Forord
Som det fremgår af side 2 har jeg kørt meget i tog
i det tidligere Sovjetunionen, Mongoliet og Kina.
På Den transsibiriske Jernbane er det således blevet til ialt 13 ganeg i årene 1984-2007. Læseren
kan så konkludere, at jeg er bindegal eller at jeg i
et rimeligt omfang ved hvad jeg skriver om. I al
fald viser det at man kan slippe helskindet gennem turen – og kan få lyst til den flere gange.
Næsten alle har en eller anden opfattelse af
hvordan en rejse med Den transsibiriske Jernbane
vil være. For nogle står det som det mest kedsommelige man kan bruge 10-12 dage til, men de fleste ser på en eller anden måde rejsen som et stort
eventyr – noget man drømmer om, og for en del
bliver det nok ved drømmen.
Den transsibiriske Jernbane er superlativernes
jernbane. Banen er verdens længste; den går gennem 5 tidszoner og talrige kulturer, og intet andet
sted i verden kan man opleve at køre mere end 6
døgn og 8-9000 km i ét og samme tog. Man kommer for alvor til at sætte pris på det særlige, som
lange togrejser indebærer: Mulighed for at spise,
sove og bevæge sig omkring, alt imens man duver
gennem fremmedartede landskaber og byer. Turen giver masser af tid til at komme i kontakt med
andre. Vil man møde de lokale, er de almindelige
tog langt den bedste mulighed for at komme i
kontakt med russere, mongoler og kinesere. Og
selv om „snakken“ går trægt med parlør, tegneblok og begrænset ordforråd på begge sider, er
der jo tid nok. Glem alt om geder, høns og den
slags i toget –togene er rimeligt civiliserede eksprestog, udelukkende med sove- og spisevogne.
Togene er sjældent forsinkede, jernbanerne af god
standard og både de store stationer og fjerntogene er rimeligt velholdte.
Jeg har søgt at skildre rejsen, landene og forholdene med fordomsfrihed, som jeg finder afgørende for en udbytterig rejse. Men det skal ikke
forveksles med uvidenhed, og et fuldt udbytte af
rejsen kræver en del forarbejde. Jeg håber at denne
bog giver lyst til at tage toget til Kina og giver
information om såvel overordnede forhold som
praktiske ting. Inden rejsen bør læseren i andre
bøger søge yderligere information om landenes
kulturer og historie.
Efter de første 5600 km ad Den transsibiriske
Jernbane er der to ruter videre til Kina og Beijing

– gennem Mongoliet eller gennem Manchuriet (se
kortet side 117). Da langt de fleste rejsende foretrækker ruten gennem Mongoliet, som også er klart
den mest interessante, er det denne rute som primært beskrives her, men også ruten gennem
Monchburiet er kort beskrevet.
Jeg har skrevet om de byer man realistisk set
kan gøre ophold i undervejs på rejsen, mens hverken Moskva eller Beijing er nærmere behandlet,
da der findes udmærkede rejseguider på dansk til
disse to byer.
Uanset den valgte rute går den store del af
rejsen gennem Rusland. Det er verdens største land
med enorme ressourcer, frem for alt i Sibirien, men
også et land som har oplevet et af de største værdiskred i vor tid. Mongoliet er et af verdens tyndest
befolkede lande, hvor en enestående nomadekultur
har overlevet tidernes omskiftelighed. Et land som
står overfor store udfordringer, nu hvor man måske ikke længere politisk men i al fald markedsøkonomisk er i klemme mellem Rusland og Kina.
Rejsen slutter i verdens folkerigeste land Kina,
hvor ældgamle kulturminder og amerikanske burgerbarer ligger side om side. Et land der selv kalder sig „riget i midten“ – underforstået i midten
af verden – og som i kraft af en turbo-økonomi
er godt på vej til at spille en nøglerolle i verdensøkonomien.
Hvad der her i bogen er beskrevet som én
sammenhængende rejse, er oplevet under mange
forskellige rejser. Jeg har bestræbt mig på at skildre det, som de fleste vil have mulighed for at
opleve og udeladt mere besynderlige oplevelser,
som næppe er typiske. Når der i det følgende ofte
står „vi“ er det fordi jeg ofte har rejst sammen
med min hustru Lisbeth Madsen eller min ven
Asger Christiansen.
Asger har desuden gennem et stort researcharbejde og kritiske kommentarer samt billeder bidraget til bogen. En særlig tak skal også gå til Lars
Græsted Jensen for tegning af bykortene og til
Ulrik Tarp Jensen for bidrag til afsnittet om Kinas
jernbanehistorie. Herudover en varm tak til alle
de andre som jeg med udbytte og glæde har rejst
sammen med på Den transsibiriske Jernbane.
Haslev, sommeren 2007
John Poulsen
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En aftentur gennem det
velbelyste Moskva er en
betagende oplevelse.

