten var jeg 

lidt nervøs, sådan meget lidt, men så sad den 

pludselig på min arm og den var tungere end 

jeg havde forventet. Den unge 

mand gestikulerede, at jeg skulle 

bevæge min arm op og ned, så ør-

nen ville sprede vingerne - og nøj, 

hvor var den bare stor og flot - men 

så mistede den balancen og jeg var 

et øjeblik skrækslagen over om den 

ville bide eller hoppe i hovedet på 

mig, men det skete ikke og alt var 

fint. Puha! Det var hele den lange 

køretur værd og jeg var glad. På vej tilbage til vores taxachauffør, blev vi tilbudt en drik, der lig-

nede mælk. Det var ikke helt ude i ødemarken, der var skam de lokale og en købmand i området. 

Det fandt vi ud af var kamelmælk, og det skal vi da lige smage, tænkte vi. Det var koldt, forfri-

skende og smagte lidt ligesom yoghurt drik, men var alligevel lidt specielt på en måde, jeg ikke helt 

kan sætte ord på hvordan.  
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Herefter kørte vi videre til en anden populær seværdighed ”Mausoleum af Khoja Ahmed Yasawi” 

og den var meget større og virkelig ret speciel. Den var bygget af Temur i det sene 14. århundrede, 

fra 1389 til 1405, og denne delvis ufærdige bygning var der, hvor persiske bygmestre eksperimente-

rede med arkitekturiske og konstruktionsmæssige løsninger som senere blev brugt til opbygningen 

af Samarkand, hovedstaden i Amir Temur’s imperium. 

 

Selvom denne bygning er meget reli-

giøs samt historisk, så er den også et 

vidunder - så kæmpe stor, at jeg undrer 

mig hvordan det har været muligt at 

bygge dette i den tid. 

Indenfor var et museum, hvor der var 

udstillet mange forskellige ting fra den 

tid mm. Der var gamle sten, malerier, 

skriftruller med både kinesisk og per-

sisk skriftsprog. Der var udstillet bæl-

ter, ride udstyr, køkkenudstyr og krukker. Her var der også mange flere turister, der tog billeder osv.  

På vej tilbage til vores taxa så vi også en kazakh brud i en stor 

pink fløjlskjole, der gik mod seværdigheden med sin nye ægte-

mand. 

Efter en hel dag under den bagende sol i 40 graders varme og 

den lange vandren samt køreturene, tog vi hjemad til 

Shymkent. Det var virkelig en oplevelsesrig dag. 

Efter opholdet i Shymkent tog vi videre til vores næste destina-

tion, hovedstaden Astana. 

Kazakhstan er det rigeste land i Centralasien, og de billeder af 

hovedstaden jeg havde set på internettet, viste en overvæl-

dende flot by, så jeg var ret spændt på at komme derhen og se 

byen med mine egne øjne.  

Vi havde tænkt os at tage toget, men der var overraskende ud-

solgt, så vi tager flyet i stedet - men der er nu også ret langt 
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mellem de to byer. Derudover havde vi på dette tidspunkt lige droppet at tage til Tajikistan, mest 

fordi vi ikke har så meget tid, selvom vi har fået vores visa nu. Det er ikke gået nøjagtigt som plan-

lagt, men vi har valgt at prioritere Kazakhstan og Uzbekistan og alt skal jo nok blive en god rejse 

trods. 

 

Astana er Kazakhstan’s nye hovedstad, som er bygget i midten af de nordlige stepper. Byen har 

kun været hovedstaden siden 1997 og før den blev udnævnt hovedstad af Præsident Nazarbaev var 

det kun en provinsby. Faktisk har byen fået en navneændring, så den hedder Nur-Sultan nu, officielt 

siden marts 2019, hvilket er forholdsvis nyt.  

Shymkent var en fattig by med hedende varme, luftforurening, faldefærdige gamle bygninger med 

kun få nye bygninger og shoppecentre - sammenlignet med Astana, som er meget bedre og flottere. 

Og det jeg især synes om her, er hvor renligt her er samt den kolde vind for her er der generelt lidt 

køligere. 

 
 

Den første dag af vores ophold brugte vi på at se os omkring i området tæt ved hotellet - som var 

placeret meget i centrum af byen - for at få os et indtryk af byen. Meget moderne var den. 

Under resten af opholdet fik vi oplevet og set en hel masse af den lidt futuristiske by med mange 

skyskrabere og bygninger i både asiatisk, vestlig og sovjetisk stil. 

Vi besøgte endnu et arkitekturisk vidunder, nemlig Bayterek Monumentet. Observationstårnet sym-

boliserer livets træ med det gyldne æg af Samruk, som er en mytisk fugl for kazakh lykke og glæde.  

Vi gik langs Nurzhol Boulvard mod Khan Shatyr, og så alt fra forskellige arbejdere, der vedlige-

holdte blomster, gjorde rent mm. til skulpturer og springvand samt Lovers Park. Jeg har ofte undret 

mig over træerne i dette land, alle malet hvide i det nederste stykke. Er det bare sådan det er eller er 

der nogen som har malet hvert eneste træ hvidt i det nederste stykke? 
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Shoppingcenteret Khan Shatyr 

er et 150 meter højt teltlignende 

bygning med en monorail og en 

strand på øverste etage med 

sand fra Maldiverne. Der er le-

geland for børn og adskillige 

butikker mm. Ideen er cool, me-

get kreativt. 

