
Resa till Krim och Aroma Jalta 
 
Under våren 2008 beslöt jag att göra en alldeles speciell resa. Jag visste att resan skulle bli ganska så 
påfrestande, men spänningsfull och intressant. Jag t.o.m. sade mig att den skulle bli ett bättre 
hälsotest än att gå till doktorn. Om jag återkom frisk och sund så betydde det jag verkligen var det. 
 
För att inte överdriva hela företaget så flög jag från Stockholm, där jag bor, till Gdansk där resan per 
buss skulle utgå ifrån. Flyget avgick från Skavsta vid Nyköping och innebar en en och en halv timmes 
resa genom ett underbart nyutslaget försommarlandskap genom Sörmland. 
 
Flygresan tog en timme, under vilken jag verkligen kunde följa Sveriges östkust, såg Öland och 
Kalmar, trakter där jag tidigare bott. Strax såg vi den polska kusten, innan vi landade på Lech 
Walwensa-flygplatsen. Där Daniela väntade på mig. Underbart! 
 
Vi åkte buss in till stan och hem till Daniela, som bor mitt i centrum. Jag skulle få bo hos henne några 
nätter. Vi tog en promenad i stan, som jag redan besökt en del gånger. Gdynia byggdes upp på en 
liten fiskeby och fick stadsrättigheter så sent som 1926. Den har Polens största hamn och havet är ett 
viktigt inslag i stadsbilden. Det finns flera vackra statyer på strandpromenaden bl.a. en av Joseph 
Conrad, som föddes i staden. Efter en god måltid i en nyrenoverad restaurang gick vi till hamnen och 
drack cappuccino. Man hade breddat stranden genom att muddra upp en massa sand, så att hamnen 
blev djupare. Bakom oss låg en ås med bokskog och utanför stranden sträcker sig den långa halvön 
Hel, som skyddar hamnen. På den finns det ett rikt fågel- och växtliv. Under de sex–sju åren som gått 
sedan jag senast var i Polen hade både städer och landsvägar moderniserats oerhört. Vi var inne på 
gallerior i flera våningar och såg allsköns varor; moderna kläder, elektronik, mat, ja vad du kan vilja 
ha. Vi var inne på en stor saluhall med alla slags goda ostar, korvar, fisk mm. 
 
Dagen därpå reste vi till Bygdgoszcz en tågresa på fyra – fem timmar också genom ett grönskande 
vårlandskap. Där skulle jag hålla någon slags ”prat om” Sverige för en grupp studenter som tog 
examen i Turistskolan som finns där. Det var ganska roligt. Återresa till Gdynia genom vacker 
skymning. 
 
Sedan var det dags att förbereda sig för den långa resan söderut mot Europas sydligaste hörn- Krim 
och esperantoträffen Aroma Jalta. Nicoline Daniela och jag fraktade vårt bagage till Centralstationen i 
Gdynia där bussen väntade. Vi packades in och gav oss iväg mot Warszawa, för att hämta upp 
ytterligare en buss. Vi åkte genom det vårvackra landskapet med blommande och grönskande träd 
tills vi parkerade vid det kända Kulturhuset i Warszawas centrum. De två bussarna gav sig iväg 
söderut mot Lodz där vi skulle hämta ytterligare material. Sedan när natten började falla bar det av 
mot gränsen till Ukraina. Det var gränsen mellan EU och länder utanför EU. Det betydde att det var 
en omständlig överfart av gränsen mellan Polen och Ukraina. Över fyra timmar tog gränsövergången. 
Det gamla sättet att samla in alla passagerarnas pass för behandling användes. Man trodde ju aldrig 
att man skulle få se sitt pass igen. Men efter några timmar fick man det tillbaka. Man kan också 
föreställa sig vilken tid det tar med två bussar ca 80 personer, som dels ska köpa dricka, dels ska 
kissa. Alltså varje uppehåll tog sin rejäla tid! 
 
Trots alla problem så rullade bussarna tidigt på morgonen in i Ukraina. Vi försökte sova så gott det 
gick och faktiskt så kunde vi sova bättre än vi hade förväntat oss.  
 
