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Med Transsibiriska järnvägen till

MONGOLIET
I maj 1980 förverkligade jag en dröm jag haft från barndomen, att resa till Mongoliet,
fascinerad av berättelserna om den mäktige Djingis Khan vars beridna soldater på 1200talet på kort tid erövrade hela det asiatiska stäpplandet från Mongoliet till östra
Europa och Afghanistan och därefter också Kina.
Dessutom bjöd resan på ännu en fantastisk upplevelse, en färd med tåg på Transsibiriska
järnvägen från Moskva till Ulaanbatar, Mongoliets huvudstad. En sagolikt intressant upplevelse. Fyra och ett halvt dygn ombord på tåget som färdades över hela det ryska och otroligt
variationsrika sibiriska landskapet. Slutligen besök till Irkutsk/Bajkalsjön och Leningrad.
+ Lars artiklar i Hallands Nyheter, Ystads Allehanda och tidskriften SYDASIEN 1980-81

GANDANTEGCHINLEN MONASTERY IN ULAANBATAR

I maj 1980 förverkligade jag en dröm jag haft från barndomen, att resa till Mongoliet,
fascinerad av berättelserna om den mäktige Djingis Khan som vars beridna soldater
på 1200-talet på kort tid erövrade hela det asiatiska stäpplandet från Mongoliet till
östra Europa och Afghanistan och därefter också Kina. Så när danska Studentrejser
arrangerade sin första resa till Mongoliet med etnografen Klaus Ferdinand – expert på
Mongoliet och Centralasien – som färdledare nappade jag direkt.
Dessutom bjöd resan på ännu en fantastisk upplevelse, en färd med tåg på
Transsibiriska vägen från Moskva till Ulaanbatar, Mongoliets huvudstad. En sagolikt
intressant upplevelse. Fyra och ett halvt dygn ombord på tåget som färdades över
hela det ryska och otroligt variationsrika sibiriska landskapet. Och på vägen hem besökte vi Irkutsk och Bajlalsjön samt Leningrad.
Endast fem ytterligare personer anmälde sig till resan och borde egentligen ha ställts in, men
den genomfördes ändå eftersom Studentrejser ville pröva på att organisera en resa till Mongoliet, som nyligen öppnats för västerländsk turism. Vi sju resenärer blev en tajt grupp.
Mitt intresse för Mongliet förstärktes när jag studerade socialantropologi vid Lunds universitet 1974-75 och jag skrev en uppsats baserad på läsning av Aleksei Pozdneyevs klassiska
avhandling ”Mongolia and the Mongols” från 1896 och Robert Rupens bok ”Mongols of the
Twentieth Century” från 1964.
Det blev en underbar resa med Transsibiriska järnvägen då
man kom in i en totalt
avslappnad rytm. Dessutom stannade tåget
10-15 minuter på varje
station på vägen så
man hade möjlighet att
gå av och titta. Tåget
passerade alla storstäderna på vägen –
Kirov, Perm,
Klaus Ferdinand
Sverdlovsk, Omsk,
Novosibirsk och Irkutsk – och över de mäktiga sibiriska floderna Ob och Jenisey.
En nattlig försening medförde att vi efter tidskrävande gränskontroller fick uppleva hela soluppgången och morgonen under inresan i Mongoliet.

DEL 1: TRANSSIBIRISKA JÄRNVÄGEN
Vår resa till Mongoliet med Transsibiriska järnvägen inleddes lördagen 17 maj. Jag for från
Lund på morgonen, gick i rask takt till stationen och tog tåget tlll Malmö och vidare med flygbuss till Kastrup. Åt frukost på färjan Limhamn-Dragör, och var framme klockan 10:50.
Vår resegrupp på sex personer träffade för första gången vår reseledare Klaus Ferdinand. Jag blev snabbt bekant med de två journalistkolleger, Bitte från Stockholm och Ib
från Köpenhamn. Iväg, avfärd 11:45 med SAS till Stockholm på en timme och där byte till
planet till Moskva, avfärd 13:45.