Lige så fabelagtigt var det at gå 

fra den anden side af Bayterek 

tårnet mod President Paladset 

langs Nurzhol Boulevard; forbi 

bl.a. singing fountains samt store pladser med roser og vandbassiner - det er svært at finde de helt 

rigtige ord til at beskrive det. Vi gik også forbi Presidential palace, da man ikke kan komme ind i 

det. KÆMPESTORT areal fylder hele dette stykke. Bag Paladset kommer Ishim river, Phönix, Pre-

sidential park og Palace of peace and reconciliation. 

De arkitekter, der har designet infrastrukturen, har gjort et godt stykke arbejde - for det hele virker 

til at være meget gennemtænkt - i hvert fald i dette centrum i byen. 

National museum of Kazakhstan, var også virkelig flot - altså det var et virkelig pænt museum, hvor 

vi gik rundt og læste om Kazakh kultur, historie mm. og vi så skam også et lysshow af selve byen i 

3D format. Der var gjort meget ud af at hylde Præsident Nazarbayevs bidrag til landet og byen.  

 
Kazakh mad var også lidt specielt. Der var ikke noget, jeg var så fan af. Kazakhere er nemlig rigtig 

glade for kød, og jeg holder mig til minimalt kød generelt. Såå det var lidt en udfordring nogle 

gange med maden, udover sproget… Nogle dage tog jeg chancen og prøvede noget rigtigt kazakh 

mad, andre dage holdte jeg mig til det, jeg kendte. Der var en ret kaldet Kazakh Plov; det er ris med 

rusiner, kogte gulerødder og kødstykker. Der var også Manti - som var lækkert én gang jeg fik det 

med grøntsager indeni. Jeg kunne godt lide det, så jeg bestilte det igen på en anden restaurant et helt 

andet sted, og der fik jeg noget af en overraskelse, eftersom der var kæmpe stykker af kød indeni og 

jeg havde spist en kæmpe mundfuld og blev noget til at synke det - det var et mareridt, siden jeg 

ikke engang vidste hvad for noget kød det var. Jeg håber ikke det har været hestekød, selvom dét 

også er udbredt her… Jeg græd indvendigt. 
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Det er overraskende, hvor lidt vi i Vesten hører om denne del af verden. Astana er én af de nyeste 

hovedstæder i verden, og var én af den tidligere Præsident Nazarbaevs store projekter. Resultatet er 

en by fyldt med store parker og boulevards omringet af fancy og skinnende, nye futuristiske bygnin-

ger og shopping centre. Den er den perfekte by for folk som elsker arkitektur. Hvis man er typen der 

elsker historie og kultur, så vil man synes bedre om den tidligere hovedstad, byen Almaty. Trods at 

den er umådelig flot, synes jeg, at Astana føltes lidt tom, lidt forladt. Da vi besøgte Bayterek Monu-

mentet og gik mod henholdsvis Presidential Palace og Khan Shatyr centeret, var der ikke mange 

mennesker at se.  

Kun arbejdere, der vedligeholdte blomsterne, vandet mm. Jeg synes ikke, der var så meget liv i 

byen. Måske kan det bare være fordi, at vi var der om morgenen om sommeren, hvor folk bare ikke 

var gået ud endnu… Vi fik aldrig rigtig set byen om aftenen, så det er jeg lidt ærgerlig over. Men 

jeg tænker, da at byen er værd at besøge igen - for jeg synes da godt om den. 

 
Tiden gik hurtigt og vores ophold i byen nåede sin ende. Nu skal du læne dig godt tilbage og bare 

høre, hvad der skete i lufthavnen i Astana. En speciel, ret sjov og nervepirrende hændelse. Vi skulle 

tage flyet til Almaty, en anden by i Kazakhstan, landets forhenværende hovedstad. 

Alt gik fint, vi havde afleveret vores bagage, tjekket ind og skulle til at sætte os og vente på vores 

fly - idet min søster ikke kan finde sin telefon, som hun sidst husker, at hun havde i sin lomme. Vi 

går i panik et øjeblik. Så prøver vi at ringe til den, men der er ingen der tager den. Vi får den sporet 

på ”min iphone” app’en og ser at den befinder sig i centrum af Astana og bevæger sig sådan lidt 

rundt, som var den inde i en bil. Vi bliver ved med at prøve at ringe. Til sidst bliver der svaret efter 

ca. 5-6 forsøg. Vi er igennem og det viser sig, at den har været glemt i taxaen. Problemet er så bare 

at vores taxachauffør ikke kan forstå engelsk. Vi prøver at forklare/formidle situationen med lidt 

russisk, lidt engelsk… sikke et rod, det var. 

Min søster og far går så for at fortælle personalet om situationen samt søge hjælp til at kommuni-

kere med vores taxachauffør - man må jo ikke gå ud af lufthavnen, når man ér tjekket ind. Imens 

skulle min lillebror og jeg blive siddende og vente. 

Så steg spændingen bare herfra. 

Mens de var væk, kunne min lillebror og jeg, følge med i, hvorledes telefonen bevægede sig gen-

nem byen og på et tidspunkt begyndte at komme tættere og tættere på lufthavnen uden for byen på 

kortet i ”min iphone” app’en. Samtidig blev der med korte mellemrum hele tiden fortalt hvor lang 

tid der var tilbage før vores fly skulle lette. Det var en virkelig stressende og nervepirrende situa-

tion. 
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Heldigvis var flyet en halv time forsinket, men selv dét var kun lige tids nok. Min lillebror og jeg 

sad stadig ventende - jeg var ved at blive rastløs - og fulgte med i telefonens bevægelse, der lang-

somt nærmede sig lufthavnen, mens alle de andre, der skulle med flyet, gik ind i flyet. Vi får så øje 

på min far og søster et stykke væk snakkende med nogle af dem, der arbejder i lufthavnen. Jeg vid-

ste ikke, om de havde fundet ud af noget eller ej. Nårh ja, det skal lige nævnes at flere af stewardes-

serne og stewarderne heldigvis snakker lidt engelsk, hvilket gjorde hele situationen lettere.  