Gennem Rusland
Moskva
Turen ad Den transsibiriske Jernbane begynder på Jaroslavl banegården i
Moskva. Banegården ligger ved en plads, som stadig er opkaldt efter
Komsomol – det for længst nedlagte kommunistiske ungdomsforbund, som
var med til at bygge den første linie af byens metro i 1930’erne. Der ligger
hele tre banegårde ved pladsen, og deres arkitektur er meget forskellig, da
man i Moskva har tradition for at bygge banegårde i en stilart, som refererer
til arkitektur i den by eller egn, som er banelinjens andet endepunkt.
Den ældste af de tre banegårde er opført i den senklassicistiske stil som
præger Ruslands gamle hovedstad St. Petersborg, der i årene 1924-1991 hed
Leningrad. Banegården kaldtes stadig af mange Leningrad-banegården, men
hedder nu officielt Oktober-banegården. Navnet refererer til jernbanen
mellem St. Petersborg og Moskva, der blev indviet i 1851 som Ruslands
første større jernbaneanlæg og siden 1924 har heddet Oktober-jernbanen til
minde om Oktober-revolutionen.
På den anden side af pladsen ligger Kasan-banegården, hvis tårn minder

På sydsiden af
Komsomolpladsen i
Moskva ligger Kasanbanegården, hvorfra
turist-chartertogene
ofte udgår.
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om tårnet i Kasans byfæstning („kreml“) og ender i et højt spir med Ruslands største vindfløj. Stationsbygningen – der afløste en ældre – er tegnet
af A.V. Sjusev (1879-1949) og blev først endeligt færdig i 1940. Sjusev tegnede også andre markante bygninger i Moskva, bl.a. Lenins mausoleum på
Den Røde Plads. På bygningens hovedtårn ses et ur med dyrekredsens 12
stjernetegn i stedet for tal. Fra Kasan-banegården afgår tog til Centralasien,
Kasakhstan og det sydlige Sibirien. Banen til Kasan, 900 km øst for Moskva,
åbnedes i slutningen af 1900-tallet. Nogle af de særlige chartertog for turister på Den transsibiriske Jernbane kører nu via Kasan og benytter denne
banegård.
Jaroslavl-banegården blev bygget i 1904 og har navn efter en by kun 300
km nordøst for Moskva, men blev snart efter udgangspunkt for togene ad
Den transsibiriske Jernbane. Hovedbygningen er opført i russisk jugendstil,
som er særlig karakteristisk for byerne Khabarovsk og Vladivostok i russisk
fjernøsten. Det særprægede, stejle tag over hovedindgangen er øverst oppe
prydet af traditionelle slyngede smedejernsudsmykninger. Praktisk taget alle
ordinære tog ad Den transsibiriske Jernbane udgår fra Jaroslavl-banegården,
men eksprestogene kører ikke længere via Jaroslavl! I dag kører de mest
benyttede eksprestog mellem Moskva og Vjatka ad en sydligere strækning
via Vladimir, mens de indtil omkring 2002 kørte ad en nordligere via Jaroslavl.
Som nævnt er der turisttog, som benytter en endnu sydligere linje via Kasan
helt frem til Jekaterinburg (denne rute er beskrevet side 15-17).

Afgang
På Jaroslavl-banegården er der et mylder af mennesker; nogle er blot på vej
til nærtrafiktogene, som kører ud til forstæderne op til 80 km fra centrum,
andre skal måske så langt som de 9.300 km til Vladivostok. Perronerne er op
mod 500 m lange (!), for fjerntogene i Rusland er lange – i reglen 16-20
vogne, hver 25 m lange. Toget kommer til perron i god tid inden afgang, og
traditionelt kommer passagererne også til toget længe før afgang. De der

De almindelige tog ad
Den transsibiriske
Jernbane udgår i
Moskva fra Jaroslavlbanegården med det
karakteristiske, stejle
tag i russisk jugendstil.
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M) Metro stationen
„Komsomolskaja plosjad“
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Kan man blot læse
bogstaverne er dette
jernbaneatlas værd at
have med. Det fås med
lidt held i russiske boghandler, og man kan
også være heldig at
finde det i kiosker på
store banegårde. Det
hedder: [Atlas Sjelesnje
Darogi]