Hotel Belgrad i Moskva
I ryska passkontrollen var jag nära att stoppas på grund
att jag inte tillräckligt liknade min porträttbild i passet,
men efter att vi alla släppts in i landet väntade en guide
på oss, en man med namnet Slava som kom från Azerbajdzjan och som talade danska.
Vi for med en stor buss in till Moskvas centrum. Det
regnade när vi checkade in på Hotel Belgrad på
Smolenskayagatan alldeles nära utrikesdepartementets
sky- skrapa. Jag tilldelades ett singelrum på artonde våningen. Klockan var nu redan 19:00, så vi skyndade
oss att gå till matsalen och äta middag klockan19:30.
På kvällen fick vi ut för att se på stan. Tunnelbanan var ett givet mål, berömd som den är
på grund av sina fantastiska utsmyckningar. Därefter promenerade vi på Röda Torget och
såg vaktavlösningen. Dyngsura tillbaka till hotellet klockan 22:30.
Dagen efter var det dags att anträda resan med Transsibiriska järnvägen till Mongoliet,
men avfärden var inte förrän klockan 17:30, så vi hade en hel dag för sighseeing i Moskva
med tolken Slava. Vi for med buss till Kreml och promenerade runt där och besökte varuhuset GUM och Hotel Rossiyas beriozkabutik.
På eftermiddagen lämnade vi hotellet efter lunch. Vi hade då packat våra våra väskor
och for nu på en ny tur med bussen, denna gång för att besöka Heliga Jungfruns kloster.
Släpptes av vid järnvägsstationen klockan 17, och vi klev ombord på tåget och intog våra
platser. Vi hade tilldelats två fyrbäddskupéer.
Jag delade kupé med Bitte samt Ib och dennes hustru. Klaus var placerad i den andra
kupén med resterande reskompisarna Rut och Margit.

Lordag 17 maj 1980:
Avfard fran Moskva klockan 17:30.
Tåget passerade Zagorka.
Jaroslavl
21:32 – av tåget och tittade
Danilov
22:45
Sondag 18 maj:
Buj
00:15
Svarja
03:47
Svetja
05:56
Kirov
Balezino
Perm
Sjalja
Sverdlovsk

08:24
12:13
16:19
19:45
21:47 – promenad, köpte
god mjuk kaka

Mandag 19 maj:
Nazyvavsksja 08:28 – av och tittade
Omsk
10.56 – Promenad till
torget i stan
Barabinsk
15.00
Novosibirsk 19.44 – väldig storstad vid
floden Ob. Modern stationsbyggnad
Ändrade min klocka 4 timmar framåt till
mongolisk tid. Till sängs klockan 01:30
ny tid. Åt middag i restaurangvagnen:
Stör, gurksallad, 200 gram portvin, kaffe.
Kostade 3,50 rubel (en rubel är 6,66
kronor). Te serveras på morgonen av
vår vagns-madam.
Hela dagen livlig tågtrafik, timmer
och kol fraktas från Sibirien.
Tisdag 20 maj:
Marinsk
09.00 – tåget försenat med
3 timmar 45 minuter på morgonen.
Bogotol
xx – kort stopp i industristad
Atjinsk
xx
Kranojansk xx – Modern storstad vid
breda floden Jenisej
Onsdag 21 maj:
Irkutsk
xx
Bajkalsjon xx – isbelagd
Torsdag 22 maj:
Granspassage Sovjetunionen- Mongoliska folkrepubliken
05:00
Lagom till soluppgången. Firade passagen i grannkupén med en rysk officer
som gått i nattdräkt hela resan, samt en ung rysk familj. Jag och Klaus
gick in till dem och drack vodka. Ett fantastiskt landskap.
Ankomst Ulanbaatar 15:00 – sex timmar försenade.
Tyskspråkig guide mötte oss på stationen. Direkt till hotellet, Ulan Bator 2, med minibuss.

DEL 2: MONGOLISKA FOLKREPUBLIKEN
22 maj 1980, Ulaanbatar
Så fort vi passerat gränsen mellan Sovjetunionen och Mongoliet märktes en markant
skillnad i landskap. Mongoliet domineras av underbara gräsklädda stäpper, mjukt rundade
berg och miljoner hästar får, kor och andra djur. Miltals fantastiska vyer utan några hus
under den sex timmar långa färden från gränsen till huvudstaden Ulaanbatar.
Däremellan låg kollektiven som alla boskapsskötare är organiserade i. För närvarande
pågår dessutom en uppodling av stäppen för första gången. Nu väntade nio dagar att
uppleva landet på denna danska Studentrejsers första organiserade Mongoliet-resa.

