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Inledningen på min sjumånadersresa genom Asien, genom dåvarande Sovjetunionen till 
Iran. Jag var 22 år gammal och reste som vanligt själv och på egen hand. Började med 
att ta färjan från Stockhom till Helsingfors och där direkt vidare med färjan till Tallinn, 
huvud-stad i sovjetrepubliken Estland. Stannade tre dagar i den vackra men nedslitna 
staden varefter jag tog tåg till Moskva och vidare flyg till Baku, sovjetrepubliken 
Azerbaijans huvudstad. Tillbringade två trevliga dagar i Baku innan jag äntrade färjan 
över Kaspiska Havet till Bandar Pahlavi i Iran. Endast sju passagerare ombord på den 
stora båten, vi fick varsin förstaklasshytt. Resan fortsatte sedan österut under Ramadan 
mot Afghanistan.
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Tallinn, Estland  
12 september 1975 
Jag har kommit till Talinn och Estland –  
Estniska Socialistiska Sovjetrepublikens  
huvudstad – utan problem och bor här på 
Hotel VIru, det största och lyxigaste hotellet 
i staden, på 7:e våningen i ett jättekomplex 
på 22 våningar, byggt 1972 av finländare 
och ryssar gemensamt. 

Staden är bevarad intakt. Hela gamla 
staden som består av två delar, dels den 
medeltida Hansa-köpmansstaden, dels  
palats/domkyrko/baron-residens-staden 
Toompea. De är åtskilda av en enorm mur 
som anlades på medeltiden för att skydda 
köpmännen i nedre stan från adelns herra-
välde. Det vimlar av fina hus, smala prång i 
gränder, massor av torn i stadsmuren och 
minnesmärken från stadens alla erövrare – 
danskar, tyskar, svenskar och ryssar – är 
skyddade för framtiden. 
Första etappen på sjumånaders Asienresa 
Detta är första etappen på min andra resa i Asien som kommer att pågå i sju månader 
och vars slutmål står skrivet i stjärnorna. Min första Asienresa, tre månader 1972 med 
slutmålet Agra i Indien, gav mersmak men det har tagit tre år innan jag på nytt fått möj-
lihet att ånyo resa i Asien. Under mellantiden har jag pluggat på Lund universitet  – tre 
terminer etnologi och två terminer socialantropologi och rest i Sverige och övriga nor-
diska länder, vandrat på Färöarna och rest med tåg i Sydösteuropa – med särskilt 
fokus på Bulgarien. Dessutom har jag jobbat som chaufför och trädgårdsarbetare på 
Grevie Trädgårds nejlike- och gurkodling utanför Staffanstorp, och på så sätt sparat 
ihop en reskassa. 

Indienresan 1972 avslutade jag med en snabbrutt från Kabul, Afghanistan via Sov-
jetunionen till Helsingfors för vidare befordran Lund några dagar före jul. Det var en 
smidig lösning. Nu när jag planerade för årets resa valde jag att göra en motsvarande 
bokning genom sovjetiska turistbyråns försorg, men denna gång för inledningen av 
resan varigenom jag slipper lång resa genom Europa och Turkiet och kommer snabbt  
till mer intressanta länder – Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal och vidare till 
Sydostasien. Dessutom en chans besöka några fler sovjetiska städer, just Tallinn och 
Baku vid Kaspiska Havet.  

Resrutten jag valt utgick från Helsingfors i förrgår, den 10:e september på förmidda-
gen, for med färjan till Tallinn, en färja som kallas för Vodkaexpressen då den till stor 
del frekventeras av finländare som åker till Tallinn för att supa. 
Uppladdning i Stockholm  
Dagen innan avfärden tog jag mig en långpromenad ut till Drottningholms slott, en rejäl 
sträcka på 12 kilometer, och tog båten tillbaka. Avresedagen besökte jag Arkitektur-
museum, Tekniska Högskolan och Stockholms universitet Frescati, innan jag tog mig 
tilll Värtahamnen och fartyget Svea Corona med avfärd klockan 18:00 för en natts färd 
til Helsingfors. Delade hytt med tre andra passagerare, en amerikan och två finländare.  



Båtresan till Helsingfors led jag mig igenom, det var sådan kraftig sjögång att det inte 
gick att sova. Dessutom var mina hyttkamrater uppe och roade sig på färjan och kom inte 
till hytten förrän halv 2 på natten medan jag lagt mig tidigt. Och än värre på morgonen, då 
amerikanen gick upp 06:30, duschade, rakade sig, snackade och skrattade högt med en 
av finländarna. Jag drog kudden över huvudet och låg kvar fram till kl 07.45, då ensam 
kvar i hytten. 

Jag åt kavring med räkost till frukost som hade med mig. Därefter upp på däck och fick 
se avslutande färden, passerade Sveaborg, därefter en smal passage och in i Helsingfors 
hamn. 
Fyra  passagerare med Sovjet-visum 
Framme i Helsingfors strax efter klockan 9 och där behövde jag bara gå 400 meter bort till 
den andra båten M/S Tallinn som låg och väntade för en färd över Finska Viken till Tallinn.  

Jag gick omedelbart ombord. Fram tills avfärden och även sedan emellanåt satt jag på 
däck utomhus i solen. Inga problem med finsk gränspolis eller tull etc. Men på båten fanns 
ett estniskt pass- och biljett-kontor, som man måste anmäla sig till.  

De hade stenkoll på färjans passagerare, mitt namn fanns på en lista med totalt fyra 
namn, och jag blev avprickad. Det var tydligen vi som skulle stanna i Tallinn med visum. 
Övriga resenärer – alla finländare – tillåts stanna några timmar i Tallinn och sedan ta fär-
jan tllbaka utan visumkrav.  
Nu är kl 13:10. Jag har varit på denna båten i 4 timmar, drygt en halvtimme återstår. Det 
är kraftig dyning, jag sitter i däcks-avdelningen, här finns ett café men det är stängt. Vilat 
hela förmiddagen men nu känner jag mig piggare.  

Just nu passerar vi en stor ö på vänster sida, i övrigt inget land i sikte - eller jo – nu ljög 
jag för i horisonten skymtar jag nu den estniska kusten. Jag undrar hur pass/tull-undersök-
ningen blir i Tallinn, jag har ju tråkiga minnen från förra resan 1972. Har i alla fall förberett 
mig genom att fylla i tulldeklarationspapper, som finns här på båten.

 
Sovjetiska örlogsfartyg 
Båten ankom Tallinn klockan 14.15, sista biten såg jag fullt med örlogsfartyg i hamnen. 
Tallinn hyser en av Sovjets största flottbaser. 

Passkontroll skedde ombord på båten, det gick snabbt och utan trubbel. Vid avstig-
ningen fick man lämna tulldeklarationen för stämpling, men ingen kontroll gjordes av  
bagaget. 