BMW‘en holder foran
luksus-datjaen; og så er
der endda langt til de
„rigtigt“ rige. (AC)
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skal på længere rejser, følges gerne til toget af familie eller venner, som ofte
går med ind i kupeen for at tage afsked. Man kan opleve at folk nogle minutter sidder stille ovenpå deres bagage med benene over kors. Det er en gammel tradition for at sikre en god rejse uden uheld.
Det bliver afgangstid, og sovevognskonduktøren skynder på de sidste
afskedstagende, for at få dem ud af vognen. Der fløjtes ikke afgang i Rusland; det eneste varsel er at konduktørerne et par minutter før afgang tager
opstilling ved dørene og viser deres gule signalflag. Heldigvis sætter de tunge
tog meget langsomt i gang, men ude på de mindre stationer kan der være
højt op fra de lave perroner til nederste trin på vognen. Kun på store stationer som her i Moskva er der høje perroner i niveau med vogngulvet.
Med et lille ryk sætter toget i gang og den lange vognstamme glider ud
fra perronen – verdens længste togrejse er begyndt. I lang tid kører vi gennem forstæderne og passerer rangerbanegårde og forstadsstationer. Nogle
steder ser vi områder med store, nyopførte villaer som Moskvas mange
„nyrige“ har ladet opføre. Mange virker næsten vulgære og flere helt
borgagtige, omgivet af høje mure og med private vagtværn. Ironisk nok er
de ikke alle kommet ærligt til deres mange penge, men nu frygter de nyrige
de småkriminelle. Hvordan de nyrige er kommet til, forklarede Jurij – en
matematikprofessor vi mødte i toget: „I dette land har almindelige mennesker
aldrig ventet noget godt fra øvrigheden, og det har de heller ikke haft grund til; de er altid
blevet snydt og bedraget af de høje herrer. Øvrigheden er noget man frygter – dog ikke
mere end at man stjæler fra „systemet“, hvis man kan slippe godt fra det. Sådan var det
i sovjettiden, og det samme skete under privatiseringen. Alle stjal og ragede til sig, alt det
de kunne. Staten delte i 1992 en slags værdikuponer ud til mennesker, der ikke stolede på
den stat, som påstod at papiret var noget værd. Kuponerne skulle så senere bruges til at
købe aktier – men folk anede jo ikke hvad en aktie var. Samtidig udhulede hyperinflationen
deres realløn, så de smarte kunne købe aktiekuponerne for en slik og så bare vente. –
Nogle fik en kolonihave, men dem med de rigtige forbindelser fik et oliefelt – og det store
flertal fik bare en lang næse!“
Russerne kalder de nyrige for „novyje russkije“, de nye russere; et begreb som for alvor slog igennem midt i 1990erne. Mere end 25 % af befolkningen i Rusland skønnedes i 2006 at leve under det officielle eksistensminimum. De „meget rige og ekstremt rige“ menes kun at udgøre op mod 5 %
af befolkningen, men uforholdsmæssig mange af dem bor nær Moskva. De
nye russere har ofte tætte forbindelser til såvel politikere og centralt placerede embedsmænd som til underverdenen, der sidder på langt det meste af
den sorte økonomi, som menes at udgøre over 33 % af økonomien i Rusland. „De nye russere“ er sjældent selv direkte med i disse strukturer, men
opretholder gode relationer bl.a. gennem økonomiske bidrag.
Mange almindelige russere oplevede derimod de politiske og økonomiske forandringer i begyndelsen af 1990erne som et frit fald i levestandarden.
Som følge af forringede levevilkår, druk og kriminalitet faldt den forventede levealder for mænd fra 65 år (i 1990) til 58 år (i 1995). Og bedst som det
så lidt lysere ud, kom så i august 1998 rubelkrisen, der var en udløber af den
asiatiske finanskrise i 1997. Regeringen måtte opgive at overholde betalingen på landets gæld, og lønninger blev udbetalt med forsinkelser eller i naturalier, men bl.a. takket være hurtigt stigende oliepriser kom økonomien sig
rimeligt, og allerede året efter var den i vækst.
De omtalte kolonihaver ser vi udenfor togets vinduer. Hér et par timer
efter afgangen fra Moskva forløber gennem vidtstrakte skovområder, hvor

der i lysningerne hist og her ses små sommerhuse – de populære og eftertragtede „datja“er. Ligesom i Danmark opstod der i Rusland i 1800-tallet en
romantisk strømning, hvor rige byboere „lå på landet“ om sommeren. Bl.a.
kunstnere fik som gave et lille stykke jord af deres mæcener, og ordet „datja“
er afledet af „at give bort“. Efter revolutionen, hvor al jord overgik til staten,
var det imidlertid dele af byernes arbejderbefolkning – især fagforenings- og
partifunktionærer – der fik datjaer tildelt. Men der etableredes også datjakooperativer for ansatte ved store arbejdspladser, f.eks. jernbanerne.
På nogle punkter kan datja-områderne sammenlignes med havekolonier,
men de ligger længere fra byen og tit omgivet af skove, og de sanitære installationer er ofte primitive. For mange russiske byboere er sommeren ensbetydende med ferie- og weekendbesøg i datjaen; enten ens egen, en lejet eller
hos gode venner. Og så bliver der „lavet ingenting“, måske badet i en lokal
sø og læst bøger – samt ikke mindst spist og især drukket, og ført filosofiske
samtaler langt ind i natten. I lange perioder har datjaernes vigtigste funktion
imidlertid været at fungere som køkkenhave, for grøntsager var ofte en mangelvare i Sovjettiden og i dag er de dyre. Datja-områder findes omkring alle
russiske byer, og på rejsen med Den transsibiriske Jernbane ses de således
bl.a. før og efter Jekaterinburg, Novosibirsk, Krasnojarsk og Irkutsk.
Vi skal lige finde ud af hvor langt vi er nået og kigger efter et kilometerskilt. Hele vejen gennem Rusland står der til højre for banen ca. 1,5 m høje
standere med skilte der angiver afstanden fra Moskva. De viser hvilket kilometer-afsnit der netop er tilbagelagt, så hvis der f.eks. står 150 på „forsiden“
når man kommer fra Moskva, står der 151 på „bagsiden“. Men allerede i
morgen er vi nået til firecifrede kilometertal.
Vi begynder at indrette os på flere dages ophold i toget, og vænne os til
dets bevægelser; de er nu ikke så voldsomme, for hastigheden kommer sjældent over 90-100 km/t. Det skyldes at godstrafikken på en måde har forrang, så køreplanen er baseret på at fjerntogene kun overhaler de langsommere godstog på meget store stationer. Sporet ligger som regel ganske godt