Efter flera timmars resa genom slättland närmade vi oss Kiev, huvudstad i Ukraina. Enligt vad vi har 
lärt oss i våra historieböcker var det vikingar som grundade staden någon gång på 800-talet. Området 
kallades då Kievrus och var en medeltida furstestat i de centrala delarna av Dneprdalen. Detta var ett 
löst sammansatt rike bestående av östslaviska agrarsamhällen och nordiska vikingar. 988 
introducerades den bysantinska kristendomen av furst Vladimir I. Mongolernas erövring under 1100- 



och 1200-talen ledde till Kievrikets fall 1240. Mongolerna styrde staten tills den 1340 kom att höra 
under Polen och 1362 under Litauen. Det blev motsättningar mellan katolsk och ortodox religion. 
1654 infogades större delen av Ukraina i det ryska imperiet och blev ortodoxt centrum i regionen. I 
mitten av 1800-talet blev Kiev centrum för den första nationalistiska ukrainska rörelsen. Efter 1917 
kämpade man för ett oberoende Ukraina. Ukraina var sovjetisk republik 1934 till 1991, då Ukraina 
blev självständig stat.  
 
Vi besökte Sofiakatedralen byggd 1017, ett av de första exemplen på rysk kyrkoarkitektur. Kyrkan är 
vackert renoverad med centralkupolen förgylld och murarna lysande vita. Kyrkan ligger på en brant 
över Dnepr med vacker utsikt över dalen. I detta religiösa centrum finns också det befästa 
Petjerskaklostret grundlagt på 1050-talet och Uspenskyjkakatedralen från 1070-talet. Området kring 
stadens huvudgata Chresjtjatyk har återuppbyggts i monumental stil och kantas av trädplanteringar. 
Vi guidades också genom hantverkarstadsdelarna i de gamla stadskvarteren. 
 
Efter att ha stiftat bekantskap med denna vackra stad vände vi återigen söderut mot Krim. Vi rastade 
för kvällsmat vid en vacker herrgård i en stor park Palats Sofievka. Det hela var byggt av en polsk 
adelsman på 1700-talet. Därefter bar det av för ytterligare en nattlig körning till det fortfarande 
avlägsna Krim och Jalta. När det började ljusna och vi vaknade till efter den nattliga resan i bussen, 
såg vi oss om efter Krim och Svarta Havet, men det var fortfarande långt kvar till dess. Dock framåt 
lunchtid närmade vi oss städerna längs sydkusten och bussen körde in i Jalta tillsammans med den 
kända trolleybussen, som går mellan några av städerna där. Den lär vara världens längsta 
trolleybusslinje. Vi åkte genom de inför 1 maj festklädda städerna och såg Svarta Havet nedanför oss. 
Det var knappt att fantasin räckte till att föreställa sig att vi befann oss på Krim i Jalta invid Svarta 
Havet. Vi körde en bit upp på bergssluttningen och där var vårt kurscentrum med utsikt över 
bergstoppar. På bergssluttningen växte pinjer, cypresser och magnolia. Inne på gården fanns en liten 
piazza, vattendammar och en liten fiskdamm. Där fanns också en liten veranda med utsikt över allt 
jag beskrivit. Där hade den gruppen som jag deltog i sina lektioner under bar himmel. Det var inte 
oerhört varmt, men ändå skönt att sitta ute och ha lektioner. 
 
Vår grupp lärde sig esperanto genom ”intellektuella lekar”, d.v.s. olika sorters lekar med ord. Ibland 
hade jag möjlighet att få lite extra information av vår lärarinna Tatyana Auderskaja. Hon berättade 
mycket om landet och dess historia. I väster och söder omges Krim av Svarta Havet, i nordost av 
Azovska sjön. Norra delen av halvön är slätt- och stäppland. I söder reser sig Krimbergen på sina håll 
till 1500 meters höjd. Södra delen har milt klimat och medelhavs-växtlighet. Det finns gott om 
vinodlingar på bergssluttningarna. Krim har sedan urminnes tider bebotts av en mängd olika folkslag. 
Det finns lämningar av boplatser i grottor redan från paleolitisk tid. Under bronsåldern hade Krim 
nära samröre med norra Kaukasus. I början av järnåldern tillhörde Krim skyternas rike. För en del år 
sedan visades en fantastisk utställning i Sverige av skyternas guld. På 600-talet f Kr koloniserades 
Krim av joniska greker. De grundade bl.a. Theodosia, Pantikapaion. Under 480-talet f.Kr enades 
halvön under den helleno-skytiska härskardynastin och blev en betydelsefull stadsbildning, som levde 
kvar in på senantiken. På 200-talet e Kr blev halvön en del av ostrogoternas sydryska rike. En liten del 
av detta folk levde kvar i bergen ända till 1700-talet, en liten grupp etniska germaner, som fanns kvar 
trots att hunnernas invasion drivit bort de flesta av de olika folken från södra Krim. Den mongoliska 
Gyllene Horden erövrade östra Europa på 1200-talet. Då slog sig turk-mongoliska stammar ner på 
Krim. 1440 bildade mongolernas ättlingar de islamiska krimtatarerna Krimkhanatet, som kom att lyda 
under det Osmanska riket. Under slutet av 1600-talet visade de ryska tsarerna ett ökat intresse för 
Krim och Katarina I, den stora, utökade det ryska imperiet mot Svarta Havet. 1783 införlivades Krim 
med det ryska imperiet och Svarta Havsflottan förlades till Sevastopol. Krimtatarernas 
jordegendomar övertogs av inflyttade ryssar. Under andra världskriget sägs det att tatarerna 
samarbetade med tyskarna och Stalin förvisade dem till Sibirien. Vi besökte en tartarby, dit 
tartarerna nu återvänder efter förvisningen. Där finns ett fint museum med khanens palats. Jag köpte 