Visade sig att många båtpassagerare tillhörde en finsk gruppresa, de fick ta buss till 
hotellet. Jag däremot och en kanadensisk gentleman möttes av en estnisk kvinna som 
väntade utanför terminalen, och fick åka i en svart diplomatbil till vårt hotell. 
Klockan är 23, rysk tid. Sitter i mitt lyxiga rum på sjunde våningen till det jättelika Hotell 
Viru mitt i Tallinns centrum, 23 våningar högt, byggt 1972 gemensamt av Finland och Sov-
jet. Har blandade intryck, först blev jag imponerad och njöt över rummet – det finaste jag 
bott på någonsin, men sen dess har jag fått se en massa trista saker.  

Jag sitter och lyssnar på radio.  Det finns en inbyggd radio i hotellrummet men med en-
dast tre kanaler: Radio Moskva + estniska program 1 och 3.  

På min egen lilla radio kan jag emellertid få in finländsk radio på FM, och jag har just 
lyssnat på nyheterna på svenska. Annars på mellanvåg är det bara Sovjet som hörs, regi-
men kör störsändningar som förhindrar medborgarna att lyssna på utländska stationer. 
Sjaskiga miljöer  
När jag checkat in på hotellet och vilat några timmar gick jag ut på stan. Först växla 
pengar. För en check på 50 US-dollar fick jag ut 36 rubel och 90 kopek. 10 kopek i pro-
vision. 

Tog så en lång promenad i Tallinns gamla medeltida stad med massor av torn i muren 



runt, för att känna på atmosfären och få ett första intryck, utan karta eller kunskaper.  
Mycket sjaskiga miljöer med nergångna orenovade hus.  

Människorna påminner mig om Lena på Öland. Här finns det många flickor som har precis 
hennes drag, inte så underligt, Lena är ju till 75 procent estnisk/lettisk. Men här är också många 
ryssar, liksom många mindre vackra estländare. Träffade inte en enda person som  var nyfiken 
på mig eller sökte kontakt. Enorm skillnad mot Asien, men däremot inte så annorlunda mot Sve-
rige. 

Efter en lång vandring runt hela stan kom jag så åter till hotellet. Hungrig men var äta? Beslöt 
äta på en restaurang belägen på 22:a våningen, men väl där uppe blev jag motad och hänvisad 
till restaurangen på andra våningen. Nu på kvällen var dörrarna till hotellrestaurangen låst, och 
man måste visa ett kort – som jag inte fått – för att en dörrvakt ska öppna dörren.  

Utan kort nekades jag tillträde, och jag gick ut på stan igen för att äta någon annanstans, 
men fann ingenting i de närmaste kvarteren (hade heller inte sett något under promenaden). 
Förargad åter till Viru och våning 2 och krävde att bli insläppt och det blev jag nu på nåder.  

Käkade ostsallad, kött med grönsaker och och lemonad. Kostade 1,81 rubel. Efteråt tänkte 
jag dricka kaffe i baren, men där godtog de endast västvaluta så jag lät bli.Till rummet, lite för-
bittrad, men tog ett bad och mådde bätttre. Tog mina första mariatabletter (klorokinin). Skall i 
fortsättningen ta sådana varje onsdag och söndag, två piller per gång.  
 
11 september 1975 

Falsk historiekrivning 
Klockan är 13.05, en soldisig torsdag i i Hirve Park på Svenska  
Bastionen i Tallinn. Ett av de få svensk-minnena. Under 149 års tid – 
1561-1710  – var Estland en del av Sverige och i slutet av 1500-talet 
var Tallinn (som förr hette Reval) faktiskt Sveriges tredje största stad. 

Men enligt en propagandistisk bok jag köpt för 81 kopek var 
svensktiden en parentes, liksom  självständighetsperiden 1918-1940 

var det. Det talas storslaget om allt gott ryssarna gjorde efter att ha besegrat Sverige i Det stora 
Nordiska kriget (ett krig som pågick mellan 1700 och 1721 och utkämpades mellan å ena sidan 
Sverige, hertigdömet Holstein-Gottorp och under en begränsad tid även Osmanska riket på ena 
sidan; och på andra sidan en koalition bestående av Sachsen-Polen, Danmark-Norge och Ryss-
land).  



Boken är fylld med av falsk historieskrivning. Det famhävs att ett starkt proletariat växte 
fram som genomförde en revolution 1918, men den nationella bourgeoisin tillsammans 
med kvardröjande tyska trupper samt vitryska, svenska, danska och finska soldater in-
förde vad man beskriver som en borgerlig diktatur, och från 1934 rent fascistisk.  
Estlands ”befrielse” 1944 
När andra världskriget bröt ut 1939 tvingades man på grund av spänt läge ingå ett avtal 
om icke-våldsangrepp med Sovjet, men som esterna svekfullt bröt mot. Estlands arbetare 
påstås vidare 1940 ha tagit makten och omgående ha ansökt om medlemskap i Sovjet-
unionen. Så beskriver man alltså Hitlers och Stalins överenskommelse om att låta Hitler 
erövra Polen och ge Sovjet fria händer att ta makten övet de tre baltiska länderna.  

När den tysk-sovjetiska vänskapen ett år senare förbyttes i krig invaderades Estland av 
nazityska soldater, vilket sedan möjliggorde för Sovjet att 1944 återerövra Estland och 
kalla Röda Arméns nya ocupation för landets ”befrielse”. 

Man har inte insett i Sovjet att denna typ av förenklad historiebeskrivning är oärlig, med 
utelämnande av väldigt många väsentliga upplysningar, framhävande av vissa andra som 
passar in i en färdig teori om hur utvecklingen gått till och vad som är bra för Sovjet. Det är 
som att läsa kristna missionsrapporter om läget i Indien eller ett svenskt fotbollsreferat 
från en landskamp mot ett främmande land. De egna insatserna överbetonas och vär-
deras särskillt positivt och okritiskt, de andra bemöts med kritik och förakt. Negativa upp-
gifter om det egna tas däremot inte upp. 

Boken tar exempelvis upp läget 1917. I Estland var den politiska situationen liksom i 
Ryssland  spänd, med mensjeviker och socialistrevolutionärer i majoritet, medan bolsjevi-
kerna utgjorde  minoritet. Men ett är senare påstås bolsjevikerna plötsligt ja blivit majoritet 
och tog makten. Men var räknades majoritetsförhållandena, inte bland folket väl? Hur bol-
sjevikerna bar sig åt för att bli majoritet – det står det inget om, för manipulation och be-
drägeri är något som man bara skyller motståndare för.  
Sover gott på långresor 
Vaknade först 9.30 idag, sov alltså i 10 timmar utmärkt gott och skönt, drömde mycket. All-
tid när jag på dagarna känner mig ensam och villrådig + att jag inte druckit alkohol kom-
penseras jag rikligt på nätterna. Det är väl därför jag till skillnad från de flesta sover ännu 
mer när jag är ute och resar än när jag är hemma i tryggheten och har fullt upp med saker 
att göra och vänner att träffa. 