Kulminationen skete i sidste øjeblik - bogstaveligtalt i sidste sidste øjeblik. Vi står og venter, idet 

nogle af stewardesserne fortæller, at flyet ikke kan vente mere, desværre, og vi bliver nødt til at 

stige om bord med det samme ellers ville flyet lette uden os. Et par sekunder med blandede følelser. 

Vi ser telefonen nærme sig og fortæller det bare lige er et par minutter mere og viser den unge ka-

zakhiske steward ”min iphone” appen, men han garanterer at det tager mere end et par minutter, da 

han kører den vej hver morgen. Vi skulle lige til at give op, idet min fars telefon ringer. Det var ta-

xamanden med min søsters telefon, der var kommet til indgangen - et millisekund går og den unge 

kazakhiske steward spurter afsted. Vi venter og venter. Alle er rastløse. Så kommer den unge ka-

zakhiske steward pludselig løbende helt forpustet med min søsters telefon. Han kan næsten ikke få 

vejret og jeg kan næsten ikke tro det. På mirakuløs vis lykkedes det! Vi giver den unge steward 

10000 Tenge, som han skal give taxachaufføren, der var så flink at komme tilbage med den - og lø-

ber mod flyet. Da vi når flyet finder vi ud af at vi har glemt vores billetter på bordet, hvor stewar-

dessen stod… svært at forklare - men idet vi er på vej tilbage, kommer den unge kazakhiske steward 

os i forkøbet med billetterne. Han havde bemærket, at vi havde glemt dem… 

Så steg vi ind i flyet, satte os og flyet lettede - alle sammen stadig med et bankende hjerte siddende 

oppe i halsen. Hvor var det bare dramatisk og kaotisk - men også noget jeg tænker tilbage på nu og 

synes var ret morsomt. Dertil er jeg virkelig forbløffet over, hvor søde/flinke/venlige fly- og luft-

havnspersonalet samt taxachaufføren var. Altså jeg var målløs over alt det, alle parter gjorde for at 

hjælpe os. Taxachaufføren kørte hele vejen tilbage og skyndte sig umådeligt meget for at aflevere 

den og stewardesserne der lod flyet forsinkes til det sidste pga. os og den unge kazakhiske steward 

der løb og gav alt han kunne og kom tilbage og kunne slet ikke få pusten. Jeg er virkelig taknemme-

lig for den hjælpsomhed og venlighed, de udviste. 

 

Næste stop var Almaty. Almaty var overraskende moderne og en storby fyldt med liv. Utallige 

shopping centre, cafeer, restauranter og grønne parker. Almaty var helt klart min favorit by i Ka-

zakhstan. Her havde vi lejet en lejlighed i de så-

kaldte Mega Towers lige ved siden af Mega Cen-

ter for den tid vi skulle opholde os i byen. Perfekt 

beliggenhed. Og det var på 10. etage, så vi havde 

fremragende udsigt - og især om aftenen, hvor 

hele byen lyste op i mørket.  

Tiden i Almaty gik også alt for hurtigt, men jeg 

nød det til det fulde.  

Vi besøgte blandt andet Kok Tobe, som er et 

bjerg, men på toppen af bjerget er bygget et rekre-

ativt område, der mindede lidt om en mild form 



Side 16 af 29 
 

for forlystelsespark. Der var små forlystelser, boder hvor man kunne skyde med gevær ligesom i 

tivoli samt en række fuglearter og dyr man kunne se - som en form for minizoo. Solen stod skarpt 

på himlen og det var umådelig varmt - vi var kommet syd på igen. Der var skøn udsigt fra toppen 

og måden vi var kommet derop på, var med en såkaldt Caple-car, hvori du transporteres op på top-

pen. Og udsigten i løbet af turen var umådelig smuk også. 

 
 Almaty er ikke så moderne og futuristisk som Astana og der er heller ikke samme atmosfære som i 

Shymkent - men her synes jeg det virker til at være lidt tropisk, da der er meget natur her; bjerge og 

masser af grønt. Det vildeste jeg oplevede på Kok Tobe var at holde en ørn på armen igen - men 

denne gang var ørnen ung og den var i hvert fald 2-3 gange tungere! 

Det var en stand med en kulisse og et garderobestativ, hvor der hang noget traditionelt kazakhisk 

tøj. Man fik noget kazakhisk tøj på, fik ørnen på sin arm og så fik man taget et rigtigt turistbillede. 

Som sagt, den var tung og mens den sad på min arm, var det eneste jeg kunne tænke på, mens jeg 

forsøgte at holde smilet, at jeg ikke måtte sænke armen - hold ud, hold ud! 

Men så fik jeg også et godt billede ud af det, hvor man slet ikke kan se mine anstrengelser.  

Under vores ophold tog vi også på en en-dags-tur til Big Almaty Lake, som ligger i bjergkæden 

Tian Shan i den nordlige del af Ile-Alatau National Park lige ved grænsen til Kyrgyzstan.  

Først og fremmest var turen derop nydeligt, og alt den grønne natur var smukt - vi så også hvide he-

ste. Men den udsigt, der ventede os ved selve Almaty Lake var særdeles smukkere. Den mælkeag-

tige babyblå farve - omtrent ligesom 

den blå lagune i Island - var forbløf-

fende, og de omkringliggende 

grønne bjerge samt ét med sne på 

toppen gjorde det endnu mere impo-

nerende. Jeg sværger, det så meget 

bedre ud end på billederne. Det var 

varmt, men dejligt køligt deroppe - 

den store sø ligger 2500 meter over 

havniveauet. Det der gør denne sø 

ret så speciel, er at søens farve æn-

drer sig afhængigt af vejret og 
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hvilken tid på året, man befinder sig i. Jeg mindes, at 

jeg læste, at den er flottest om efteråret. Men i hvert 

fald var det en rolig, fredelig naturfyldt tur, hvor vi 

også vandrede lidt omkring i bjergene osv. Jeg nød 

det. 