28 maj 1980.
Khugert, Arhangay-provinsen, västra Mongoliet.
Tseng beno! Jag sitter på min säng i den
bekväma fyrmannajurta (mongoliskt tält)
som jag delar med reseledaren Klaus
Ferdinand, etnograf och expert på
Mongoliet och Centralasien, samt danska
medresenärerna Margit och Rut. Ute viner
vinden och det regnar. Klockan är snart 22.

Kurort och turistläger
Dethar varit en dejlig dag på förmiddagen.
Vi befinner oss i en underbart fin plats 50
minuters flygtid väster om huvudstaden
Ulaanbaatar.
Khugert är intressant på flera sätt. För det första är det centrum för kollektivjordbruket i
Khugerts somon (kommun), för det andra är det en kurort med svavelhaltiga källor och bad
dit sjuka från hela landet skickas för att kurera sig. Slutligen är Khugert säte för ett turistläger med traditionella jurtor.
En byggnadsform som varit vanlig över hela stäppområdet från Turkiet över Afghanistan
till Mongoliet, och något som Klaus Ferdinand ägnat omfattande forskning vid
universitetet i Aarhus och som föreståndare för Moesgård museum i Aarhus.

I morse var det vidunderligt.
Klaus och jag var iväg redan klockan 6 på promenad upp på de närliggande bergen varifrån vi med
kikare fascinerat kunde följa livet i
byn och kurorten i dalen nedanför
oss. Tillbaka till jurtan där vi serverades frukost klockan 8. Därefter
for vi iväg på dagsutflykt med
buss.
Vår grupp bestod var som jag
nämnt tidigare av bara 7 personer inklusive färdledaren Klaus. Att resan genomfördes trots
att vi var så få berodde på att Studentrejser trots allt ville pröva på att organisera en resa
till Mongoliet, den kommunistiska folkrepubliken som bara helt nyligen hade öppnat landet
för västerländska turister. Dock med begränsningen att man bara får stanna i landet
maximalt nio dagar. Vilket gör att man nödgas ta inrikesflyg vart man än vill åka om man
vill besöka andra platser än Ulaanbaatar och dess omgivningar.

Sammansvetsat dansk-gäng
Vår grupp var ytterst kompetent med
inte mindre än tre journalister –
förutom mig också svenska Bitte från
tidningen Land och danske Ib från
Berlingske Tidende. Gemensamt för
oss var ett brinnande intresse för
Mongoliet med lust att få maximalt
utbyte av resan och lära om mongoliskt samhälle, natur, politik, historia
och folkkultur.
Vi blev ett sammanssvetsat gäng
som dessutom gärna festade på
Gammel Dansk eller mongolisk vodka
spetsad med nyttig gingseng.
För övrigt kompletterade jag Klaus. Han kunde allt om folkliv och kultur, medan jag i
flera års tid läst in mig på Mongoliets historia, alltifrån Djingis Khan till dagens
kommunistiska folkrepublik med nära band till Sovjetunionen, och den buddhistiska
religionens väldiga betydelse.

Svårartad konflikt med svenska turister
Tyvärr hade vi kommit till landet samtidigt med en grupp svenska turister på resa med
Glo-betrotter/SAS, och våra dagsprogram i Mongoliet kom dessvärre att sammanföras på
några platser, dels i Gobiöknen och nu återigen här i Khugert, där vi föstes samman i
gemensam buss.

Det ledde till en svår konflikt två dagar i rad mellan den svenska gruppen och oss i
danska gruppen (som Bitte och jag var medlemmar av). Medan vi ville utforska så mycket
som möjligt, ofta stanna bussen och ha god tid oss att besöka intressanta platser, bestod
svenskgruppen av turister som för dyra pengar åkt hit för att pricka av ännu ett okänt land,
men utan förkunskaper eller specifikt intresse för Mongoliet, idioter!