Direkt ned till matsalen och åt frukost (hade kupong värd en rubel). Kaffe med grädde, 
omelett, bröd, smör, ost, salami, yoghurt och wienerbröd. 

Köpte en guidebok om Tallinn och gick upp på rummet, satt och läste till klockan 12. Då 
ut på stan via Raekojaplatsen uppför Pikk Jalg med den enorma muren som skilde adelns 
residens Toompea, varifrån Estland styrts, från den fria Hansa-staden Reval. 

 Namnet Tallinn är den gamla folkliga benämningen, från 1926 officiellt namn på staden 
– det betyder "Danskarnas stad". Danskarna tog Estland på 1300-talet, men sålde senare 
regionen till Tyska Orden. Därefter erövrades landet av Sverige på 1500-talet. 
Kända adelsmän begravda i domkyrkan 
Besökte Tallinns Domkyrka, med 1,4 meter  lägre golv än dagens marknivå. Massor av 
kända adelsmän ligger här begravda, någa av dem särsklt intresanta för mig: 
• Adam Johan von Krusenstern tillhörde en i Estland bosatt gren av den svenska adliga 
ätten von Krusenstjerna. Hans farfar, överstelöjtnanten i svensk tjänst, Evert Filip von 
Krusenstern, var sonson till ståthållaren Filip Krusenstjerna och kvarstannade i Estland 
vid landets avträdande till Ryssland. 

Krusenstern utsågs till chef för en rysk vetenskaplig sjöexpedition, med vilken följde 
medlemmar av en diplomatisk beskickning till Japan. Resan – den första ryska världs-
omseglingen – varade från augusti 1803 till augusti 1806. Vägen togs över Atlanten och 



förbi Kap Horn samt vidare över Stilla havet till Kamtjatka och Japan, där han försökte upprätta 
handelsförbindelser med landet. 

• En annan spännande person som ligger begravd i domkyrkan är den tysk-baltiske adels-
mannen Nikolai Robert Maximilian Freiherr von Ungern-Sternberg (1886-1921) som kal-
lades för den Galne Baronen. Han var en ultrakonservativ monarkist som var en sällsynt brutal 
general på den vita sidan i inbördeskriget som följde på ryska revolutionen. 
Krigsherre i Mongoliet 
Han begav sig helt på 
eget bevåg till Mongoliet 
– ett land som frigjort sig 
från Kina 1912 och blivit 
en teokrati under ledning 
av det buddhistiska sam-
fundets religiösa över-
huvud med titeln Bogd 
Khan. Ungern-Sternberg 
som själv fascinerades 
av lamaistisk buddhism 
blev en krigsherre i Mon-
goliet  med en ambition 
att återupprätta ett mon-
goliskt imperium under 
Bogd Khans ledning,  

Kinesiska trupper försökte emellertid återta det som kallades för Yttre Mongoliet och ockupe-
rade 1919 huvudstaden Urga – sedermera omdöpt till Ulanbaatar. Men Ungern von Sternberg 
ledde ett kavalleriförband som drev bort kineserna från Yttre Mongoliet i februari 1921. Den 
södra delen av mongolernas land kallat Inre Mongoliet förblev dock under kinesiskt styre. 

Ungern von Sternberg återgav den formella makten till Bogd Khan, men tog själv under fem 
månaders tid den faktiska kontrollen över Urga och och gjorde Mongoliet till en bas för den vita 
sidan i det ännu pågående ryska inbördeskriget. Under den tiden styrde han hårdhänt och var 
skoningslöst brutal i att bekämpa sina motståndare, i all synnerhet  bolsjeviker. 

I juni 1921 begav han sig till östra Sibiriten för att strida mot Röda Armén, men han tillfång-
atogs  och avrättades 15 september 1921 i staden Novonikolaev. Röda Armén kunde därefter 
tillsammans med en grupp mongoliska kommunister ta över makten och förvandla Mongoliet till 
en folkrepublik och satellitstat tilll Sovjetunionen.   
Finländsk svenskspråkig radio 
Klockan 18:00.Sitter på rummet och lyssnar på finländska radions svenskspråkga sändningar, 
just nu ett program om de finländska samernas situation och de olika partiernas syn. Av 12 par-
tier hade sju avböjt att svara, och av de fem partier som faktiskt svarat var det bara ett som 
hade ett handlingsprogram för samefrågan. 

På eftermiddagen besökte jag Sjöfartsmuseet vid Great Coast Gate (annat nam för Skåne-
bastionen) och Historiska museét vid Vene 17. Promenerade i en park, varit på järnvägsstatio-
nen och tittat, samt druckit kaffe och ett glas konjak på ett café för 1,37 rubel!! Folkligt ställe och 
ändå så dyrt. 
Drömlik föreställning på Stastoperan 
På hemvägen passerade jag Estniska Statsoperan. och såg att baletten "Anna Karenina" skulle 
spelas ikväll kl 19. En föreställning regisserad av Margarita Pilikhina till musik av Rodion 
Shchedrin och med dans av Maya Plisetskaya och Bolshoiteaterns balett.Jag gick in och till 
min glädje fick boka plats på 11:e raden för 1,30 rubel. 
Det blev en fantastisk balett med rätt modern musik och med ett impressionistiskt skimmer över 



sig, som ett drömspel, en dröm som övergick till att bli en mardröm. 
Tredje och avslutande akten var slut 21.10. Då gick jag till ölrestaurangen Karja 

Kelder. Stod med sex andra personer och köade utanför, så kom en gubbe och öppnade 
åt oss. Ingen trägsel där inne. Fick utan att ha beställt två halvliters öl, och så ville jag ha 
mat och fick kött och potatis med sås. Härligt pimpla öl och känna hur härligt livet är. Skön 
källarlo-kal. Dock blev det dyrt, hela 2 rubel. 

Medan jag satt och väntade på maten kom en underbart skön, långhårig rödhårig finsk 
tjej som tydligen organiserade den finska gruppresan och snackade med mig. Redan på 
båten från Helsingfors såg jag henne och blev helt ifrån mig, sen har vi setts på operan i 
kväll och nu på restaurangen. Hennes grupp skulle fara  till Helsingfors imorgon kväll. Jag 
berättade för henne att jag ska resa till Indien.  

Till hotellet klockan 22 och till sängs 23.25. Imorgon ska jag packa, skriva brev hem 
och förhoppningsvis ha tid att besöka friluftsmuseét Rocca al Mare innan avfärd med natt-
tåget till Moskva, andra klass sovvagn. Jag kommer att hämtas och köras till järnvägen 
klockan 18:30. 

Innan jag gick till baletten ikväll hämtade jag för övrigt ut mttt pass och mina biljetter 
ochvouchers för den fortsatta färden genom Sovjet på Intourist-kontoret på hotellet.  