Et typisk datja-område
med tætliggende,
beskedne huse og
velplejede køkkenhaver. (AC)

En festlig frokost i det
grønne kan ofte føre til
at der synges. (AC)
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og vognenes store vægt (55 t) gør at de duver langsomt fra side til side, en
bevægelse som vi efterhånden får ind i kroppen. Når vi med godt spredte
ben og løshed i kroppen færdes sikkert i sidegangen ligner vi sikkert sømænd på et skibsdæk. Til tider er det svært at få ud af kroppen igen, så man
føler at man „kører i tog“ en dags tid efter at man er steget af.
Godstrafikkens forrang stammer fra den sovjetiske „kommando-økonomi“, hvor visse produktioner var koncentreret bestemte steder i landet og
så transporteredes produkterne pr. jernbane til de steder de skulle bruges.
F.eks. kom det meste tømmer til brug i miner fra et område langt østpå ved
Den transsibiriske Jernbane, så når tømmeret kom til minen i Kusbas-området havde det tilbagelagt over 3000 km pr. godstog. I dag købes langt mere
lokalt, men der er stadig en række godstyper som produceres bestemte steder og så kræver jernbanetransport frem til forbrugerne. Dertil kommer
transsitgodstrafikken fra Fjernøsten til Europa, der dog er hæmmet af langsommelige og til tider korrupte toldmyndigheder.
Vejtransport udgør kun i den europæiske del af Rusland en konkurrent
til jernbanen, og i Sibirien er jernbanen næsten enerådende over større afstande når det gælder transport mellem vest og øst. Der er kun få landeveje,
ofte i elendig forfatning, og floderne – der tilmed er frosne en del af året –
løber generelt fra syd til nord. Derfor kan man betragte omfanget af godstrafikken ad Den transsibiriske Jernbane som et „termometer“ for det økonomiske klima i Rusland. I begyndelsen af 1990erne var der således rigtig
langt mellem godstogene.

Gennem toget

I reglen holdes sovevognene pænt rene; der
støvsuges og aftørres
hver dag.
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Vi har været henne og hilse på „vores“ sovevognskonduktør medbringende
et par små gaver; et par flasker parfume gjorde stor lykke. Hun hedder Elena
(russisk udgave af Helena), er omkring 35 og kan lidt engelsk. Da jeg forærer hende en tidligere udgave af min bog om Den transsibiriske Jernbane
og hun ser at den rummer et billede af kollegaen Olga, bliver hun helt rørstrømsk. Vi kan nu benytte toilettet i konduktørens ende af vognen – som
de fleste konduktører har det med at aflåse og betragte som deres private.
Elena er provodnitsa (hankøn: provodnik), dvs. sovevognskonduktør.
Dem er der 2 af i hver sovevogn, og de arbejder gennemsnitligt 10-12 timer
dagligt på hele turen. Sammen med togstammen returnerer de så til udgangsstationen og har derefter fri i en næsten lige så lang periode som turen tager,
idet et andet hold imens tager en tur med togstammen. Sovevognskonduktørerne har en lille tjenestekupe i den ene ende af vognen. Her findes et
skab med vognens elektriske funktioner, en vask, en lille kogeplade, skabe til
teglas, sengetøj mv. og ved siden af en lille sovekupe med to køjer. Ved
stationsophold sørger konduktørerne for at klappe trinpladen ved vogndøren
op, aftørre håndtagene, anvise nye passagerer plads og overvåge ind- og
udstigning. Ved stationsophold ses langs toget en konduktør ved hver vogn,
som viser et lille rødt flag. Klarsignal gives med gult flag.
Sovevognspersonalet rengør vognene under kørslen, og de holdes oftest
i nogenlunde pæn stand; tæpperne i sidegang og kupeer støvsuges hver dag.
Desuden skal samovaren – en stor beholder med kogende vand – holdes
opfyret hele dagen, og om nødvendigt skal der fyres i vognens varmeanlæg.
Fyringen med kul – samt indlæsning af kul på forsyningsstationerne – er
hårdt arbejde, men man mener ikke at kunne gå over til elektrisk varme på

Der er normalt to sovevognskonduktører i hver
vogn, men da de skiftes
til at arbejde ser man
dem sjældent samtidigt.