Den farverige Zenkov katedral i Almaty besøgte vi 

også samt parken omkring. Det er en funktionel rus-

sisk ortodoks kirke midt i Panvilov Park med pastel-

farver. Den var flot, og virkelig kunstnerisk indeni 

som udenpå. 

Ellers gik vi omkring i byen, tilbragte meget tid i 

Mega Center lige ved siden af der, hvor vi boede - 

der er ufattelig mange forskellige restauranter, så jeg 

var mega lykkelig over endelig at spise pizza og pa-

staretter igen i dette kødelskende land. Der var også 

rigtig mange russere i byen. Om aftenen, hvor vejret 

ikke var så varmt, kom der flere og flere ud og børn 

legede på legepladsen, folk gik rundt i shopping cen-

trene, og parken - det var bare en hyggelig by, hvor 

tiden gik alt for stærkt. 

Den næste destination var Tashkent, hovedstaden i 

Uzbekistan. Fra Almaty skulle vi tage flyet til Tash-

kent. Gennemgå proceduren, som vi efterhånden er blevet så bekendt med, nemlig at aflevere ba-

gage, tjekke ind og alt det andet, man nu skal i en lufthavn. Så kom vi til det punkt, hvor vi skulle 

vise vores danske pas. Vi gav det til paskontrolløren og han kiggede på det, og kunne ikke tro det. 

Han tog en lup frem og blev ved med at kigge. Han tog endda en speciel lup frem og undersøgte 

det. Paskontrolløren kunne sandsynligvis ikke tro på at passet var ægte. Så kom der flere, der skulle 

se på vores pas, og bagefter gik de tre paskontrollører og sagde vi skulle vente et øjeblik. Min søster 

kunne skimte dem fra lang afstand, hvor de snakkede med en fjerde, som også kiggede på det med 

lup. Vi ventede bare, og jeg var egentlig ret forvirret og lignede måske et spørgsmålstegn. 

Var det virkelig så sjældent, at der kom turister fra Danmark? Det tog faktisk rigtig lang tid - måske 

omkring 20 min. - før han var tilbage igen. Det var en lidt pudsig hændelse. 

Så tog vi en lille bus, der kørte os til den lille flyvemaskine og afsted fløj vi til Tashkent, Uzbeki-

stan. 
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Uzbekistan 
Vi ankom til den samme lufthavn, som vi havde prøvet én gang før, og ud igen gennem den samme 

udgang. Det føltes lidt som om vi startede forfra. Det var virkelig varmt. Uzbekistan var klart var-

mere med temperaturer svingende omkring de 40 grader hver dag. 

Vi kom til hotellet Asiaway Apart Hotel, som kan anbefales. Det var en lejlighed vi kunne leje, og 

der var virkelig rart og personalet var meget søde. Vi gik omkring i lokalområdet efter aftensmad, 

og så den del af byen, hvor vi boede. Der var meget fattigt, og slet ikke så moderne som i Kazakh-

stan. Der var folk, der solgte frugt i lange baner omkring vejene og der var betjente i grønne unifor-

mer, der stod midt i trafikken i lyskrydsene og dirigerede vej med deres stave. Det var ret specielt. 

Og de ældre uzbekiske damer havde sådan noget specielt virkelig farverigt tøj på. Selv i de butikker 

vi gik ind i, var der ingen der kunne snakke 

engelsk eller bare forstå ét ord, som f.eks. 

vand. Jeg tænkte umiddelbart, jeg hellere 

måtte se at lære lidt russisk.  

Der var meget fredeligt. 

Det er svært at beskrive uzbekerne; på den ene 

side, har de næsten samme asiatiske træk som 

kinesere, men de ligner ikke kinesere eller ka-

zakhere. På den anden side er de meget mang-

foldige, altså der er mange forskellige udseen-

der…  

 

Den næste dag tog vi til Amir Temur museum. 

Meget spændende og lærerigt. Derefter til 

Chorsu bazaar. Det var virkelig eksotisk, 

mange boder, 43 graders varme, og alt i alt en 

ret speciel oplevelse. Nogle gange får jeg lidt 

ondt at dem der står i boderne dagen lang i den 

varme, for så om aftenen at pakke det hele ned, 

for så igen næste morgen at pakke det ud igen. Men på den anden side, det er jo sådan de får mad på 

bordet. Som folk virker uzbekerne gæstfrie og imødekommende mennesker, virkelig venlige. Kær-

lige og nysgerrige efter at vide, hvor vi kommer fra. I hvert fald dem, vi mødte i lufthavnen og i 

paskontrollen samt dem vi faldt i snak med i byen, restauranterne osv. Med snak mener jeg ikke en 

flydende samtale, men mere et forsøg på, eftersom engelsk er mindre udbredt og der var svagere in-

ternetsignal der end hvad vi var vant til og ovenikøbet forstår mange heller ikke russisk så godt. Ud-

fordring var det, men sjovt var det nu også lidt. Om aftenen er der mega meget lys i alle farver - rød, 

lilla, hvid, grøn, blå - på bygninger og træer; så det var et elegant syn at køre i taxa gennem byen 

om aftenen. 