12 September 1975 

Njutbart besöka frilandsmuseet 
Klockan är 14.05, sitter några 
meter från havet på en udde 
nordväst om Tallinn, Rocca al 
Mare, befinner mig i frilufts-
muséet fullt med intressanta 
gamla estniska gårdar och 
andra byggnader, värdshus, 
smedjor, kvarnar etc. Alltihopa 
utplacerat i skogen, det är 
skönt att bara gå omkring här 
med all friden, vackert väder 
och med havet inpå sig. Utsikt 
mot Tallinn på andra sidan 
viken. 

Tog buss nr 3 hit ut. Först 
for jag åt fel håll, ned i indu-
strihamnen, förbi flera fabri-
ken bland annat Volta-fabriken. Men det var ju bara intressant. Rocca al Mare var 
ändhållplatsen åt andra hållet. For i nästan en timme. Biljettautomat på bussen – betalade 
5 kopek. Vet ej om det var riktigt. För att komma till friluftsmuseet fick jag sedan pro-
menera ytterligare en kilometer från busshållplatsen. 

Drygt 4 timmar kvar i Tallinn. Jag gick upp 08:45 imorse. Ned och åt frukost, och köpte 
några vykort. Så upp på rummet. Packade. Skrev brev hem och vykort till Rigmor (hon 
bad om ett kort härifrån). Klockan 11 lämnade jag rummet, men lämnade ryggsäcken nere 
i bagageinlämningen. Så ut och åkte buss. 

Här på museét har jag gått med anteckningsblock och noterat vad jag har sett. Inte för 
att jag vet om det ger mig något, men det är trevligt att göra något vettigt. Sedan for jag 
åter till Tallinn, och spenderade eftremiddagen med att promenera runt i stan samt be-
sökte Stadsmuséet, 



Tre damer och jag i samma kupé  
Klockan är 19.55 och jag sitter på tåget som rullar på genom norra Estland på väg från Tallinn till 
Moskva. Delar kupé med tre damer 40-50 år gamla, inget snack alls. Vi har fädats en timme. 
Jag for med bil till järnvägen klockan 18.30. 

Liten trång kupé utan mjuk rygg eller armstöd. Men 4 bäddar och en tåg-madam som skötte 
om oss och vagnen. Hon lagade gott te från vagnens samovar och serverade oss, så jag fick 
avsluta mitt skrivande. 

Till sängs redan kl 9, de andra fick först byta tllll nattkläder och lägga sig, medan jag var ute, 
sedan kom jag in. Bäddade – först med madrass, två lakan, örngott, kudde och filt. Behöll jean-
sen på mig. Till en början var det väldgt varmt, låg utan filt, men framåt natten var det skönt att 
krypa ned. Njöt av resan, låg o tänkte länge. 
 

MOSKVA, RYSSLAND  
13 september 1975  
Tillbaka i Moskva – samma hotell som förra gången 1972, Metropol, där de flesta utlänningar 
placeras. Jag tycker Moskva är en hemsk stad med sina stora avenyer, jättelika torg och 
enorma monumentalbyggnader, men värst av allt är detta organiserande av allting. 10 000-tals 
turister vallas omkring i grupper, poliser dirigerar trafiken inne i Kreml, och ger ett enda alternativ 
för hur folk ska gå.  

Människor står i kö i flera timmar för att titta på Lenins lik. Röda Torget avspärrat, polisbilar 
kör runt där, gående poliser upprätthåller ordningen och ser till att kön till mausoléet håller en 
viss formation. Brudpar firar äktenskapet med att se på en död människa. 
Trubbel med biljetter 
Steg upp klockan 7 imorse, och när jag gått ut klädde damerna på sig. Trist landskap, i alla fall i 
det rådande vädret, vagnsmadamen kom med kaffe. Framme i Moskva klockan 09:00.  

Direkt på perrongen väntade en kille från Intourist som talade arabiska och ”afghanska”, men 
inte engelska eller tyska. Ingen bil väntade, så killen sprang och ringde ett samtal, och efter 15 
minuter kom en bil som körde mig i vrålfart rätt genom Moskva. Vädret var kallt, grått, helmulet, 
regntugnt och oinbjudande. 

Fick ett rum på Metropol, nummer 2057 med utsikt mot en innergård. Packade upp men 
sedan ned för att käka frukost klockan 10. Det var gående smörgåsbord, kostade en rubel. Där-
efter gick jag till Servicebyrån för att visa pass och biljetter.  

Nu blev det trassel – typiskt för rysk byråkrati. I Tallinn hade Intourist gett mig resterande bil-
jetter avseende flyg från Moskva tlll Baku och båt över Kaspiska Havet till Iran, men nu påstod 
Moskvafolket att båtresan inte var betald.  

Jag bad dem att ringa Tallinn-kontoret och reda ut saken. Men det var omöjligt, sade man. 
Jag hade inga kvitton men jag räknade ut att det måste vara så att vouchern för flygresan imor-
gon på 44 rubel inkluderar båtpriset. Klockan 19 idag skall jag återkomma och hämta biljetterna, 
får se hur det går.  
Längtar till Asien 
Kände mig först väldigt irriterad över detta smolk i glädjebägaren, men lugnade ner mig. Det vä-
sentliga är att se fram emot att jag kommer till Baku imorgon, sen brukar saker och ting lösa sig. 
Förresten är det bra att börja smaka på fenomenet att planer måste ändras alltefter hur situatio-
ner förändras, som det är i Asien. 

Jag är så djälva trött på denna stad efter att ha tagit en långpromenad bland annat inne i 
Kreml och sett på byggnaderna där Lenins arvtagare – proletariatets och arbetarklassens själv-
utnämnda representanter håller till och lever sitt hemliga, av polisen skyddade, liv. 

Under promenaden besökte jag Vasilijkatedralen, 20 kopet inträde, stor besvikelse. Kom till-



baka till hotellet vid 14.30, in på servicebyrån. De hade då genom Intourists huvudkontor 
telegraferat till Talling, men ännu ej fått svar.  

Jag upp på rummet och där sitter jag ännu klockan17.30. Var ute i Beryozka-affären 
och köpte mig en 37:a Long John för 2,55 rubel (men betalade i dollar). Bättre supa på 
rummet än betala dyrt på kafé och restaurang. För dricka måste jag för att dämpa min oro. 

För övrigt har jag redan i sinnet förflyttat mig till nästa resetapp i Iran och Afganistan. 
Läser medhavda böcker: Fodors resehandbok om Iran och Jan Myrdals ”Resa i Afghanis-
tan”, 
Bra skrivet, intressant, lättläst! 
På väg till värmen 
Klockan är 19.55, sitter i nattdräkten i sängen. Imorgon skall jag var nere i receptionen 
klockan 9, flyget går klockan 11. Jag har nu fått mina vouchers, varav en är på 10,58 rubel 
som jag vet är priset för båtresan. Så jag är nöjd. Men in i det sista vägrade de att ge med 
sig på Intourist.  

Avslutningsmiddagen på hotellet blev Moskva Borscht, rödbetssoppa – härligt gott, 
med öl till. Trött, ska sova nu. Kan ju gå upp lite tidigare imorgon istället. 
 