de elektrificerede strækninger i selve vinterhalvåret, da det samlede energiforbrug vil overbelaste ledningsnettet. I fjerntogene er der ofte godt fyldt op
med passagerer, over 500 rejsende pr. tog er ikke usædvanligt, og mange af
dem rejser mere end et døgn med toget. Skulle nogen blive syge, kan det –
med op mod 500 km til nærmeste større by – være afgørende at få hurtig
behandling, så togpersonalet er samariteruddannet og i toget er der et medicindepot. Elena fortæller at det f.eks flere gange er sket, at personalet har måttet hjælpe med ved en fødsel i toget.
Vi går til spisevognen og undervejs forcerer vi mellem vognene overgangene, der er veritable små bakker. Dørene i vogngavlene er enormt tunge og
lukker med et brag, der får os til at tænke på vandtætte skodder i et panserskib.
Det eneste sted der officielt må ryges er på den ene endeperron, i vognenden modsat konduktørens rum. Der er luften til gengæld tyk af cigaretrøg, for ofte står her 2-4 mennesker og damper. Hvis det indbyggede askebæger mangler, klarer man sig med en gammel konservesdåse som hænger i
låget, der er bukket om en af jernstængerne ved yderdørenes vinduer. Der
ryges praktisk taget udelukkende filtercigaretter af mere eller mindre vestligt
tilsnit. Den klassiske, russiske cigaret „papirosov“ med de karakteristiske
paprørs-mundstykker, der trykkes sammen to steder, 90 grader forskudt og
fungerer som en slags filter, er næsten umulige at finde mere. På enkelte
markedspladser kan man dog stadig – til næsten ingen penge – finde papæsker med det sidste mærke som er i produktion, nemlig „Bjelamorkanal“
(Hvidehavskanalen – åbent i 1933, forbinder Hvidehavet med Østersøen).
En anden form for nostalgi på cigaretområdet ses af to forholdsvis nye
mærker med titlen „Prima Nostalgia“ og portræt af Lenin eller Stalin, der
fås i de fleste jernbane- og gadekiosker!
På vej gennem toget ses tydeligt hvor afslappet russerne rejser; mange
mænd går rundt i undertrøje og træningsbukser, mens en del kvinder ses i
lette bomuldskjoler og udtrådte „sutsko“. På hard-class står dørene til kupéerne som regel åbne dagen lang, så man diskret kan følge med i „folkelivet“.
Ofte ligger én passager og snorker på overkøjen, mens det lille bord ved

Sovevognskonduktøren
passer samovaren for
enden af sidegangen,
og i fyringsperioden den
store varmekedel i den
ene vognende.
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Det er ret imponerende
hvad der kan laves i det
snævre spisevognskøkken.

Hvor private står for
spisevognsdriften, kan
der være gjort en del ud
af udsmykning og
indretning med TV- og
musikanlæg. I denne
mongolske spisevogn
er udsmykningen mildt
sagt opsigtsvækkende.
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vinduet er dækket af papirsposer med brød, grøntsager og pølser, glas med
syltede frugter o.s.v., som indtages af andre passagerer. Det er kun de færreste der går i spisevognen og spiser; for de almindelige passagerer er det ret
dyrt at spise dér, selv om vi finder det billigt.
I spisevognen er der derfor halvtomt, hvilket dog ikke er ensbetydende
med hurtig betjening. Ved bordet nærmest køkkenet, som altid er reserveret
personalet, sidder overtjeneren og går et regnskab efter på en lommeregner
– det er snart 15 år siden at kuglerammen var fast inventar i spisevognene.
Menukortet ser lovende ud, og i modsætning til i sovjettiden kan det meste
af det som står på kortet også rent faktisk fås! Bl.a. er der begge de glimrende supper borstj – den typiske russiske rødbedesuppe – og soljanka, der
er en velsmagende suppe med forskellige grøntsager, pølsestykker og løg,
der kan laves på mange forskellige måder.
Personalet i spisevognen tilhører en såkaldt „spisevognsbrigade“ bestående af en „brigadechef“ (overtjener), kok, køkkenmedhjælpere, tjenere og
undertjenere. Personalet arbejder gennemsnitligt 14 timer dagligt, til toget
når endestationen eller grænsen, da spisevognene ikke kører ind i andre lande.
Næste dag returnerer de med det modgående tog til Moskva, for så at have
fri i en næsten lige så lang periode som rundturen tager, dvs. 10-12 dage.
I de mere betydningsfulde tog er spisevognsdriften nu liciteret ud til private firmaer, der står for driften og kan tage forskellige initiativer til at øge
omsætningen i netop deres spisevogn. Det kan være i form af ekstra vareudbud, udsmykning og – desværre – videoforevisning. Heldigvis er der ikke
videofremvisning i denne vogn, men man kan komme ud for spisevogne
hvor gardinerne er trukket for, og amerikanske voldsfilm – eftersynkroniseret
til russisk – kører i timevis. Priserne er lidt højere i de privatdrevne spisevogne.