Nogle gange kunne jeg mærke stirrende blikke, og jeg tror det var tydeligt, at vi var turister, selvom 

jeg ligesom prøvede at blende ind. Det må have været min lille røde vandrerygsæk, der afslørede 

det. 
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Den næste dag tog vi afsted til byen Samarkand. Vi lod nogle af vores kufferter blive på Asiaway 

Apart Hotel eftersom vi ville komme tilbage igen, og damen, der ejede stedet, var så sød, hun ville 

gerne passe på det.  

Vi tog en taxa og kørte til Samarkand. Der var mange bump på vejen dertil og det var en god tur. 

Jeg elsker generelt at køre gennem landskaber, forbi mennesker, der arbejder, sover, børn der leger, 

forbi butikker mm. Man får sådan et dynamisk billede af hverdagen og det liv folk lever.  

 

Da vi ankom til Samarkand, var jeg ret overrasket. Det var godt nok en større, mere levende by end 

jeg havde regnet med. Jeg havde egentlig bare troet at det var en lille forladt provinsby. Her op-

holdte vi os på én af byens luksushoteller Emir Han Hotel, hvilket var ret fedt - ovenikøbet var der 

en pæn swimmingpool. 

Arkitekturen i denne by er helt utrolig og skyldes landsfaderen Timur Lenk, som gjorde denne by 

midt på Silkevejen til hovedstad i 1370. Han kommanderede de dygtigste arkitekter, kunstnere og 

håndværkere til at bygge de utrolige bygningsværker, der stadig står der i dag. Byen er oftest refere-

ret til som hjertet af silkevejen, da det var her silkevejene mødtes. Fra øst kom handelskaravanerne 

fra Kina og mod vest gik silkevejen videre over Bukhara, Khiva og Nukus til Persien - Damaskus - 

Middelhavet - Istanbul og Rom. Registan Square var det officielle handelscentrum. 

Lenks barnebarn Ulugh Beg var astronom og matematiker, men var også fortaler for at også kvinder 

skulle modtage undervisning. Han 

byggede fra 1417-1420 den smukke 

muslimske skole med plads til mere 

end 100 elever. De to andre kolossale 

bygningskomplekser blev bygget et 

par århundreder senere fra 1619-1636. 

Stedet er enestående arkitektur, hvor 

alt er opført i farvestrålende mosaikker 

og kakler.  

 

Den berømte plads Registan Square 

var noget af det første vi besøgte. Og 

det ser meget mere storslået ud end på 

billeder. Og her er der også flere turi-

ster - kinesiske, kazakhiske, tyrkiske 

og så videre - der tog billeder og så sig 

omkring i de tre bemærkelsesværdige 

strukturer; Ulughbek Madrasah, Tilya-

Kori Madrasah og Sher-Doh Ma-

drasah, som står der i dag. 
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Registan square var engang en larmende og livlig plads fyldt med markedsstande, hvor farmere  

og håndværkere solgte deres varer, - jeg kan lige se det for mig, hvordan der så ud for århundreder 

siden. I dag er det en berømt turistattraktion, som står på UNESCO’s verdensarvsliste.  

Vi gik også helt op i tårnet på det bygningskompleks, der stod på vestsiden. Op ad snoede gamle 

trapper indtil vi nåede toppen og så ud over byen. Smukt. På de murstensbelagte vægge havde turi-

ster fra alle verdens lande skrevet en hilsen. Så det gjorde jeg også. Heldigvis fandt jeg først ud af 

meget senere, at tårnet var skævt og hældede til den ene side. Hvis jeg havde vidst det før, ville jeg 

have været lidt nervøs for at gå derop. Nogle gange er det bedre ikke at vide nogle ting, tænker jeg. 

I alle tre bygningskomplekser var der indgange til de smukke haver, som var karakteristisk ved det 

persiske rige og i de mange små rum kunne man finde tæpper, tøj, hatte, tasker, malerier og andet 

kunst. I én af dem sad en mand og hans datter og malede og de var virkelig dygtige! Nogen spillede 

en sød melodi på fløjte, og stemningen var skøn. 

Ligeledes var gravmonumenterne i Shah-I-Zinda, som vist betyder noget i retning med levende by, 

helt unik. Langs en lang trappe op ad en skråning ligger flere mausoleer som er opført omkring 

1300-1800-tallet. De mere end 30 bygninger, som gravmonumenterne udgør, er alle forskellige i 

udsmykning og størrelse - og det jeg specielt finder smukt, er alle de blå mosaikmønstre og detaljer.  
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Ulugh begs observatorium ligger på en af byens høje fra begyndelsen af 1400-tallet. I en af bygnin-

gerne ses en lang, buet slidske, som blev benyttet til beregning af planeter, solen og stjernerne samt 

måners baner. I det tilhørende lille astronomiske museum med forståelige engelske tekster ved mon-

trene ses instrumenter, tegninger mv. Og jeg læste et sted at Ulugh Beg beregnede Jordens hæld-

ningsgrad til 23,53 - vildt! Se det vidste jeg ikke. 

Den orientalske Siyob bazaar mindede meget om den store bazaar i Tashkent. Fra tidlig morgen til 

aften sælges alt muligt mellem himmel og jord og handelsfolk råber og tilbyder deres varer. Der er 

en mangfoldighed af søde sager, tørret frugt samt grøntsager - ikke mindst kæmpestore fuldmodne 

meloner. Duften af eksotiske krydderier blandes med den fra stegt fårekød. Der sælges røde, knyt-

tede tæpper og tøj med alle former for mønstre og broderier. Og sidst med ikke mindst det usbeki-

ske brød, rundt med gylden skorpe. Det siges, at dette brød bliver bagt på en sådan måde at det kan 

holde i et år uden at blive gammelt. Hmm, hvis det virkelig er sandt - så er det godt nok vildt. Og 

nationalretten i Uzbekistan er plov, som er ris med kogte grøntsager og noget fårekød. Til tider 

kommer der kikærter eller rosiner i.  