BAKU, AZERBAJDZJAN 
14 september 1975 

Underbar strandpromenad och vänliga människor 
Tre timmars flyg till Baku, Azerbajdzjans huvudstad och till behaglig sommarvärme, 25-30 
grader, oljeborrtorn överallt runtom staden och ute till havs. Själva staden är väldigt fin. 
Längs hela stranden en flera kllometer lång strandpromenad, ett bälte på 200-300 meter 
mellan havet och gator, vackra kvarter med välbevarad traditionell bebyggelse. 

I och med Baku kom jag till en miljö med vänliga, spontana och gästvänliga människor. 
Redan killen från Intourist som mötte mig på flygplatsen direkt utanför planet var jättetrev-
lig och 22 år – lika gammal som jag. Han talade tyska. 

På en folklig uteservering träffade jag på kvällen tre azerbajdzjanska bröder, en var di-
rektör på ett statligt företag, en var busschaufför och den tredje yngste som jag snackade 
med – mestadels genom teckenspråk och enstaka glosor och meningar som han förstod 
av engelskan – jobbade på Azerbajdzjans radio. De bjöd mig på en komplett middag, 
kyckling, bröd, tomater, gurka, lokala aromatiska örter, fårost och massor av vodka. Allt 
betalade de. Hade det inte varit för att jag var inplacerad att bo på stadens lyxhotell med 
den kontroll som därigenom följer kunde jag ha fått bo hos dem. 
Så annorlunda mot Moskva 
Detta är alltså också Sovjetunionen men en värld totalt annorlunda mot Ryssland. Klockan 
är 17.15 lokal tid (ytterligare en timme fram mot Moskvatid). Sitter vid balkongen till mitt 
fina dubbelrum på Hotel Azerbaijan och läppjar på ett glas whisky efter att ha badat och 
bytt kläder. Njuter av värmen, 22 grader varmt och med klarblå himmel. Utsikt rakt mot 
Azerbaijanska sovjet- 
republikens väldiga regeringsbyggnad, en massiv byggnad i sten med ett stort ödsligt torg 
framför. 

En gata, en park med björkar, en tall, palmer, popplar och andra träslag, där bakom lig-
ger hamnen. Jag befinner mig vid Kaspiska havet, äntligen har jag fått beskåda dig. Från 
flygplanet såg man inga stränder, så det är ingen liten sjö utan är som vore det havet.  

Baku är en mänskligare stad än Moskva, ändå är det Sovjets i storleksordning femte 
största stad med 1,5 miljoner invånare. Mycket turister – speciellt japaner och östeuropéer 



var inte vad jag räknat med. 
Hela dagen har jag ägnat åt att resa. Vaknade 07.40 – efter nästan 12 timmars sömn och, 

packade klart och gick tilll receptionen klockan 8. Stor rymlig bil tog mig Domodedovo-flygplat-
sen några mil utanför Moskva. Tog en halvtimme. Vädret var oförändrat ruttet,  
helmulet och råkallt. Kördes  direkt till en speciell väntsal för utlänningar, och köpte frukost i ett 
café, te, två kokta ägg och en macka. 
Höll på att fara med fel flygplan  
Checkade in mitt bagage och mig själv hos flygbolaget (Aeroflot) klockan 09.15. Satt sedan och 
väntade, läste vidare i Fodors Iran-guide. Planet skulle avgå 10.54, och strax innan uppfattade 
jag det som att en buss skulle fara till planet. Jag ställde mig i dörren, men följde med fel grupp, 
till fel plan.  

När detta upptäcktes blev flygplatspersonalen hysterisk. En Intourist-kvinna ordnade så att 
jag fick åka med en bagagevagn bort till planet till Baku. Kom som sista passagerare ombord vil-
ket medförde dålig plats.  

Molnigheten försvann och mat serverades, jag kunde koppla av. Framme i Baku  
klockan 14 och for med taxi till till stan och hotellet, ett höghus mttt i centrum. Min guide var väl-
digt trevlig och berättade under färden om staden. Det var långt till stan, vi for förbi massor av 
oljetorn, Baku är Sovjets olje-centrum.  
Stank av orenat avlopsvatten 
Efter att ha checkat in på hotellet tog jag en promenad på stan. Frågade efter karta och guide 
om staden på Intourists servicebyrå, men de hänvisade till bokaffär i stan. Hamnade så små-
ningom nere på strandpromenaden, satte mig där och åt något som kallades granatäpple, en 
röd frukt med en massa röda kärnor.  

Ut på en lång pir. Här var det dock förfärligt, en stank av orenat avloppsvatten i  
hamnet. Solnedgång och klockan var 19, jag gick till hotellmatsalen för att äta. Men blev stop-
pad av  en vaktmästare i dörren ity den var abonnerad ikväll av ett sällskap. 

Gick därför till den folkliga serveringen på strandpromenaden där jag alltså träffade de tre 
bröderna, och hade en supertrevlig afton med dem. Och som jag redan nämnt  betalade de för 
allt. Utbytte adresser och gav mitt foto, innan jag tog mig till hotellrummet, glad, lycklig och full. 



15 September 1975 

Sov illa inatt, inte på grund av fyllan som 
var enbart behaglig, men på grund av 
den olidliga hettan. Gick upp klockan 8. 
Vädret var inte helt klart, utan det var  
soldis men varmt så det förslog. Packade 
ihop, ned klockan 9 till Servicebyrån för 
att lämna mina vouchers. Inga problem, 
beslöts att jag skulle komma åter klockan 
15, få min båtbiljett och bli körd till båtsta-
tionen. Hämtade packningen på rummet 
och lämnade den nere i garderoben. Så 
runt och drog på stan.  

Hade fått en stadskarta av en trevlig 
Intourist-anställd som jag blivit vän med. 
Men först frukost – te, bröd, smör, två 
stekta ägg. Kostade 70 kopek, billigare 
än värdet på den den frukostkupong jag 
betalade med varför jag fick ryska pengar 
i retur. Detta kom att skapa problem  
senare.  
Sultanens palats bevaras 
Ägnade dagen åt att vandra runt i Bakus 
gamla stadsdel med trånga gränder, trä-
balkonger och trevliga människor. Man höll som bäst på att restaurera en rad historiska 
byggnader, flyttat en del byggnader från andra platser för att skapa en än mer komplett 
bild av det medeltida Baku såg ut med en mur runt.  

Det gäller sultanen Shirvanshahs imponerande palats, karavanserajen, badhus och 
moskeer. Ännu återstår mycket att göra. Vad som nu fanns att besöka var dels Jungfrutor-
net (kyz kolasy), ett högt torn försett med sinnrika konstruktioner för vatten och avlopp för 
att kunna motstå en belägring; och dels sultanens palatsmuseum. 