Til Ural via Vladimir
Banelinjen via Vladimir og Nisjne Novgorod fører gennem områder, hvor
de første, stærke russiske fyrstendømmer havde deres udspring. Efter en tid
med et stærkt fyrstendømme med hovedsæde i Kiev (nu hovedstaden Kyiv i
Ukraine) opløstes den tidlige russiske statsdannelse i en række lokale fyrstedømmer. Ændrede handelsruter gav i sidste halvdel af 1100-tallet flere af de
nordlige fyrstendømmer øget indflydelse, og byer som Vladimir, Suzdal og
Rostov fik stor betydning. Omkring 1200 var byen Vladimir i realiteten hovedstaden i Rusland. Mange bygningsværker har overlevet fra den tid, og
disse byer i en bue nordøst for Moskva kaldes „Den gyldne Ring“.
Men efter mindre end 100 år startede det mongolske felttog mod vest
(se mere under Mongoliet, side 63-) og i 1240 var stort set hele Rusland
underlagt mongolerne, der regerede fra Saraj ved Volga. Det er lidt uklart,
om det var pga. områdets rigdomme, men den russiske del af det store mongolske rige blev kendt som Den Gylde Horde, hvor „horde“ var afledt af
det mongolske ord for en hærenhed (orda). Mongolerne herskede i deres
kæmperige ved at benytte de eksisterende samfundsstrukturer, så de lokale
fyrster fik lov til at regere videre, når de blot underlagde sig den mongolske
khan og svarede skat. Ikke mindst pga. interne stridigheder smuldrede
mongolernes magt i Rusland efter knap 150 år, og i 1380 lykkedes det storfyrsten af Moskva at vinde over en mongolsk hær og sikre sig den vigtige
handelsvej, Volga-floden. I russisk historieskrivning har der været en tendens til at betragte tiden under mongolsk herredømme som et mørkt kapitel
i historien, og tiden er ofte betegnet „Det mongolske Åg“. Men mongolerne
bidrog faktisk til at fremme handlen mellem Østersøområdet og Byzans, der
i stort omfang gik via de russiske floder, og kulturelt var mongolerne meget
tolerante og blandede sig sjældent i trosspørgsmål; således var den ortodokse kirke fritaget for skat.

Efter få timers kørsel fra
Moskva er landskabet
mellem byerne præget
af store skove. (AC)

Bemærk: siderne 1518 beskriver rejsen
Moskva-Jekatarinburg via Vladimir.
Det er den rute de
almindelige tog på
Den transsibiriske
Jernbane følger.
Mange af turisttogene
benytter den sydligere rute via Kasan.
Den er beskrevet på
side 19-21.
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Bogoljubovo-klosteret
er en af de mange
smukke kirkebygninger
i Vladimir.

Moskva
MOCKBA

Vladimir
BK@DHLHP

Volga
Nisjne Novgorod
MHXM.MNBCNPND

Vjatka
BRRJ@

Kama

Jar
RP

Balesino
A@KEGHMN

Perm
OEPL\

Ural

Jekaterinburg
EJ@REPHMBSPC

fortsætter side 25

16

Kort inden toget når Vladimir (km 191) ses til venstre spirene og kuplerne
på byens Himmelfart-katedral, der er en af de arkitektoniske skatte fra den
tid, hvor Vladimir var hovedstad for fyrstendømmet Vladimir-Suzdal. Efter
afgangen fra Vladimir bør man kigge til venstre for at få et glimt af
Bogoljubovo-klosteret, og så til højre for at se den smukke, tårnagtige kirke,
der ligger hvor floderne Nerl og Kljasma løber sammen.
Vladimir var frem til 1320erne hovedsæde for den russiske kirke. Kristendommen var kommet til Rusland, da storfyrsten af Kiev-Rusland i 988
lavede en aftale med Byzans og giftede sig med den byzantinske kejsers søster. Da kirken splittedes i 1054 fortsatte kirken i Rusland med at være underlagt Den ortodokse Kirke, mens udbryderne kaldtes Romer-kirken. Først
i 1589 lykkedes det den russiske kirke at få den ortodokse kirkes tilladelse til
at Rusland kunne få sin egen patriark, der havde sæde i Moskva.
Ved km 441 når vi Nisjni Novgorod, der har 1,3 mio. indbyggere og er
3. største by i Rusland. I sovjetperioden var byen navngivet Gorki, efter den
kendte forfatter Maxim Gorki som fødtes i byen i 1868. Byen havde tidligere
en del militærindustri (bl.a. et værft der byggede ubåde!) og var derfor spærret for udlændinge. Måske derfor var det til Gorki at Nobelprismodtager,
atomfysiker og menneskeretsforkæmper Andreas Sakharov blev forvist i 1980.
I den lejlighed som han og hans kone Elena Bonner levede i er der i dag
indrettet et museum. I december 1986 fik Sakharov på Mikael Gorbatjovs
ordre tilladelse til at flytte tilbage til Moskva. Han rejste til Moskva med
toget – efter sigende i en salonvogn som oprindeligt var bygget til ministerpræsident Bresjnev!
Næste stop er Vjatka (km 957), der ligger ved floden af samme navn.
Byen hed fra 1934 til midt i 1990‘erne Kirov efter Dergej Kirov, der i 1934
blev snigmyrdet; et mord som gav Stalin anledning til at iværksætte nogle af
de første arrestationsbølger og processer mod sine modstandere. Byen er et
vigtigt industri- og kulturcenter med op mod ½ mill. indbyggere og er kendt
for en gammel kunsthåndværks-tradition – bemalede lerfigurer og trælegetøj. Kort efter Vjatka passeres kilometerstanderen, der markerer, at vi har
tilbagelagt de første 1000 km fra Moskva.