Karakurom – resans höjdpunkt
Värsta upplevelsen blev när vi
efter en flera timmars bussfärd
från Khugert kom till ruinerna
efter Karakorum, Djingis
khans huvudstad från år 1235,
belägen vid Orchonfloden i
västra Mongoliet.
Det var härifrån beridna
mongoliska arméer drog fram
över hela stäpplandet bort till
Europas gränser och skapade
ett mäktigt om än kortlivat
mongoliskt imperium. Karakorum var mongolernas residensstad stad fram till 1267 då
Khubilai khan gjorde
Khanbali (nuvarande Peking)
till sin huvudstad. Karakorum förstördes i en kinesisk invasion år 1388.
För oss var denna plats höjdpunkten på hela Mongolietresan, och här såg vi fram emot
att vandra runt i flera timmar och suga in intryck. Men resan dit hade tagit längre tid än
beräknat så när vi anlände förklarade guiden för svenskgruppen att vi hade exakt en timme
på oss att vara där, sedan måste vi fara tillbaka till Khugert för att hinna köpa souvenirer i en
presentbutik.
Ett upplägg som svenskgruppen utan omsvep accepterade. Medan vi blev rasande. Att
komma till vårt drömmål och bara få stanna en timme, och istället prioritera turistshopping
fann vi vara fullständigt absurt.

Kloster anlagt på Karakorums ruiner
Vår engelsktalande guide, Erdene Chimge,
stod på vår sida, men saknade auktoritet
gentemot svenskarnas äldre kvinnliga guide.
Stämningen var extremt upprörd med låsta
positioner, men till sist gjordes en uppgörelse.
Svenskarna fick fara med bussen snabbt
tillbaka medan vi fick förlängd tid med en
timme att sträva runt i det väldiga område
som var mongolernas huvudstad och där
Djingis khan residerade.
Det finns visserligen mycket få lämningar
kvar efter det forna Karakorum, men det var
känslan av att vara där som vi uppskattade.
Däremot fanns det en mängd byggnader
från det buddhistiska klostret Erdene
Dzuu som uppfördes 1568 på stadens ruiner. Det fixades fram en minibuss åt oss, så
vi kom åter till Khugert.

Hästarnas, fårens och jakarnas land
Dagen dessförinnan, onsdagen 28 maj, hade vi en likartad upplevelse då vi hade en dagstur från vårt jurta-boende i Khugert till Orkhonfloden. Även denna gång med svenskgruppen
i gemensam buss. Vi for på urusla vägar, bara lerspår, uppåt från Khugert som är beläget
på 1700 meters höjd till en vacker plats invid Orkhonfloden (som är en biflod till Selenga,
Mongoliets längsta flod). På vägen dit färdades vi genom ett spännande och otroligt vackert
landskap.
Några dagar tidigare hade vi i Gobiöknen i södra Mongoliet lärt känna låglandet med
halvöken och grässtäpp där kameler och hästar är de vanligaste djuren. Nu var vi i en totalt
annorlunda miljö med markanta vegetationsväxlingar. Här är det hästarnas och fårens, och
högre upp i bergen jakarnas land.
Halvvägs stannade vi vid en 100 kilometer lång lavaström från förhistorisk tid Där blev en
norsk kvinna i Globetrottergänget biten av en vakthund sedan hon istället för att sätta sig
ner eller stanna upp började springa. Jag som jobbat som sjukvårdsbiträde fick rycka in och
stoppa den kraftiga blödningen och lägga om de djupa såren. Hon fick sedan åka tillbaka till
Khugert med bussen för att få stelkramps- och rabiesinjektioner. Alla vi övriga stannade kvar
i ett vackert område med mängder av lärkträd på sluttningen ner mot floden (lärkträd är det
vanligaste träslaget i Mongoliet).

Mongoliskastudier vid Orkhonfloden
Jag umgicks flitigt med vår guide Erdene, en söt tjej på
22 år som studerat tre år ryska och två år engelska och
hoppas få studera ekonomi på universitet í Moskva eller
Leningrad. Hon hade jobbat som guide sedan 1979, och
vi var den första turistgrupp hon tog hand om som inte
var ryssar. Erdene ville gärna lära mig mongoliska och vi
satt flera timmar tillsammans, och jag skrev ner massor
av ord i min anteckningsbok (se den). Jag blev oerhört
förtjust i henne.
Så småningom kom bussen tillbaka och vi blev körda
till ett litet picknickställe där turistlägret förberett tält och
mat.

