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RANGOON, BURMA

Avslutningen på sexmåndersresan genom södra Asien 1982 som frilansjournalist.
Flög från Calcutta till Rangoon och stannade en vecka i staden och dess närhet innan
hem-resa till Sverige med Aeroﬂot. Lärde känna människor i det slutna landet där
tiden tyckts stå stilla. Monsunregn hela veckan.
Resebrevet kompletterat med dagboksanteckningar.

Shwedagaon-templet

Färjan till Pegu

Htun Ni och hans familj i Chinatown

Thein Aye

28 augusti 1982.
Lördag kväll i Rangoon, Burma
Först ett konstaterande: Det serveras alldeles underbart god mat här i landet, fast bambuskotten jag fick till middag idag var inte över sig goda förstås.
Men därutöver känner jag mig rejält otillfredsställd, ity det ser ut som jag inte kan komma till
Mandalay, Burmas mest intressanta stad, detta på grund av att en järnvägsbro rasat och
därmed satt stopp för tågtrafiken till Mandalay..
Ett hopp tändes idag, när det stod i tidningen att tågen åter börjat rulla, och det gavs möjlighet att ta ett tåg till broraset och sedan byta till ett annat tåg på andra sidan. Det verkade
dock lite krångligt så jag bestämde mig för att pröva alternativet att flyga. Men i så fall behövde jag mer pengar till biljett – för medan priset för en enkelresa i andra klass med tåg
bara kostar 39 kyats går en flygbiljett på 304 en väg. Jag tog mig till statliga Tourist Burma
och försökte växla mina svenska pengar, men fick besked att detta ej var möjligt. Istället
hänvisades jag till Folkets Bank (People’s Bank) som dock visade sig vara stängd.
Utanför på gatan träffade jag emellertid svartväxlare som var villiga växla pengar åt mig.
Men jag mindes nu att jag vid inresan i landet fyllt i en valutadeklaration med noga angivet
mitt innehav av pengar, så därmed var svartväxling omöjlig. Då föreslog de en annan smart
lösning, jag skulle kunna köpa burmesiska cigarrer i diplomat-shopen för 4 US-dollar per
limpa och sedan sälja till dem för det dubbla värdet i kyats. Lät jättebra men diplomat-shopen visade sig vara stängd idag och i dess filial-butik inne på Strand Hotel accepterade man
inte svenska kronor, utan bara 12 andra valutor. Ännu en besvikelse.
Nu bestämde jag mig för att ändock ta mig til Mandalay med tåget. Åter till Tourist Burma
och ber om att få köpa biljett. Men får nu veta att tåget visserligen går men man inte säljer
några biljetter till utlänningar förrän tågförbindelsen blivit säkrare.
Fan också! Nu känner jag mig inlåst här i Rangoon, hade hellre varit hemma i Sverige. Jag
har redan besökt såväl Sule-pagodan som Shwedagaon-templet, nu återstår bara hemlängtan för hela slanten + längtan efter Bubu i Kolkata. Imorgon ska jag dock göra en utflykt till
Pegu med buss.
I går drack jag för övrigt tre stycken öl på Strand Hotels bar, medan jag skrev ett fint brev till
Britta Collberg i Lund, ett till familjen Jerkenstam i Askim och ett till Gudrun Isén i Örebro.
Klockan nu 22.20, jag har fått en ny rumskollega, en kraftig australiensare. Han anlände
medan jag var ute på en kvällspromenad och han hade redan somnat när jag kom åter. Det
tänket jag också göra nu, men på grund av myggen har jag tagit fram mitt blocktryckslakan
från Jaipur att ha över mig. Påslakanet tjänar som underlakan. Jag betalar 10 kyats per natt
för min säng här på YMCA.
Lunchen idag intogs på en liten servering i en by utanför stan, som jag kom till av misstag.
Efter ett besök till Shwedagaon-templet skulle jag ta buss nr 7 åter till YMCA, men tog bussen åt fel håll och for till dess ändhållplats. Åt nudlar med kött och grönsaker för 5 kyats. Givetvis serverades kinesiskt te till maten, en hel kanna, som man får utan kostnad på alla
restauranger.