Jar (km 1126) ligger i den ret lille Udmurtiske republik, hjemsted for en
af ruslands fire største finsk-ugriske befolkningsgrupper. Hidtil har vi mest
kørt gennem skov, hvor birk veksler med nåletræer. Men nu kommer der
mere åbent land, om end der er langt mellem de små landsbyer, hvor træhusene er absolut dominerende – nogle velholdte, andre mere end faldefærdige. Ved husene ses små jordlodder, hvor grøntsager, bær og lignende dyrkes til eget brug eller salg på markedet. Vejene er oftest uden belægning, så
alt efter årstiden er det støv eller mudder som dominerer, og personbiler ses
kun sjældent.
Tit er der langs banen plantet tætte læbælter og det gælder lange stræk af
banelinjen indtil efter Ural. Læbælterne skal forhindre at der danner sig snedriver som kn spærre sporet, men for os er de lidt irriterende fordi de begrænser udsynet, og kan give fejlagtige indtryk af at man kører gennem skov
hele tiden.
I Balesino (km 1194) er der 15 min ophold, fordi vi skal have jævnstrømslokomotiv foran toget. Vi går ud og kigger lidt på lokomotivskiftet,
og da vi går tilbage langs toget, passeres vi af flere russere som i trænings-tøj
er ude at jogge. Næsten alle er ude ved de længere ophold, enten for at
motionere eller for at købe ind. Her er rigtig mange sælgere på perronen, da
alle tog har et længere ophold.
Landskabet er efter Balesino for en tid blevet mere kuperet, og dalstrøg
med småbyer og småindustrier veksler med bakker med birke- og nåletræer.
Efterhånden flader landskabet atter ud og bliver mere åbent, og stadig flere
småbyer af træhuse vidner om, at toget nærmer sig Perm (km 1437), og
tidsforskellen til Moskva er nu +2 timer. Vi passerer den enorme rangerbanegård som håndterer hundredevis af godstog hver dag, for Perm er et
vigtigt knudepunkt. Snart efter ruller toget over Kama-floden på en 900 m
lang 8-fags stålbro og standser på banegården. Perm er i modsætning til
mange andre byer i området en gammel by, idet den opstod i 1700-tallet
omkring et kobberværk, som blev opført i slutningen af det 18. årh. Også
Perm har en overgang heddet noget andet: 1940-57 hed den Molotov efter
en af Stalins støtter, der i 1939 som udenrigsminister indgik ikke-angrebs-

Under opholdet i
Balesino er mange ude
og strække benene eller
handle hos perronsælgerne, der næsten
alle er ældre kvinder.
(Foto t.h.:AC)
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Ved km 1777 passerer
toget i Ural-bjergene en
oblisk som markerer
den geografiske
grænse mellem Europa
og Asien. (AC)
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pagten med Tyskland. I nyere tid er byen blevet kendt som en højborg for
den amerikanske Scientology-sekt, hvis repræsentant modtog byens symbolske nøgler af borgmesteren, der selv var blevet medlem af sekten. Specielt midt i 1990erne blomstrede utallige religiøse sekter op i det vakuum
som sammenbruddet havde skabt i Rusland, og er der ikke søgende sjæle
nok, kan man jo altid – som Jehovas Vidner – lokke folk til med gratis engelsk-kurser. I de senere år er lovgivningen mod udenlandsk styrede sekter
dog blevet skærpet markant. Perm er en decideret storby med 1 mio. indbyggere, og da vi ruller ud af stationen, ser vi t.v. byens talrige betonboligblokke
i dårlig forfatning.
Vi nærmer os nu Ural-bjergkæden, der som en formation af lave bjergrygge og højdedrag strækker sig 2.000 km fra nord til syd. Ural er et af Den
russiske Føderation (SNG)’s vigtigste og største industriområder og Urals
befolkning er på over 20 mio. mennesker, koncentreret i det sydlige Ural,
hvor der er mange byer og landsbyer. Fra gammel tid har Ural været kendt
for sine rige forekomster af bl.a. jern, kobber, krom, nikkel, guld og platin,
ligesom der findes bl.a. diamanter og marmor.
Nok danner Ural-bjergene grænsen mellem Europa og Asien, men fra
toget skal man ikke forvente at se høje bjerge. Banen passerer Ural gennem
et lavtliggende bjergpas, hvor bjergene er lave, afrundede og skovklædte, og
man mærker næsten ikke at det går opad, for banen stiger meget jævnt over
mange kilometer. Godt 200 km før bjergpasset dukker klipper op ved km
1530, og banen kurver sig flere steder gennem små floddale. Birke- og nåleskov dominerer stadig, og i det lave aftenlys veksler træernes farver over i
det gyldenbrune, da vi stimler sammen ved vinduerne, for at få et glimt af
den hvide obelisk, der ved km 1777 på en lille bakke t.h. for banen, 430 m
over havet markerer grænsen mellem Europa og Asien. Obelisken bærer på
vestsiden inskriptionen „Europa“ og på østside „Asien“, og på dens nordre
side er der to pile der peger mod hver sin verdensdel.