Vi besøgte også Bibi Khanum moskeen, Gur-E-Amir (Timur’s grav) og nogle få mere. Men det var 

bare den samme karakteristisk blå mosaikarkitektur som de andre, og det var bare det. 

Timur Lenk/Amir Temur var en stor krigsherre samt grundlægger af det Timuridiske dynasti, noget 

der senere er blevet til Uzbekistan. Han erobrede store områder, men i forbindelse med sine erobrin-

ger har han ry for at være en grusom tyran. Historikere anslår at hans felttog kostede 17 millioner 

livet. Trods det er han hyldet af Uzbekerne. Jeg tænker, at uzbekerne muligvis ser en form for natio-

nalisme i ham. 

Vi spiste hver aften aftensmad på luksusrestauranterne i byen hhv. Restaurant Zafar samt Samar-

kand Restaurant. Og det var også en oplevelse i sig, eftersom der var levende musik og dans, og 

maden var meget lækker. Der var unge tjenere, der stod med deres hvide skjorter og sorte butter-

fly’s og var hele tiden klar til at fylde dit glas op igen - og prisen var slet ikke så dyr endda.  

Den sidste aften i Samarkand nød vi også. Om aftenen så vi nemlig et fortryllende lysshow, hvor 

Registan Square lyste op i alle regnbuens farver og der var noget uzbekisk musik. Meget festligt. 

Byens borgere var også alle kommet ud og der var så mange mennesker - det havde der slet ikke 

været i dagtimerne. Forældre, børn, unge mennesker og så fremdeles, der alle hang ud omkring Re-

gistan-torvet, og det viste sig, at der også var en park lige ved siden af. 
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Den efterfølgende dag gik turen videre, tilbage til Tashkent og Asiaway Apart Hotel. 

Byen Samarkand er rig på historie med gader beklædt med mosaik arkitektur. At Samarkand gen-

nem tiderne har fået betegnelser som f.eks. Østens perle er ikke helt galt. Der er noget specielt ved 

denne by, som jeg ikke kan sætte ord på. Om det bygningernes overdådige skønhed, den gyldne sol 

eller en blanding af alt, ved jeg ikke. Men den er speciel og værd at besøge. At rejse hertil igen er 

sandsynligt.  

 

Vi blev kun i Tashkent i omtrent to dage før vi skulle rejse til vores næste og sidste by, Istanbul.  

Vi foretog os ikke så meget vildt spændende. Vi gik lidt ture i byen og ellers bare slappede af. Vi 

var også trætte efter at rejse rundt og foretage os så meget. Hvem ville have troet, at det var udmat-

tende at rejse? Men jeg kunne godt mærke, at jeg var udmattet og bare træt.  

 

Istanbul 
Istanbul. Byen, der ligger på begge sider af Bosporusstrædet og dermed i både Europa og Asien. 

Tyrkiets største og tættest befolkede by. Det tidligere Konstantinopel, og før det, kendt som Byzan-

tion. I løbet af de mange århundreders eksistens, er der bygget samtlige forskellige borge,  
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slotte, moskeer og meget mere. Heraf kan nævnes de meget populære turistattraktioner blandt andet 

Hagia Sofia, Topkapi paladset, Den Blå Moske (Sultan Ahmet moskeen) samt Galata tårnet.  

Men det bedste af alt tror jeg helt sikkert 

var, at kommunikationen ikke var en udfor-

dring længere. Alle kunne snakke engelsk i 

dette turistcentrum, hvor der var fyldt med 

turister fra mange forskellige lande: Jeg har 

hørt folk snakke alt fra russisk til fransk, 

spansk, kinesisk og mange flere. 

Og mad, ja, i sådan en kæmpe by, så var 

der alt slags mad. Man kan decideret finde 

alt. Fast food lige om hjørnet. Italiensk på 

venstre side af dén vej. Kinesisk mad, ja det er lige til højre på en af sidegaderne af Istiklal gågaden. 

Og de karakteristiske tyrkiske sharwarmaboder, hvor olien bare drypper, - dem var der utallige af. 

Under vores ophold i Istanbul fik vi blandt andet besøgt Hagia Sophia, som er det største og mest 

imponerende byzantinske monument, der står tilbage i dag. Bygningskomplekset fungerede som en 

ortodoks katedral fra dens færdiggørelse i år 537 til år 1453 - lige med undtagelse fra 1204 til 1261, 

hvor den fungerede som en romerskkatolsk katedral. Fra 1453 og til 1931, fungerede det som en 

Moske. Og i 1931 blev det åbnet som museum. 

 
 

Indenfor er den meget mere storslået end udefra. Det er et beundringsværdigt bygningsværk. Det er 

værd at se, hvis man tager til Istanbul - især fordi det er et så gammelt bygningsværk. 

Den Blå Moske, også kaldt Sultan Ahmet moskeen, fik vi også set. Inden vi gik ind, skulle vi have 

nogle tørklæder på, og lange skørter på - for at respektere stedet. Der var et minihus ved siden af, 

hvor man lånte tørklæder og nederdele. Tja, så kunne man gå ind. Og så var der bare et mylder af 

mænd og kvinder i blå tørklæder og gule nederdele. Men indeni moskeen var der et stort område, 

der var spærret af, og loftet var også dækket til og i stedet var der sat nogle kæmpe plancher med 

billeder af hvordan der ville have set ud - det var lidt skuffende. En fin oplevelse alligevel. 