Museet är fyllt med underbara mattor, smycken, husgeråd och vapen från sultanatets 
dagar som upphörde 1813 då Ryssland efter det utdragna rysk-persiska kriget 1804 
–1813 erövrade hela Kaukasien. Tyvärr har man på typiskt sovjetiskt historieförfalskande 
vis i den första salen nödvändigtvis placerat moderna mattor, bland annat en tre meter 
lång med motiv av Lenin. 

Resten av dagen fram tills klockan 14 då jag tog mig till hotellet, tillbringade jag på 
strandpromenaden, en skön plats med alla slags stånd, teserveringar och restauranger, 
vatten- och glassförsäljare, fontäner, soffor, massor av människor, bordtennisbord, bräds-
pel (säkert 20 stycken). Parkmiljö med alla slags subtropiska träd.  
Schackspelande farbröder 
Äldre farbröder satt och spelade shack snabbt och rutinerat; och en del proffsspelare som 
spelade simultant blixstshack som följdes med stort intresse av en mängd åskådare. Sko-
lelever och vackra flickor och unga par strosade omkring. Kort sagt – ett underbart trevligt 
ställe, en mötes-plats för att träffa folk och ha det skönt. 

Jag plågades emellertid av nervositet inför avfärden, med tull och annat  otrevligt. Åter-
vände till hotellet och träffade genast min vän på servicekontoret. Han hade letat efter mig 
för att meddela att han löst problemet med vouchern för båtresan som Inrtourist i Moskva 
inte kunde klara av. Jag fick bara betala en rubel extra för båtbiljetten som jag betalade.  

Klockan 15 for jag i väg med bil till passkontrollen på båtstationen, och tryggt nog följde 



min vän med dit. Mitt pass hade redan skickats dit. Båtstationen var en enorm byggnad där 
passkontrollen var inrymd. En medelålders glasögonprydd tullare bad mig slå mig ned. Han pra-
tade engelska. 
Förödmjukande tullkontroll 
Så till dagens otrevligheter. Det uppstod en diskussion om mina pengar. Jag fick visa alla kvitton 
och han räknade mina pengar. Och så får jag ett djävla besked. De 18 rubel (motsvarande 120 
kronot) jag hade kvar gick inte att växla –  det fanns ingenstans att växla pengarna på färjeter-
minalen – och att föra ut rubel från Sovjetunionen var förbjudet.  

Fick välja mellan att köpa souvernier eller att få ett kvitto. ”Nästa gång ni far till Sovjet, inom 
tte år, kan ni utnyttja pengarna”. Tullchefen gav mig dock adressen till en bank i Moskva. Enda 
sättet få ut pengarna ur Sovjet är att skicka kvittot till den banken. Det skall jag göra. Skrev ett 
brev på kvällen som jag ska skicka från Iran, och meddelade pengarna ska sändas till Sverige. 
Så var det tullkontroll. Förutmjukande som alltid.  

Varje grej undersöktes, varje papper i plånboken gransades och varje bok kontrolleras noga. 
Dock avslutades kontrollen när halva innehållet i ryggsäcken genomsökts. Sedan fick jag sitta ut 
och vänta med de andra passagerarna, fortfarande inne på tullkontoret.  
Tullchefen riktigt trevlig 
Tullarna slog sig också ner, och tullchefen som sysslat med mina pengar visade sig nu vara 
hjärtligt trevlig, förhörde sig nyfiket om mina studier i etnografi (jag säger till alla att det är mitt 
ämne); och om mina språkkunskaper, han hade justa idéer.  

Jag glömde bort mina obehagskänslor som är ständigt närvarande vid pass/tull-kontroller och 
bland poliser och militärer. Folk som han kan vara trevliga, men är nyckfulla. De har makten och 
kan göra precis som de vill, det är en ojämlik relation. 

 
KASPISKA HAVET 
15 september 1975 
Ombord på M/S Guriev med färd från Baku i Azerbajdzjan till 
Bandar Pahlavi i Iran. Klockan är 20.30 iransk tid (21.00  
azerbaijansk). En fantastisk upplevelse att färdas på Kaspiska 
Havet med ett passagerarfartyg som har fler besättningsmän 
än passagerare. Endast 10 passagerare, varav sex stycken  
åt och umgcks i matsalen. Två sovjetiska kvnnor, en från 
Tjeckoslovakien, en kvinna med dotter från Iran och så jag. 
Förstaklasshytter åt alla 
Inkvarterad i en förstaklasshytt med bäddad säng, soffa, bord, 
skåp, tvättställ, fläkt, radio och fin utsikt genom fönstret (nu är 
det förstås mörkt, men tidigare kunde jag skåda alla oljeborr-
torn som finns utanför Baku, även ute till havs.). Att jag bara 
har betalt för en tredje- 
klassbiljett har inte betytt något.  

Pass och biljett lämnade jag dock när jag steg på skeppet 
– och min vaccinations-bok är också tagen och har ej fått åter. 
En stor fryntlig husmor har hand om oss och restaurangen. 
16.30 var det middag – soppa och en bit fårkött med grönsa-
ker. Päronsaft till. Och nu för en halvtimme sedan var jag på 
ett kvällsmål:  Te och smörgåsar och god fårost. 

Husmor är så trevlig, hällde upp mer te hela tiden. Behöver 



inte betala någontng, maten ingår tydligen i biljettpriset (som då blir ännu mer fantastiskt 
billigt). Sitter nu på rummet, dricker lite Long John whiskey och njuter. Känner mig under-
bart fri, svävar bortåt, kan planera min resrutt hur som helst, sitter här och planerar hur jag 
ska ta mig genom Iran, genom Afghanistan, till Singapore, Indonesien etc.  
Belöning för alla vedermödor 
Det är kvällar som den här och den igår som förgyller resan, är belöningen för alla veder-
mödor som kommer emellenåt, som förhindrar hemlängtan, som får en att längta ut igen 
efter hemkomsten just för att få uppleva detta. 

Tänk om jag suttit på Spisen igår kväll istället för på en lokal servering i Azerbaijan och 
träffat Magerram och hans bröder, eller gått på bio i Lund ikväll istället för att sitta på M/S 
Guriev på väg mot Bandar Pahlavi. Haha, fan vad fint att vara här! 

Ombordstigning klockan 15:50, och fick direkt en hytt. Prick 16:00 lämnade båten 
Bakus superskitiga hamn. Avloppet släpps totalt orenat ut, vattnet är helt brunt, stinker och  
det flyter omkring skit. Dessutom en tunnt oljelager på ytan, även långt ut till havs på 
grund av  oljeutvinningen 

Klockan nu 21.45, för en halvtimme sen var husmor här och lämnade en flaska azer-
baijanskt mineralvatten. I morgon bitti når vi Bandar Pahlavi och Iran. Skall försöka ta mig 
per buss längs kusten bort till Gonbad-e Qabus, och sedan vidare mot Meshad. Undviker 
att passera hemska Teheran. 
 