Därefter blev det dock samma schism mellan svenskarna och oss som i Karakorum.
Efter lunchen ville svenskarna återvända till Khugert och inte fortsätta till målet för dagen –
en och en halv timme vidare på skumpiga vägar för att uppleva hur vegetationen plötsligt
på 2 500 meters förändras än en gång, nu med stora skogar.
Det blev en hetsig diskussion, där vi propsade på att vi betalt för ett komplett resprogram. som till slut mynnade ut i att vi fortsatte med bussen medan svenskarna fick åka med
turistlägrets pickupbilar som levererat lunchen åter till Khugert. Vi for så vidare och kom till
en vacker plats vid Orkhonfloden med ett vattenfall. Åter i Khugert klockan 19:30.

Snöfall sinkade besöket i Gobiöknen
Gobiöknen i södra delen var givetvis också en höjdpunkt. Vi
skulle ha flugit ner dit från Ulaanbaatar lördagen 24 maj och stannat två nätter där. Men vi gick
miste om en dag på grund av
snöfall i Gobi – mycket ovanligt
för årstiden – som gjorde att flygplanet inte kunde fara.
Samma sak inträffade när vi skulle återvända tlll Ulaanbatar från Khugert. Dåligt väder med regn och låga moln gjorde att flygplanet inte
kunde lämna Khugert förrän sent på eftermiddagen. Missade därmed ett
bokat cirkusbesök sista kvällen i Mongoliet.
Istället fick vi ägna oss åt att studera Ulan Baatar. En stad med moderna hyreshus i sovjetisk stil, där vårt hotell med det föga fantasifulla
namnet ”Ulaanbaatar 2” också var beläget, men en bit utanför centrum
fanns en hel stadsdel med traditionell jurta-bebyggelse.

Från teokrati till kommunistisk folkrepublik
VI tittade på folk som höll på med bågskytte – Mongoliets nationalsport och så besökte vi
Bogd Gegens vinterpalats, en byggnad intimt förknippad med den den starka roll som
buddhismen spelat i Mongoliet. Buddhismen spreds till landet på 1600-talet av missionerande munkar från Tibet, och är därför av samma lamaistiska tradition som i Tibet.
Det andliga överhuvudet
kallades för Jebtsundamba
Khutuktu eller Bogd Gegen
och den förste som utvaldes
att få denna titel var Zanabazar, som tillhörde Mongoliets elitskikt.
Precis som i fallet med
Dalai lama utsågs efterträdare till posten som Bogd
Gegen genom att söka efter
en ung pojke som förklarades vara en reinkarnation av den föregående.
Mongolerna lydde under lång tid under kinesiskt styre, något som varade ända tills 1911
då Xinhai-revolutionen utbröt i Kina och Qing-dynastin störtades. Då passade mongolerna i
norra delen av landet (khalka-mongoler) på att deklarera självständighet, och den åttonde i
raden av reinkarnerade Bogd Gegen blev även politisk ledare, statsöverhuvud, för en teokrati (varvid hans titel blev Bogd Khan).
Denna Guds-stat varade till 1921 då en kommunistisk revolution genomfördes med
stöd av Sovjetunionen, Bogd Gegen avsattes och Sukhe Bator – Mongoliets Lenin – tog
makten. Formellt kvarstod han dock som statschef tills 1924, men den nya regeringen förklarade att inga fler Bogd Gegen-reinkarnationer skulle tillåtas.

Vi besökte också självklart
Gandanklostret med åtta munkar.
Det var nu 1980 den enda kvarvarande buddhistiska helgedomen i
ett land där förr en son från varje
familj blev munk.

Lenin tar emot en mogolisk delegation

Berg och sanddyner i Gobi
Åter till Gobi-vistelsen: Ett dygn
försenade kom vi i alla fall på
söndag förmiddag 25 maj till Gobiöknen med ett mindre
inrikesflyg. Där inkvarterades vi i
bekväma turistanpassade jurtor
och på eftermiddagen gjorde vi
två utflykter med buss.
Egentligen skulle de ha gjorts på två dagar men eftersom vi missat en dag tvingades vi
göra två dagars utflykter på en eftermiddag. Otillfredsställande med tanke på de helt
fantas-tiska naturmiljöer vi fick uppleva. En vid stäpp som sträckte sig så långt man kunde
skåda och med en mängd hästar. Vädret skiftade oerhört, från strålande sol till
sandstormar, regn och alltså även snö. Första turen gick till Hangaybergen längs urusla
vägar. Där bjöds vi på ett rikt djurliv upp, vi såg stora flockar av vilda får och getter, men
även örnar och murmeldjur. Sedan snabb retur till turistjurtorna och lika fort iväg igen för
nästa tur ut i riktiga öknen med väldiga sanddyner.
En härlig plats där vår dansk-svenska grupp passade på att ta ett gruppfoto.