Topkapi paladset var også en forholdsvis populær turistattraktion. Det var et museum, hvor der var 

udstillet mange forskellige ting i glasmontre. Gamle, historiske, kulturelle sager - men jeg nød det 

virkelig ikke så meget. Jeg var meget udmattet i varmen og de lange køer, der varede timer, gjorde 
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det også trættende. Jeg synes ærligt heller ikke, at der var så meget specielt ved det. Det bedste mu-

seum, jeg har været på, er Kazakhstan Nationalmuseum i Astana - der var alt genialt indrettet, så det 

var spændende at gå rundt. Men i hvert fald var det en fin tur og vi lærte meget. 

Den sidste af de populære historiske seværdigheder vi så, var Galatatårnet. Det var meget gammelt, 

og mindede mig om et middelalderudkigstårn. Og oppe fra toppen fik vi en fin udsigt over hele 

Istanbul. Istanbul virker til at være lidt rodet og proppet. Mange huse og bygninger, der ligger vir-

kelig tæt. Det, der gjorde udsigten smuk, må være det tyrkisblå hav, der glimtede i aftensolen. 

Ved en af de sidegader, der går fra Galata tårnet, fandt vi en finurlig butik med alle mulige gamle 

ting. Den er værd at nævne, da jeg synes, der var meget mere spændende at gå rundt derinde end de 

museer jeg besøgte i Istanbul. Det virkede også lidt som et museum. Der var udstillet forskellige 

gamle ting fra 1800- og 1900-tallet. Gammeldags radioer, båndafspillere, tandlægestol og mm. 

 

Under opholdet i Istanbul brugte vi også en 

del tid på at gå langs Istiklal Avenue, en 

uhyrlig lang gågade, hvor der er butikker og 

restauranter på begge sider. Især butikker, 

der sælger traditionelle tyrkiske desserter, 

som er lige ved at være alt for søde i smagen 

f.eks ”Bakhlava”. Og der var boder, hvor 

mænd i mønstrede velourveste med tilhø-

rende mønstrede hatte og sorte påklistrerede 

moustache overskæg, slog i isen med deres 

stave for at lave tyrkisk is, for derefter at 

lege en ”kan du tage din is”-leg med små børn. Isen er klistret sammenlignet med is i Danmark og 

den smelter på tungen. Ikke lige min favorit. Forresten gågaden er et levende kaos, SÅ mange men-

nesker, det er helt sindssygt.  

Vi tog også på en en-dags-tur til den asiatiske side af Istanbul, hvor der var meget mere fredeligt, og 

smukt og mindre proppet og mindre kaotisk. Vi gik langs vandet, spiste frokost og bare nød turen.  

 

Vi fik rejst hele Istanbul rundt. Gået på gaderne i nordlige Sisli, i mere moderne Taksim, i Beyoglu, 

spist i Zeytinburnu, og selvfølgelig vandret omkring i det turistprægede lidt gamle Fatih-område. 

Og vi tog metroen, som er kolossal og hvor der oftest sad nogle og spillede musik. Det skønneste 

var nok at køre tværs over det gyldne horn i metroen, for lige dér var der et smukt syn hver gang. 

Istanbul på begge sider af det tyrkisblå vand, hvor man i udsigten kunne skimte den blå moske. 

Grand bazaren i Istanbul besøgte vi også - det var en stor bazar forskellig fra bazarerne i Central-

asien. Karakteristisk var de mange mennesker, det kunstneriske loft og de mange forskellige butik-

ker - specielt mange, der solgte souvenirs.  

Hvad der ellers var karakteristisk for Istanbul - udover shawarmaboderne og boderne med tyrkisk is 

- var de utallige boder, hvor der blev solgt brændte kastanjer og grillede majskolber. 
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En af de mest interessante oplevelser under tiden i Istanbul var dengang vi besøgte Prinsesse Øerne. 

Det var lidt af et minieventyr og faktisk en meget spontan hændelse. Vi havde tænkt, vi gerne ville 

ud at sejle og opleve en sejltur gennem Bosphorus. Vi tog ned til havnen til dét sted, hvor man 

kunne købe billetter, men de havde lukket og åbnede første 2 timer senere. Så vi stod der og overve-

jede om vi skulle vente eller tage et andet sted hen for så at komme tilbage… 
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Min far ser så, at der er mange mennesker, lige ved siden af, der scanner deres Istanbul Card og går 

ombord på et skib. Min far kommer med den ide, at vi skulle tage gøre det samme og se hvor vi en-

der. Det ville blive en oplevelse lige meget hvad.  

Vi scanner vores Istanbul Cards og følger med flokken om bord på et skib, vi intet aner om hvor 

skal hen. Jeg var spændt. Vi kunne kun blive overrasket. Afsted sejler vi i den bagende sol og på det 

turkisblå hav.  

Vi sejler i meget lang tid, længere og længere væk fra kysten - og selvom vinden er dejlig kølig og 

forfriskende - begynder jeg at blive lidt nervøs over, hvor vi egentlig var på vej hen, eftersom jeg på 

google maps kunne følge med i sejlturens retning nedad mod syd langt fra kysterne… Jeg havde 

ikke regnet med hverken denne retning eller distance. 

Da vi så kommer til en temmelig tropisk ø, forsvinder bekymringen. Det var da ikke så dårlig en ide 

alligevel. Øen har store høje tæt besat med grønne træer og for neden af skråningen findes hvide 

huse. Der er også en badebro og strand. Det så smukt ud. Vi sejler forbi den samt endnu en tilsva-

rende smuk tropisk ø, skibet når derefter. Ved den tredje tropiske ø, vi når, stopper skibet og folk 

begynder af gå af. Så hører vi et ”alle passagerer bedes stige af” først på engelsk - så tyrkisk, tror 

jeg vist nok. Så vi går af. 