RASHT, IRAN 
16 September 1975 
Regnet vräker ner och det har det gjort hela dagen ända sedan jag först tittade ut imorse 
och trodde båten fått motorstopp eftersom vi var mitt ute till havs och motorn slogs av vid 
halv 6. Så var dock ej fallet – utan vi låg stilla utanför Bandar Pahlavi men for inte in i 
hamn förrän klockan 08.30. 

Frukost serverades på båten vid halv 8, men jag kunde knappt få i mig en smörgås och 
en kopp te. Tog två kokta ägg med mig. Väl i hamn var vi embarkerade utanför en annan 
rysk båt, och vi fick vandra över denna så småningom. Pass och hälsokort lämnades di-
rekt till de iranska myndigheterna.  

Så i land och promenad bort til tull-lokalen. Lång, lång väntan. Jag fick fylla i ett inrese-
papper. Först kl 11 fick jag så det nödvändiga kritstrecket på ryggsäcken (utan att kontroll 
gjordes) och kunde lämna hamnen. 

Vandrade i regnet huvudgatan ned, sökte efter en bank och fann en med hjälp av två 
killar. Banken tog inte resecheckar, men väl en 10-dollarsedel. Fick ut 670 rials (1 krona ≈ 
15 rials). 
Nu är klockan 17.10 och jag sitter på ett hotellrum utan engelskt namn i staden Rasht en 
bit från Bandar Pahlavi. Jag är fortfarande dåsig på grund av ett misstag jag gjorde 
imorse. Det var nämligen grov sjö på natten och jag trodde att vi var långt ute till havs och 
tog därför ett sjösjukepiller. Det fick full effekt lagom tills att vi steg av båten.  

Delade taxi med kvinna i slöja 
Lämnade Bandar Pahlavi  för att ta mig till den något större staden Rasht. Hittade ingen 
buss, men frågade folk och fick hjälp att åka en delad taxi för fem rials till taxistationen i 
Bandar Pahlavi, och därifrån en ny delad taxiresa tilll Rasht.  

En kvinna i slöja satt bredvid mig i baksätet, och tre män fram inklusive chauffören som 
på alla sätt försökte kommunicera. Längs vägen lade jag märke till husen, kvadratiska, de 
äldre med stomme av hö, klädda med halm, nyare hus av sten med plåttak. Resan kos-
tade 25 rials 



Väl i Rasht letade jag efter hotell. Frågade på två ställen, men där var fullbelagt, då stannade 
jag till hos några ungdomar som tilltalat mig och jag blev genast översvämmad av intresserade. 
En kille, en student som talade lite grand engelska, erbjöd att hjälpa mig att finna ett hotell. Kil-
len tog mig också till en affär och hälsade på vad som väl var hans far och bror samt två kom-
pisar med honom. 

Hopplöst med hotell – fullt överallt. Till sist tröttnade väl min nyfunne vän för vi träffade en 
äldre man som övertog mitt fall, medan min vän stack utan att avtala något om att träffas se-
nare. Med denna man gick jag runt till fler hotell. Lyxhotellet Hotell Iran hade visserligen rum 
men till priset 690 rials. Nej tack.  
Alla kläder dyngsura 
Så begav vi oss  på en bakgata, uppför en trappa och så fann vi det namnlösa hotell där jag tog 
in. 150 rials per natt, hyfsat pris. Fick fylla i ett papper och lämna passet. 

Upp på rummet och vilade till klockan 15. Lade min blöta rygggsäck på tork liksom den 
dyngsura rocken, blöta byxorna och strumporna. Får använda sandalerna istället. Har kängorna 
på mig nu. Hoppas grejorna är torra tills imorgon då jag fortsätter min resa österut. 

Att det regnar otroligt mycket på sydsidan av Kaspiska Havet beror på de höga bergen, El-
burz, söder om – de fuktiga vindarna kommer ej över utan faller ned som regn och bidrar till att 
skapa ett bördigt jordbruksområde här längs Irans Kaspiskahavskust. Här finns risfält, te- och 
bomullsodlingar. Skörden av bomull pågår just nu. 

Jag har köpt en bussbiljett för en minibuss tillhörig Iran Tourist till Gorgan, 50 mil österut,  
kostar 200 rials. Avfärd i morgon bitti klockan 8.  
Ramadan skapar matproblem 
Det är Ramadan, fastemånaden, och den håller på i 21 dagar till, kan eventuellt vålla problem 
med mathållningen. Klockan 18 var jag nere i hotellets restaurang och ville äta, men köket var 
stängt. Fick vänta tills solnedgången en timme senare och åt då två kebab, härligt gott, med 
ljust vitt bröd och utspädd yoghurt. Något av en iransk nationalrätt. 

Träffade en iransk kille som snackade engelska. Bort till honom och drack te. Han berättade 
om Ramadan, och då han rest i Afghanistan och Pakistan, gav han mig en del varnande råd. 
Han varnade också för dålig hasch, för försäljares trick och för västerlänska narkomaner som 
vill stjäla ens pengar. 
Klockan är 20.15, åter på rummet. Jag är fortfarande yr. Kan det vara sjösjukepillret eller är det 
feber jag fått? Går och lägger mig nu, för jag får inte lov att försova mig imorgon. 
 



GORGAN, IRAN 
17 September 1975 
Klockan är 21:30, befinner mig  i staden Gorgan i norra Iran och bor på ett hotell för 400 
rials per natt. Jag är inte ensam, utan delar rum med Jeff från Nya Zeeland som jag träf-
fade på stan medan jag letade efter hotell. Han gjorde också det, så då beslöt vi att söka 
tillsammans.Han är mycket trevlig och juste, varit ute och rest i ett år. Från Nya Zeeland, 
över Australien, Indonesien, Thailand, Laos, Burma, Indien, Pakistan, Afghanistan och 
Iran. Hans mål är att komma till England, och jobba där. Han är ingenjör. Resan hittills har 
kostat honom 6000 kronor.  

Gorgan med 60 000 invånare är mer präglat av hippie-routen än vad Rasht var. Efter-
hängsna ungar ropade ”Mister Mister” och äckliga typer som söker locka en till skumma 
barer. Dessutom dyra hotellrum. Ung kille skötte inskrivningen söligt, men han ville gärna 
snacka engelska med oss. Innan vi kom hit var vi på flera andra hotell, fick hjälp av två 
ungdomar, men det var fullt genomgående.  
Besöka turkmeniska maknaden 
Efter att ha tvättat oss och packat upp stack vi ut på promenad kl 19. Märklig upplevelse, 
om allt på ytan verkar västerländskt på dagen blir det orientaliskt och något religöst på 
kvällen.  

Satte oss på en teservering och blev bjudna av två iranier. Drack tre koppar, sedan gick 
vi till en matservering och åt bönsoppa och till det drack vi dansk Skol-öl, licenstillverkad i 
Iran. Kostade 50 rials. En man hjälpte oss, han var inspektör vid polisen, och han varnade 
oss för skumt folk i staden nu på kvällen. 