en cd-skiva som gör det möjligt att återuppleva besöket med alla vackra möbler och textilier. Det 
finns också en moské i anslutning till palatset.  
 
Vi gjorde flera utfärder längs Svarta Havets kust och över de vackra, vilda bergen. De är inte så höga, 
men väldigt pittoreska. Var som helst man befinner sig på södra Krim är man omgiven av dem. Vi 
besökte Sevastopol, där den ryska Svarta Havsflottan ligger. På alla ställen, som man kommer till vid 
Svarta Havet breder det ut sig så mäktigt, en otroligt stor vattenyta där det inte finns något på andra 
sidan.  
 
Vi besökte en stor ”panorama-utställning” i Sevastopol över Krimkriget. Man hade byggt ett stort 
runt hus med målningar och fristående figurer som allt beskriver kriget 1853–56. Hemska men 
mycket levande bilder av krigets härjningar. Det som kallas Krimkriget var ett av flera krig mellan det 
mer eller mindre sönderfallande Ottomanska riket och det växande ryska imperiet. Katarina II hade ju 
börjat bygga upp Rysslands utvidgning, för att skaffa sig gräns mot haven i söder. Europas östra hörn 
var oroligt Balkan, Turkiet, Mellanöstern (likadant som idag) Den tändande gnistan då liksom nu var 
religiösa meningsskiljaktigheter i Palestina. Ryssland ville beskydda de ortodoxa, Frankrike 
katolikerna. Sedan kriget bröt ut 1853 blandade sig Storbritannien också i, eftersom sjöfart och 
handel hotades om maktbalansen förändrades.  
 
Krimkriget har blivit känt bl.a. för att det fanns flera sjuksköterskor som plåstrade om soldaterna. Vi 
känner till Florence Nightingale. Hon var knappt känd av guiden, som istället talade om en känd rysk 
sjuksköterska. Hon gjorde enligt guiden mycket större insatser. Man ser hur lite vi vet om kulturen i 
våra olika delar av Europa. Andra nyheter i kriget var järnväg, kamera, krigskorrespondent, telegraf 
och så naturligtvis nya vapen.  
Tsar Nikolaj I dog, så fredsprocessen måste påskyndas. Han efterträddes av den fredsinriktade tsar 
Alexander II. Han måste reformera det ryska samhället och var den tsar som avskaffade 
livegenskapen 1861. Vid den tiden förändrades utvecklingen i flera länder, när ländernas 
begåvningsreserv släpptes fri. 
 
1945 efter andra världskriget var Krim åter inblandat i storpolitiken. Vi besökte palatset Liwadia och 
såg rummen, borden och stolarna där Churchill, Roosevelt och Stalin beslöt hur Europas framtid 
skulle gestalta sig. Tyskland skulle delas i fyra ockupationszoner under en kontrollkommission. Polen 
förlorade territorium i öster till Sovjetunionen med bl.a. Lvov och ersattes med land i väster bl.a. 
Stettin. 
 