31 augusti 1982
Rangoon, YMCA:s spatiösa restaurang
Många australiensare och tyskar här. Dricker en ananas-shake i väntan på middagen – Irrawaddy-räkor med ris och grönsaker för 6:50 kyats. Klockan är 18.45. Om precis 24 timmar
lyfter Aeroflot-planet på väg hemåt. Underbart, ser verkligen fram emot det. Tänker på att

just i dag håller mina hyresgäster Håkan och Meltem på att flytta ut från Råbygatan.
Idag har jag köpt några souvenirer, presenter bland annat till broder Gösta som fyller 35 år
den 21 september. Ett paket burmesiska cigarrer för 5 kyats, ett traditionellt paraply för 20
och en fin axelväska för 40.
Vaknade i morse med lite huvudvärk. Detta till följd av väl mycket öl och portvin jag generöst bjöds på av svenska vännerna Yvonne Fagerberg och Hans Heber – som Helge och
jag lärde känna i på Sri Lanka i mars månad och då bodde hemma hos dem i veddahbyn
Dambana. Nu råkade de befinna sig i Rangoon samtidigt som mig och de bjöd in mig till
klassiskt fina Strand Hotel där de bodde. Stannade kvar på deras rum tills sent, och kom
inte hem till YMCA förrän efter midnatt.
I dag har jag tagit det lugnt. Besökt Nationalmuseet, fyllt av intressanta prylar men dessvärre saknades helt och hållet engelskspråkig information. Gjorde också ett sista besök på
posten för att se om det kommit fler brev till Poste Restante, men så var inte fallet. Handlade därefter på marknaden och åt lunch i ett av matstånden där – samma typ som i Singapore.
Hämtade dessutom en en del tvätt jag lämnat in för snabb leverans för 14 kyats, dubbelt
pris. Åter på YMCA för några timmars vila. Läste i nyinköpt bok om Netaji Subhas
Chandra Bose som ledde Indian National Army (INA) i väpnade kampen mot britterna i
slutskedet av andra världskriget. Även den revolutionära kampen i Indien dessförinnan
under 30 år, framför allt i Bengalen, behandlades. I går läste jag för övrigt också ut Nirad
Chaudhuris utmärkta bok om hinduismen.
I går var jag iväg hela dagen till staden Pegu och i förgår kväll träffade jag alltså Yvonne,
Hans och deras dotter Vanja, mer om det i resebrev jag planerar skriva i morgon, 1 september.
Nu i kväll ska jag hälsa på mina nyfunna burmesiska vänner från en tur jag gjort till Syriam.

1 september 1982
Hemfärd efter sex månader
Klockan är 20.55 indisk tid. Efter ganska exakt en månad befinner jag mig nu precis åter i
Bombay, en stad som under mellantiden sedan jag var här i juli månad skakats av en omfattande polisrevolt.
Jag sitter på Aeroflot-planet på väg hem till Sverige, via Moskva. Hemfärd efter sex fantastiska månaders resa i Sri Lanka, Indien, Bangladesh och Burma.Vi lämnade Rangoon klockan 17.30 burmesisk tid, med ett plan som redan var fullt av vietnamesiska och laotiska
passagerare från utgångsdestinationen Hanoi. Indokineser i propra mörka kostymer förmodligen på väg till utbildningar etc i Sovjetunionen, samt ryssar på väg hem.
Endast få platser lediga längst bak i planet, och där jag hamnade bredvid ett ryskt par med
en kanariefågel, På andra sidan gången satt en karl som jobbat sex år på sovjetiska ambassaden i Rangoon och nu för första gången på väg hem på semester. Han var involverad
i samtal med vad jag tror var en ung kille från Laos, och de drack sprit på ohejdat ryskt vis.
Ryssen passade dessutom på att bunkra mer alkohol i Bombays transit-lounge under vårt
timslånga stopp här.
Det var för övrigt en sagolikt vacker solnedgång med röd himmel över Bombay när vi landade.
Under den tre timmar långa resan från Rangoon serverades vi kyckling som är stående rätt
på Aeroflots flygningar. Från Bombay flög så vi vidare till nästa mellanlandning i Karachi,
Pakistan, 1100 kilometer bort, en restid på1 timme 40 minuter.
Jag sov illa i natt, den halvårslånga resans sista övernattning på grund av anspänning inför
hemresan. Förmiddagen ägnades åt att skriva ett sista resebrev hem till föräldrarna, samt
samtal med en trevlig australiensare som liksom jag struntat i att fara till Mandalay och

