… i kulturhuvudstaden

PLOVDIV
KULTURSTAD
– REDAN FÖR 2 000 ÅR SEN
”Ancient and eternal” (”Antik och evig”).
Så lyder Plovdivs officiella slogan. Och den
finns det verkligen belägg för eftersom staden ses som en av Europas allra äldsta, som
bebos än i dag. Uppe på Nebet Tepe-kullen
i Gamla stan hittar vi lämningar efter 6 000
år gamla förhistoriska bosättningar. Och
väl framme vid vår tideräknings början var
Plovdiv – som då hette Philippopolis – redan
en viktig och välmående provinsstad i det
romerska imperiet. Vilket gör att Plovdivs
borgmästare i dag hör till en av de lyckliga
som kan skylla ett försenat vägbygge på att
grävskoporna just satt tänderna i en fullskalig romersk teater, ett marmorglänsande
forum eller ett dåtida tekniskt underverk till
dricksvattenflödande akvedukt.

… MED TEATER FRÅN
ROMARNAS TID
Vilket var precis vad som hände så sent som
1970, då Plovdiv plötsligt under jordlagren
i Gamla stan återfann sin 2 000 år gamla
romerska amfiteater. Teatern, med plats för
6 000 åskådare, ses inte bara som en av
världens bäst bevarade. Den används också
även i dag som en aktiv kulturscen. Dagens
besökare belönas alltså inte bara med en
storslagen utsikt över stan, utan kan även
köpa biljett till en historiskt inramad pjäs,
konsert eller operaföreställning. På sajten
Plovdiv2019.eu hittar du teaterns program,
liksom allt annat som händer i Plovdiv under
kulturhuvudstadsåret.
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De flesta turister som besöker Bulgarien landar i badorterna vid Svarta havet. Men
Fönstrets chefredaktör Jonas Helling reste till huvudstaden Sofia och till Plovdiv,
Bulgariens andra största stad som i år också är europeisk kulturhuvudstad. I båda städerna fann han mångtusenårig kultur, god mat och gott vin – allt till en prisnivå som fick
reskassan att räcka nästan chockerande länge för en svensk van vid plågsamt svag kurs
på kronan. AV JONAS HELLING FOTO SHUTTERSTOCK, J HELLING M.FL.

SJU KULLAR … ELLER?

LÄNGRE ÄN STRÖGET!

Plovdiv är, precis som Rom, känd som ”staden på sju kullar”. Eller, var. För nu återstår
bara sex eftersom att man i början av 1900talet sprängde sönder en av dem – Markov
tepe (Markovs kulle) – och sålde rasmassorna som gatsten till Tyskland. ”I dag hade
vi nog protesterat, men man gjorde ju inte
det då, konstaterar vår lokala guide Kamen
Panayotov. 2014 kom det dåliga samvetet
dock i kapp Plovdivborna och ett lågmält
minnesmärke över den saknade kullen
invigdes i den lilla Djumaiaparken strax intill
den stora moskén med samma namn mitt i
centrala stan: En svagt uppåtbuktande rond,
byggd av stenar från den nedmejade kullen.
”En plats för eftertanke”, med borgmästarens ord vid invigningen.

En bra startpunkt för stadsturen i Plovdiv är
sekelskiftesstiliga Stefan Stambolov-torget.
När sommarhettan slår till stegar du därifrån
lätt in i stadsparken King Simeons garden
och svalkar dig med en italiensk finglass från
Afreddos. Torget är också starten för det som
Plovdivborna sedan 2014 stolt lyfter fram
som ”Europas längsta gågata” – Glavnata
– efter att den med sina 1 750 meter då slog
tidigare titelhållaren, Köpenhamns Ströget,
med 250 meters marginal.

FINT – OCH FULT
Från de sex kullarnas toppar ser du Plovdivs
vackra bergiga omgivningar. Och – hur ful
staden faktiskt är utanför den mysiga stadskärnan. För utanför Gamla stan och de trevliga
gågatorna som omger den, syns det tydligt att
Plovdiv växte till en större stad under de efterkrigs-decennier då landet styrdes av en regim

som tyckte att snabbt och billigt var viktigare
än trivsel. Likformade monotona betonghus
så långt ögat når alltså. ”Communist architecture”, enligt guideböckerna. På så vis är den
gamla kulturstaden Plovdiv mer ärrad av kommuniståren än huvudstaden Sofia, som ju var
en större stad med fler historiska kvarter när
kommunisterna grep makten 1944.
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HIPSTER i KAPANA …

RYSKA BEFRIAR …

Så – stanna alltså i city: utforska Gamla
stans kullerstenskvarter och närliggande
”hipsterområdet” Kapana, tills nyligen nedgånget men nu gentrifierat i turbofart sedan
myndigheterna utlovade ett års hyresfrihet
till dem som startade något slags verksamhet i de då övergivna lokalerna. Här tar vi
oss en finkaffe eller två på coola Monkey
bar. Vi äter vår bulgariska husmanskost på
Pavaj: yoghurtsoppan tarator, med vitlök,
gurkbitar och valnötter, svalkar lika bra som
en kylskåpskall gazpacho gör en het dag i
Spanien. Till huvudrätt – de bulgariska köttbullarna, kyufte, stora som pannbiffar och
smakrika som en hel grillkväll hemma på
altanen. Gott! Och allt till priser så låga att
du kommer att undra om kyparen glömt att
ta betalt för något när notan väl kommer in.