Vi besökte flera slott som låg underbart uppe i bergen eller i närheten av havet med underbar utsikt. 
Slotten hade tillhört tsarer eller ryska adelsmän. Även många författare och konstnärer hade 
tillbringat semester eller konvalescens på södra Krim. Jag nämner bara några, Puskin, som bott i den 
vackra, nyrenoverade lilla semesterstaden Gurzuf på en klippa precis ovanför havet. Tolstoj, 
Mickiewicz och Tjechov, som t.o.m. fått en alldeles nygjord staty på strandpromenaden i Jalta, där 
han stod tillsammans med ”Damen med hunden”. Många intressanta personer har byggt sina slott 
och hus i denna vilda och vackra del av världen. En av dem hade byggt ”Svalnästet” på en klippa i 
havet. Nu användes det som lyxrestaurang. En liten bit från Jalta fanns det en gammal underbar 
Botanisk trädgård ”Nikita” med en mängd exotiska gamla träd. Vi hade Tatyana Auderskaya som 
kunnig guide. Tyvärr har staten dåligt med pengar, så man måste hyra ut olika delar av parken till 
privatpersoner så att de kan ta hand om parken. Växten blåregn, som förut varit symbol för Krim, 
växte i stort överflöd. 
 
Jag gjorde ett par fantastiska promenader i gamla ännu ej renoverade delar av staden. Man såg den 
gamla arkitekturen, med speciella glasverandor och snickarglädjesågade takskägg. På flera håll höll 
man på att måla om husen och byggen pågick överallt. Det berättades för mig att den typ av 
arkitektur är påverkan från tartarernas kultur. I närheten av strandpromenaden fanns en stor 



marknad med intressanta exotiska grönsaker och frukter, även inläggningar av alla de slag, i vinäger 
eller sockerlag. Många välsmakande saker. 
 
På kvällar och även ibland på dagarna förekom det intressanta esperantoprogram – föredrag, 
intressanta naturfilmer från våtmarker vid Svarta Havet med esperantotext, mycket esperantomusik, 
särskilt älskade var sånger som skrivits av ett par från Ryssland och ofta medverkat på träffar på Krim, 
men som nu bor i Stockholm. Jag försökte mig på att ”spela” en av de monologer som Harold skrivit 
på esperanto. 
 
Veckan gick fort och det var dags för återresan. Bussen körde längs Svarta Havet, över områdena 
med den bördiga svarta jorden och även över stäppen till Odessa, staden vid Svarta Havet med den 
största hamnstaden och som är centrum för handel och kommunikation. Odessa är byggt på en 
tatarisk bosättning och är omnämnt redan 1415. 1794 påbörjades byggandet av hamnen och den 
moderna staden. En släkting till Kardinal Richelieu som flydde från franska revolutionen till Odessa 
som drog till sig internationellt liv räknas som stadens grundare. Han står staty som en romersk 
ledare, sittande på en häst blickande ut över hamnen som han grundade. Nedanför statyn börjar den 
kända trappan som finns med i Eisensteins film ”Pansarkryssaren Potemkin”, som skildrar myteriet 
och de revolutionära oroligheterna i samband med revolutionen 1905. Odessa skadades svårt under 
andra världskriget, men nu är stadens centrum uppbyggt som en vacker stad med enhetlig arkitektur 
kring Operan och torgen. En vacker stad att vandra runt i. Trappan från Richelieu-statyn ner mot 
havet är en fantastisk upplevelse, liksom att se den nerifrån havet och upp mot statyn. Att vandra på 
piren med utsikt över den oändliga vattenytan var också en oförglömlig upplevelse.  
 
Åter var det dags att ge sig ut på en nattlig resa, men nu norrut mot staden Lwov/Lviv. Där blev vi 
inkvarterade i privathem hos gamla polacker. Det var en intressant idé för polackerna på resan att 
träffa polacker som bott kvar på den sidan gränsen efter andra världskriget. Vi besökte en stor 
kyrkogård från tiden före andra världskriget. Många polska gravar och monument. Vi vandrade runt i 
staden, såg Operan, kyrkor, torgen. Denna staden verkade inte så öppen som städerna vid havet. 
Daniela och jag och några till åt på en restaurang som var gjord som en gammal kneipe där 
frihetskämparna samlades under tidigare befrielserörelser. Stämning! Verkade vara ett populärt 
ungdomsställe. 
 
Vi återkom till Gdansk omkring klockan ett på natten efter att ha upplevt ”traffic jam” i Warszawa. 
Efter ytterligare en dag i Gdansk och några timmar vid Östersjöns strand flög jag åter till Stockholm, 
där jag blev mottagen av ösregn och kyla efter fint väder hela resan.  
 
Maj 2008 Kerstin Rohdin  