Strax efteråt träffade vi en kille på gatan, Abbas, som talade perfekt engelska, han 
bjöd oss på Pepsi-cola i en affär, Han studerade engelska, gick sjätte året på high school 
och hade jobbat som tolk. Han följde med oss på promenad bort till hotellet. Vi fick veta att 
han var rättrogen muslim och fastar nu under Ramadan från morgon till kväll. Många ira-
nier fuskar dock.  

Imorgon ska jag och Jeff följa med Abbas på en tur till den turkmeniska marknaden i 
Pahlavi Dej, tidigt på morgonen. Nu sitter jag på sängen och skall strax lägga mig, Jeff sit-
ter och studerar intresserat min Fodor- guide om Iran. 
Färd längs hela Kaspiska Havet-kusten  
Steg upp strax innan klockan 7 i morse på hotellet i Rasht. Sov rätt illa, bilar utanför, folk i 
restaurangen en trappa ner kvar till sent på natten. Te, bröd och ost till frukost för 40 rials. 
Så iväg till Iran Tours, och avfärd 07:45.   

Fick bästa platsen i minibussen längst fram bredvid föraren, och en kille som talade lite 
engelska kom att sitta bredvid mig och vi snackade en del. Vädret växlade väldigt. Uppe-
hållsväder på morgonen men sedan ösregn på vägen. Närmare staden Chaloos sken 
plötsligt solen. Bussen gjorde paus för middag i Chaloos klockan 11.20, 40 minuter. Min 
nya vän bjöd mig på iranska nationalrätten chelo kebab  – grillat lammspett med ris.  

Fortsatt färd längs hela Kaspiska Havskusten, igenom en mängd städer med allt emel-
lan 60 000 och 100.000 invånare som exempelvis Lahijan, Ramsar, Bavol, Savi och 
Behshahn. Regnen återkom efter Shaki och upphörde lagom till att vi nått där Kaspiska 
Havet slutade. Det visar extemt tydligt sambandet mellan regnandet och de höga bergen 
söderöver.  
Skönt träffa Jeff från Nya Zeeland 
Vilade ibland i bussen och försökte snacka ibland, men mest stirrade jag bara ut och sög 
in intryck. Risodlingar, teodlingar. Silkesproduktion i trakterna av staden Sari. Bussen 



körde ibland otroligt trafikfarligt men vägen var bra, asfalt hela tiden. 
Klockan 16:40 var vi framme i Gorgan. Jag stod där helt ensam, i vad som jag uppfattade 

som en stressande och otrevlig miljö. Sökte efter hotell, hittade inga, men lyckligt nog en bank. 
Löste ut en 20-dollars resecheck. Ingen provision, så jag fick ut 1358 rials. Fortsatt hotell-le-
tande, och då mötte jag Jeff. Jätteskoj, skönt prata med någon. 
Nej, klockan är 22, måste gå till sängs. Upp 6 imorgon. 
   
18 september 1975 
Jag sitter på hotellrummet i Gorgan i nordöstra Iran, på väg mot Meshad, en lagom varm sol-
disig torsdagseftermiddag, den 11:e dagen i månaden Ramadan. Vilket gör att restauranger och 
teserveringar är stängda under dagen – fast det går ändå att äta frukost och lunch ty många 
människor bryter mot bestämmelsen, bakom fördragna gardiner. Vid lunchtid sitter fullt av folk 
och äter inne på restauranger. 

Bor på hotell med Jeff från Nya Zeeland som jag träffade lägligt igår. Idag kl 6 for vi med 
Abbas som vi träffade igår kväll med en fullpackad minibuss på obefintlig väg 18 km norrut till  
Pahlavi Dej, en liten ort där turkmenerna (de flesta av dem flydda ifrån sovjetiska Turkmenistan) 
håller marknad varje torsdag från soluppgången fram till klockan 9 ungefär.  
Meshad nästa 
Underbara mattor och 
fårskinnsmössor – jag  
kunde fått en riktig turk-
men-mössa för 20 kro-
nor. Abbas stod och 
väntade på oss utanför 
hotellet klockan 6, beta-
lade taxin till bussen, 
och åter i Gorgan följde 
han med mig till post-
kontoret och till bussta-
tionen, för att köpa en 
biljett till Mashad, imor-
gon klockan 08:00.  
Detta sagt bara för att 
visa den fina mentalite-
ten här. 

Nu alltså Gorgan, 
imorgon Meshad, en 
vallfartsort för alla per-
siska muslimer, shiiter. I 
Meshad kan man för en 
billig penning hyra ett 
tält med en säng, på 
campingen, så det för-
söker jag göra. Skall 
skaffa mitt afghanska  
visum i staden också. 

För att undvika en upprepning av förra resans oro från er sida är det bäst att säga att det är 
svårt att hitta postkontor här, i Afghanistan får man endast skicka post ifrån Kabul, och 
det inte alltid jag har mycket tid över till att skriva, men ni behöver inte vara oroliga. 
 Auf Wiedersehen 
 LARS EKLUND   

  Abbas och Jeff på Turkmenska marknaden i  Pahlavi Dey

Fortsättning på resan –  se http://larseklund.in/resebrev/2_maimana-mazar1975.pdf 
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ASIENRESAN 1975-76
– Helsingfors–Tallinn–Moskva–Baku–Bandar Pahlavi 
 10–16 september. Inledningen på sjumånaders resa.    Resebrev 4

– Meshad-Herat-Maimana-Mazar-ı-Sharif
                                        17–30 september            Resebrev 2

– Bamiyan & Band-i-Amir, Afghanistan 5-6 oktober.         Resebrev 23

– Kabul , Afghanistan 1-3 & 10-14 oktober.        Resebrev 24

– Chitral och Bumboret , Pakistan 15-22 oktober.        Resebrev 117

– Lahore–Amritsar 20 – 30 oktober.        Resebrev 90

– Delhi-Pokhara, Nepal 31 oktober – 14 november        Resebrev 91

– Helambu-dalen, Nepal 21-28 november.
            Äventyrlig veckolång ensamvandring (trek)        Resebrev 17

– Kathmandu-dalen, Nepal 15-29 november.        Resebrev 31

– Chiang Mai – Bangkok – Nakhon Sri Thammarat,
                    Thailand 2-17 december                 Resebrev 32

– Penang/Georgetown–Kuala Lumpur–Malakka–
          Singapore 17 december –3 januari 1976.                 Resebrev 33

– Jakarta–Bali–Surabaya–Yogyakarta–Jakarta
              –Bogor, Indonesien 1-30 januari 1976.               Resebrev 34

– Colombo, Sri Lanka, 8-16 februari                Resebrev 8

– Sri Lanka–Tamil Nadu–Kerala, Indien 19 februari – 10 mars.
           Sista etappen på resan – en månad i Sri Lanka 
           och 14 dagar i sydindiska delstaterna Tamil Nadu 
           och Kerala, varefter jag tog båten tillbaka till 
           Sri Lanka och slutligen flyg hem till Sverige            Resebrev 47
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