Den tropiske ø havde små pastelfarvede huse og smalle brostensbelagte gader, husker jeg det som. 

Der var mange blomster i alle farver og butikker, der solgte is, souvenirs mm. Der var også en re-

staurant, der serverede alt slags fiskeretter. Der var decideret ingen biler. Det var ret specielt og flot 

på sin egen måde. Vi spiser is og går omkring på øen. Der er fredeligt, temmelig roligt - i hvert fald 

ikke den samme larm eller kaos, som i Istanbul byen - selvom der var mange mennesker. På turen 

rundt støder vi også på gammeldags hestevogne med små hvide, grå og brune heste. Folk kører altså 

rundt i hestevogne, cykler eller bare går. Det var prinsesseøerne, vi var ankommet til. Efter vores 

besøg tager vi så et skib tilbage til Istanbul. Man, det var en skøn - temmelig spontan - oplevelse 

samt en nydelig forfriskende sejltur. 

 

Istanbul er en by fyldt med kultur og historie. Mange seværdigheder, utallige restauranter, cafeer, 

butikker, katte, rodet trafik, virkelig mange mennesker, hoteller overalt, shawarmaboder ved hver 

gade, turister og larm. Metroen er kæmpe. Imponerende, hvorledes man har bygget noget så stort. 

Byen er levende og dynamisk, men også lidt kaotisk. Restaurantmedarbejdere, der står på gaden og 

vil lokke dig til at spise på deres restaurant, mens de snakker alverdens sprog,. Jeg har flere gange 

oplevet, at disse restaurantmedarbejdere snakkede russisk til os pludseligt. Og de var ikke de eneste; 

også andre vi mødte snakkede russisk til os, bl.a. damen der arbejdede på vores hotel, en tyrkisk 

dreng vi gik forbi på gaden mm. Jeg havde aldrig bare overvejet, at jeg kunne ligne en russer. Inte-

ressant dog. Men Istanbul er også en by fyldt med fattigdom og slum. Der er mange tiggere, børn 

som ældre, samt slumkvarterer hvor folk bor i forfaldne gamle huse og lever i ringe sanitære for-

hold. 

 

Danmark - hjem kære hjem 
Efter vores lange rejse igennem Kazakhstan, Uzbekistan og Istanbul - trætte og mættede med ople-

velser og indtryk - vendte vi hjemad til Danmark. Sidste flyvetur, sidste stop. Det føltes som om jeg 

havde været væk i hundrede år. Og jeg trængte til at komme hjem og slappe af.  
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Én ting er dog sikkert. Det har været en rejse rig på værdifulde oplevelser, indtryk og minder. Jeg 

har set en uhyrlig masse, oplevet utrolig meget samt mødt og snakket med en del mennesker.  

Der var til tider snakkesalige taxachauffører - én i Shymkent, der fortalte om at han engang havde 

været udsendt som soldat i Afghanistan, en anden ung taxachauffør i Samarkand på kun 23 år, der 

var vildt sjov at snakke med, og som jokede med at han var for gammel til skole. Der var søde med-

arbejdere i lufthavnene, på hoteller og restauranter - bl.a. den unge kazakhiske steward og taxa-

chaufføren i Astana i forbindelse med episoden vedrørende min søsters telefon. Og der var den 

snakkesalige søde uzbekiske pige ved navn Kamilla, der arbejdede på Asiaway Apart Hotel.  

Og forskellige nysgerrige og søde folk i butikker, bazaarer og bare i byen, der spurgte, hvor vi kom 

fra, var imødekommende til at snakke med eller klar på at hjælpe. 

Det har været spændende at lære om de forskellige kulturer - bl.a. sætter man i Uzbekistan hånden 

på brystet som et symbol på venlighed og respekt; og noget jeg fandt specielt mærkværdigt, var at 

der i Kazakhstan er tradition for, at man kidnapper sin brud… 

Men alt var heller ikke en dans på roser. Vi brugte nemlig også meget tid og energi på, at finde ho-

tel til den næste by, finde ud af transport, bare at planlægge og meget mere. Den slags gjorde vi, 

mens vi var ude at rejse. Og kommunikationen med folk i Centralasien var også som sagt en udfor-

dring. Og at gå en hel dag i 40 graders varme er udmattende. 

 

Om jeg har lært en masse? Det har jeg helt sikkert. En rejse i det fremmede har givet mig en del er-

faringer - bl.a. har jeg erfaret at man kan komme langt med høflighed, åbenhed og nysgerrighed, og 

at intet bliver nøjagtigt som planlagt på en lang rejse. Så nogle gange skal man bare se hvad spæn-

dende nyt morgendagen bringer. 

Vigtigst af alt, har jeg fået en dybere indsigt i hvor privilegeret jeg er - jeg har altid været bevidst 

om at jeg var privilegeret i forhold til den verden jeg lever i og at jeg skal være taknemmelig for alt 

det jeg har, samt alle de muligheder, der er mig til rådighed, men efter at have rejst gennem samt-

lige byer og lande, og set og oplevet alt det jeg har, har jeg fået mig en helt anden forståelse for 

dette. Jeg har set fattigdom, trænge vilkår og ekstremt hårdtarbejdende mennesker og meget af det 

har været rørende. 

 

At have fået en så enestående chance for at udforske og opleve verden - er ubeskriveligt med ord. 

Men jeg håber det er tydeligt, hvor meget der ligger i ”AF HJERTET TUSIND TAK”. 

Kærlig Hilsen Sarah 