Högst upp på en av Plovdivs sex kullar – Bunarzhik tepe (”Befriarnas kulle”) – står han: Alyosha,
en 11-meter hög sovjetisk soldat, gjuten i 1950-talsbetong, med blicken längtande riktad mot
Moskva. Bulgarerna har en tudelad relation till Ryssland som 1878 befriade dem från turkarna och
1944 från nazityskarna. Den senaste gången stannade ryssarna dock kvar och påtvingade bulgarerna sin både blodiga och mörkgråa kommunistiska samhällsmodell där den enskilda människan
betydde intet och partiet allt.

… OCH FÖRTRYCKARE
Sovjetkommunismen är historia nu men den
ryska jättesoldaten har fått stå kvar. I dag
kompletteras hans närvaro dock med ett minnesmonument på Stefan Stambolov-torget
mitt i stan över offren för den kommunistiska
regimen som styrde Bulgarien från 1944 till
november 1989, då Berlinmuren föll och bulgarerna precis som östtyskar och tjecker och
rumäner revolterade mot sina förtryckare och
ersatte diktatur med demokrati.

HITLERS DÖDSTÅG
FICK NOBBEN …
Bulgarien ställde sig på Nazitysklands sida
under andra världskriget och den 10 mars
1943 anlände Deutsche Reichbahns ”Förintelsetåg” till Sofia och Plovdiv, med syfte att
transportera Bulgariens judar till en säker död
i förintelselägren i Polen. 12 000 hade redan
skickats i väg, från de av Bulgarien ockuperade områdena i Grekland. Men när order nu
kom att samla ihop Bulgariens ”egna” 50 000
judar utbröt protester. Både inom civilsamhället och kyrkan – Plovdivs ortodoxe patriark
Kiril meddelade att han själv skulle lägga sig
på rälsen för att förhindra tågen från att gå –
men även regeringen var splittrad mellan renläriga nazister och mindre extrema personer.
Bulgariens kung Boris lll tvekade länge men
meddelade till sist en minst sagt förvånad
Hitler att han vägrade fylla dödstågen med
Bulgariens judar. Officiellt med hänvisning
till att de behövdes som slavarbetskraft i
industrin.

… OCH ALMOGE-FROSSA I
GAMLA STAN

© World War II Database

Old Plovdiv (Gamla stan) är inte hipstercool
utan vilar stadigt i förra sekelskiftets bulgariska almogestil – ”national revival” (så stilrent
att stadsdelen 2004 utsågs till världsarv av
Unesco). Så här ser helt enkelt det Bulgarien
ut som bulgarerna ville att det skulle se ut,
när landet 1878 frigjorde sig från 500 års
turkiskt styre och drabbades av nationell frigörelseyra. Etnografiska museet ses t ex som
ett av landets finaste exempel på den här
bulgariska nationalromantiska stilen.
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Kung Boris III av Bulgarien och Adolf Hitler.

… AV HJÄLTAR SOM HYLLAS
Det här är en händelse som bulgarer i dag
talar om med stolthet i rösten.
Den 10 mars är numera Förintelsens minnesdag i Bulgarien.
Efter kriget emigrerade dock 9 av 10 av
Bulgariens judar till Israel. Plovdivs lilla synagoga Zion är därför en av endast två bulgariska synagogor som är praktiserande i dag.
Den är dock – till skillnad från Sofias storslagna synagoga – inte öppen för besökare.
Men strax utanför finns sedan 1998 ett unikt
Tacksamhetsmonument med inskriptionen:
”To all who helped to save us on 10 March
1943. The grateful Jewish Community Plovdiv.”

RESAN FORTSÄTTER … u

TURKISK STYRKETÅR
Det turkiska arvet är tydligt i Plovdiv – i allt
från mat till arkitektur. Trots att den kommunistiske diktatorn Todor Zjivkov så sent
som 1984 blev ökänd när han i rädsla för fallande bulgariska födelsetal tvingade landets
1,5 miljoner turkättlingar att byta efternamn,
till ett slaviskt. Lagen revs upp efter att regimen fallit 1989, men 300 000 turkbulgarer
hade hunnit emigrera till Turkiet av rädsla
för regimen. Fönstret stannar mer än gärna
till vid Café Djumaia, inhyst i ett hörn av
den stora moskébyggnaden i centrala
Plovdiv, och tar liten kopp starkt turkiskt kaffe och en baklava, det
frasiga och ultrasöta turkiska
bakverket som raketsnabbt
ger trötta turistben nya
superkrafter.