Fredag 30 maj lämnade vi – fyllda av intryck – det undersköna Mongoliet och vi tog ånyo
plats på Transsibiriska Järnvägen, men inte för att resa hela vägen till Moskva, utan endast
till Irkutsk, en resa på 25 timmar. Tåget avgick från Ulaanbatar klockan 14:00.
Tog ömt farväl av Chimge med sin charmfulla blyghet och vackra ögon. På stationen gav
jag henne en present i form av brevpapper med svenska flaggan på, invirat i den röda
kafian (huvudsjal) som jag köpt i Syrien. Dessutom ett brev jag skrivit kvällen innan.

DEL 3: ULAANBATAR–IRKUTSK–BAJKALSJÖN–LENINGRAD
31 maj 1980:
Anlände Irkutsks järnvägsstation klockan15, efter att ha färdats flera timmar utmed Bajkalsjön. Inkvarterade på stora Intourist-hotellet. Många
amerikanska och japanska turister här.
Stadsrundtur med en duktig engelskspråkig guide, betydligt mer professionell än de mongoliska guiderna. Trist väder, kyligt.

1 juni 1980:
Sommarväder i Irkutsk.
Underbart att flanera längs
strandpromenaden.
Ännu en magnifik höjdpunkt på resan idag, att
besöka Bajkalsjön, världens
djupaste insjö med en
gudomlig natur, en sagolik
upplevelse. Bara två timmars
färd från Irkutsk men med en
temperaturskillnad på sju
grader. Vandrade runt i den
lilla byn Listvyanka med
vacker trähusbebyggelse. På
kvällen tog jag en långpromenad på egen hand i Irkutsk
med dess imponerande trähuskvarter.

2 juni 1980:
Angenäm båttur på Angarafloden på
förmiddagen.
Lämnade Irkutsk klockan 17 med
flyg till Moskva men med mellanlandning i Omsk. Framme klockan
19:25 Moskva-tid. Danskspråkig
guide på flygplatsen. Efter middag
på flygplatsen for vi med buss in till
stan och chans till att än en gång
besöka Röda Torget. Härlig sommarkväll, massor av flanerande
människor.
Så till Leningrad-stationen för
resa med sovvagn till Leningrad.
Avfärd 23:55.

4-5 juni 1980:
Undersköna staden Leningrad. Gjorde allt man ska göra som besökare i försommartid med
dess ljusa ”vita” nätter. Vinterpalatset, Eremitaget, Isakskatedralen, Nevsky Prospect, broarna över floden Neva och Peter-Paulfästningen.

5 juni 1980:
Sista resdagen besökte vi det buddhistiska templet i Leningrad. Invigdes
av Rysslands siste tsar Nikolaj II
1915. Efter bolsjevikernas maktövertagande plundrades det, men under
Lenins styre reparerades det.
Efterträdaren Stalin hade däremot
ingen sympati för buddhism eller religion över huvud taget. Buddhister i
delar av Ryssland nära Mongoliet
som befolkas av etniska mongoler –
burjater och kalmucker – utsattes
från 1926 för våldsamt förtryck och
deras kloster och tempel ödelades.
En mängd lamaistiska munkar och
abbotar fängslades efter en skådeprocess1935 och de kvarvarande
buddhisterna i Leningrad arresterades och sköts ihjäl på en och samma
dag 1937.
(kommentar 2022: Buddhist-samfundet i St Petersburg blev åter tillåtet
1990, och templet återinvigdes 2013 )
Flyg Leningrad – Köpenhamn avfärd
klockan 11:20, ankomst Kastrup
11:05. Lustigt fenomen till följd av
tidsskillnaden.
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