Pagan, och i stället ägnat hela veckans Burma-vistelse åt Rangoon med omnejd. Käkade
lunch på Strand Hotel, full meny: Grönsaksbuljong, anka med tillbehör, citronfromage och
kaffe, en öl därtill. Gick på 38 kyats.
Föreståndaren på YMCA hade förberett att jag skulle dela en taxivagn till flygplatsen med
tre killar från Bangladesh som ankommit från Dacca och skulle med samma plan som jag
till Moskva. Men deras plan var försenat och kom inte i tid. Istället fick jag sällskap av ett
tyskt par och vi for mot flygplatsen klockan 15. Resan gick på 10 kyats per person.
Tyska paret berättade att de varit ute och rest i Syd- och Sydostasien i ett års tid, inklusive
en tids arbete i Australien. De gladdes inte åt att resa hem. ”Förr såg jag fram emot att
komma hem, men nu blir jag bara mer och mer nedstämd för varje gång”, förklarade mannen när vi satt på flaket till taxivagnen. En typisk inställning jag ofta hör från unga
västtyskar, det är kanske därför man finner tyska resenärer nästan överallt.

2 september 1982
Moskvas flygplats Sheremetyevo
Klockan är 07.40 Moskvatid, 4,5 timmar efter Rangoon-tid. Sitter i transithallen i väntan på
anslutande plan till Köpenhamn om några timmar. Moskvas flygplats är lika spöklikt ödslig
och överdimensionerad som vanligt. Den långa resan är över, och oj vilken temperaturskillnad, från 28 grader varmt i Bombay och 25 grader i Tashkent och så nu här i Moskva är det
bara 15 grader!
Det var kallt också på planet så jag fick ha extra kläder på mig.
På färden från Bombay till Karachi serverades te, kaka och äpple. Här fick vi inte lämna planet under det timslånga stoppet. Efter Karachi bjöds det däremot på ny middag, denna
gång rostbiff men naturligtvis också kyckling med bönor. Men det var inte slut på
mellanlandningar och just som jag hade lyckats somna var det dags för ännu en sådan, nu i
Sovjet-republiken Uzbekistans huvudstad Tashkent och här var vi tvungna att lämna planet.
En tredje måltid serverades på planet den resterade flygresan före ankomsten till Moskva.
Ett tiotal tyskar på planet skulle fortsätta till Frankfurt, de måste stanna hela dagen på
flygplatsen, men jag kom som sagt hem till Skandinavien rätt snabbt…

SYDASIENRESAN 1982
– Sri Lanka 2–31 mars. Colombo-Matara- Dambana-KandyKotmale-Hatton-Jaffna-Vavuniya-Negombo-Talaimannar.
Inledningen på min sexmånaders resa
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– Indien. 1-11 april. Rameshwaram-MaduraiTrivandrum-Alleppey-Periyar Lake.
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– Indien. 1-11 april. Ooty-Bangalore-Mysore
-Kodaikanal
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– Indien. 19-26 april. Bangalore-Chennai-Trivandrum
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– Indien 27 april–1 maj. TrivandrumChennai-Nellore-Bhunaneswar-Kolkata
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– Indien 1-6 maj. Calcutta
Första mötet med min blivande hustru Bubu
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– Indien 7-11 maj. Darjeeling
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– Indien 12-21 maj. Sikkim
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– Indien/Bangladesh 21-25 maj. Gangtok-Saidpur.
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– Bangladesh 29 maj. Dhaka.
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– Bangladesh 29 maj. Sylhet-RashidpurChittagong-Rangamati- Cox’s Bazar-DhakaBarisal-Khulna 31 maj–21 juni
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– Indien 27 juni-8 juli. Calcutta igen.
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– Indien 9-11 juni. Kondagaon, Bastar.
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– Indien 12-20 juli. Delhi-Jaipur-Jodhpur-Jaisalmer
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– Indien 23-31 juli. Jodhpur-Ahmedabad-Bombay-Pune Resebrev 76
– Indien 3-7 augusti. Goa
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– Indien 8-14 augusti. Hospet/Vijayanagar-HyderabadBhubaneshwar/Puri.
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– Indien 15-25 augusti. Calcutta.
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– Burma 26 augusti – 1 september. Rangoon.
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