VAD STÅR DET??
När Bulgarien bildades som stat för första
gången, på 600-talet, letades bra sätt att
boosta den nationella identiteten. Ett sådant
var att slopa det grekiska alfabetet och skaffa
sig sitt eget. Munken Kyril fick jobbet och
det kyrilliska alfabetet var fött, och spred sig
sedan över världen till Serbien, Ryssland och
Mongoliet. Inte enkelt att förstå för den oinvigde turisten, men lugn, de viktiga väg- och
butiksskyltarna skrivs även med latinska bokstäver. Och en del oroar sig över det kyrilliska
alfabetets framtid, berättar Fönstrets guide
Kamen. Ungdomarna mobilchattar på bulgariska, men med latinska bokstäver – ett otyg
enligt många äldre!

YOU TOO?

BÄSTA VINBAREN
Bulgarerna är stolta över sin rakia – fruktspriten som finns i massor av smaker, från plommon till honung. Den som föredrar svagare
alkoholhalter kan glädjas åt att Bulgarien
också producerat vin i flera tusen år. I vår tid
dock med ett segdraget dåligt rykte. Under
kommunisttiden förbjöds ju privat företagsamhet, staten tog över vingårdarna och
Moskva bestämde att bulgarerna skulle förse
hela östblocket med billigt fyllevin. Bulgarien
blev världens fjärde största vinexportör, men
kvaliteten sjönk naturligtvis som en sten.
I dag växer dock hantverksskickligheten
igen. Så sjunk ner i en fåtölj på mysiga Vino
Culture, Plovdivs bästa vinbar, och låt ägaren
och vinentusiasten Boris Dobrev hälla upp
smakprov av traktens bästa vita, röda och
rosa. Galet billigt, trots den höga kvaliteten
på både dryck och kunnande.
(I Sofia heter de bästa vinbarerna Craft Bistro
och Jasmine Gastro Bar.)

OCH GODASTE MATEN
Utöver köttbullar och yoghurtsoppa finns
mycket annat gott att smaka från det bulga-
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Att Bulgarien inte riktigt nåtts av metoorevolutionen kunde Fönstrets utsända ana
redan på flyget ned mot Sofia. Flygtidningen
On Air från nationella stoltheten Bulgaria Air
innehöll inte mindre än tre stora annonser
från olika strippklubbar i huvudstaden som
lovar att uppfylla ”alla dina drömmar”.
Visst, jämställdheten har gjort framsteg
även i Bulgarien, och landet rankades av EU
2017 som det 16e mest jämställda av de 28
medlemsländerna. Men bulgarerna pekas
samtidigt ut som de som hyser de mest könsstereotypa värderingarna av alla inom EU. På
frågan ”Bör män ta ut föräldraledighet?” svarade 68 procent av bulgarerna ”nej”.

riska köket: det ostfyllda frukostbrödet Banitsa,
flera sorters salami, shopskasalladen och så
de Mellanösterninspirerade klassiska mezerätterna, moussakan och kebaben kebapshe.
Utöver lilla Pavaj i Kapana är centralt belägna
Hemingway ett bra val att styra smaklökarna
mot. Trots att den senare kan tas för en turistfälla med förvirrande många rätter på menyn så
smakar allt det som Fönstret väljer väldigt bra.
Och priserna, ja
de är lika överraskande låga
som allt annat vi
har betalat för i
Plovdiv.

ROMERNA
Fem procent av Bulgariens befolkning är
romer. Officiellt. Andelen kan dock vara så
hög som 10 procent enligt bedömare. En
statistisk osäkerhet som i sig avslöjar en
knivskarp segregation. Så även i kultur- och
universitetsstaden Plovdiv, där miljonprogramsförorten Stolipinovo med sina 50 000
invånare beskrivs som Europas största
romska getto, med levnadsvillkor som går att
likna vid kåkstäder i tredje världen, med brist
på vatten, el och asfalterade gator.
”Har situationen för romerna trots allt
förbättrats något?”, frågar vi en av våra
taxichaufförer. Hans svar får illustrera hur
avgrundsdjup klyftan mellan de bulgariska
romerna och landets övriga befolkning fortfarande är, mer än femhundra år efter det att
de första romerna bosatte sig i landet:
– Nej, den har försämrats.
– På vilket sätt?
– Dom blir ju fler och fler. Snart tar dom
över landet.

PLOVDIV
• Är Bulgariens andra största stad med
ca 350 000 invånare.
• Är en universitetsstad och många utländska studenter söker sig hit för att läsa
till läkare eller tandläkare eftersom det
är lättare att komma in på de utbildningarna här än i Västeuropa.
• Res hit: genom att ta flyg eller tåg till
huvudstaden Sofia. Sedan tåg, buss eller
taxi 12 natursköna mil till Plovdiv.

BULGARIEN
• 46 e Kr: Blir en del av Romarriket under
namnet Trakien.
• 1878: Dagens Bulgarien tar form efter att
landet frigjort sig från 500 år av turkiskt
styre.
• 1944: Kommunistpartiet tar makten och
styr Bulgarien som en diktatur fram
till den 10 november 1989, dagen efter
Berlinmurens fall.
• 2007: Bulgarien går med i EU och tar
stora kliv framåt ekonomiskt, men kvarstår än i dag som EUs fattigaste land,
med låga födelsetal och problem med
korruption.
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