Til Ural via Kasan
Kasan-stationen er udgangspunktet for tog til Centralasien, Kasakhstan og
det sydlige Sibirien – samt for en del af de særlige chartertog for turister,
som benytter en sydligere banelinje via Tatarstan og gennem Ural til
Jekateringburg. I det følgende gives en kort beskrivelse af denne rute og af
Kasan, der som regel besøges på turene med chartertog.
Efter at have passeret Moskvas vidtstrakte forstæder præges landskabet
af skove, der veksler med åbent landbrugsland. Den første større station er
Vekovka (km 207) hvor der ved ordinære fjerntogs ankomst er et mylder af
mennesker som tilbyder glasvarer i alle former fra cognacglas til lysekroner.
Det er ansatte fra den lokale glasvarefabrik, der under 1990ernes økonomiske nedtur fik dele af lønnen udbetalt i varer, som de så solgte billigt til
passagererne i togene. Det blev så stor en succes, at arbejderne i dag selv har
valgt at få en del af lønnen på denne måde!
Efter at have passeret Uzna-floden når toget stationen ved byen Murom
(km 287), der har 65.000 indbyggere og ligger ved venstre bred af Okafloden. Byen rummer flere industrier, bl.a. en lokomotivfabrik som bygger
mindre, diesel-hydrauliske rangerlokomotiver.
Mærkeligt nok stammer fra denne by to personer som på hver sin måde
betød meget for moderne billedmedier. Sergej Mikhailovitch ProkudinGorskij (1863-1944) udviklede allerede før 1905 en teknik til at fremstille
lysbilleder (på glasplader) i farver. Han foreslog en fotoserie fra det russiske
rige til undervisning i landets skoler, og Zar Nikolej II lod en jernbanevogn
ombygge til et stort mørkekammer. I vognen rejste Prokudin-Gorskij rundt
i Rusland i årene 1909-1915, hvor han optog ca. 3.500 farvebilleder. En del
overlevende billeder havnede senere på det amerikanske kongresbibliotek
og nogle kan ses på internettet. En anden berømthed fra Murom var Vladimir Zvorukin (1889-1982), der var en pioner inden for teknikken bag TVtransmission, som han beskæftigede sig med i USA allerede i 1920erne. Kort
før sin død som 92-årig udtalte han, at med de programmer der nu blev
sendt, skulle han måske have lagt opfindelsen i skuffen i al stilhed.
Arsamas (km 562) ved Tjosja-floden blev fra 1552 befæstet efter at være
erobret af Ivan den Grusomme. Byen har nu 100.000 indbyggere, en stor
instrumentfabrik, fødevareindustri og fremstilling af landbrugsudstyr. Byens tekniske universitet med 2.500 studerende er en underafdeling af universitetet i Nisjni Novgorod.
Fra Arsamas går der en 60 km lang jernbane mod sydøst til den gamle
klosterby Sarov. Her grundlages april 1946 et tophemmeligt center, hvor
Sovjetunionen udviklede sin første atombombe (færdig 1949) og sin første
brintbombe (færdig 1953). Udviklingen af brintbomben blev ledet af atomfysiker og senere Nobelprismodtager og menneskeretsforkæmper Andreas
Sakharov. Ved oprettelsen af atomcentret blev byen omdøbt til Arzamas-16
og ophørte officielt at eksistere – den var fjernet fra de russiske landkort og
statistiske dokumenter helt frem til 1994. Et område på 250 kvadratkilometer
er stadig afspærret og bevogtet, for der arbejdes stadig med atomvåbenteknologi. Efter sigende bor der ca. 85.000 mennesker på området; heraf er
de ca. 30.000 ansat ved atomcenteret, der siden 1990 har haft et vist samarbejde med amerikanske atomfysikere.
Ved km 750 passeres stationen Svijasjtjek og godt 5 km senere føres
banen over Volga-floden. Volga udspringer øst for Kalinin, passerer Jaroslavl,

Bemærk: siderne 1921 beskriver rejsen
ad den alternative
rute Moskva-Jekatarinburg via Kasan,
som mange af
turisttogene benytter.
Fra Jekatarinburg
benytter alle togene
samme rute - se fra
side 22.
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Byfæstningen („Kreml“)
i Kasan rummer et væld
af smukke bygninger.
T.v. ses Bebudelseskatedralen og t.h.
guvernør-paladset. I
baggrunden ses
tårnene på Kul Sharifmoskeen.

Kul Sharif moskeen er
bygget på det sted hvor
en moske af samme
navn blev nedbrændt af
Ivan den Grusomme.
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Nisjni Novgorod, Volgograd (Stalingrad indtil 1961) og løber ud i Det
kaspiske Hav. Med 3.720 km er Volga den længste flod i Europa og Ruslands
5. største. Det fortælles at passagererne i gamle dage tog hatten af, når de
kørte over floden for at vise deres respekt for Moder Volga.
Ved km 820 rumler vi over en stor bro, der fører banen over Kasankafloden og toget holder snart på den smukt istandsatte banegård i Kasan,
hovedstaden i Tatarstan. Kasan grundlagdes i 1005 af tatarerne, som russerne kalder både de tidlige tyrkisk-kaukasiske erobrere og de mongolske
rytterfolk som syd- og østfra trængte ind i området i årene 1000-1300. Kasan
blev hovedstaden i Kasan-khanatet, der holdt indtil 1552, hvor Ivan den
Grusomme undertvang khanen, der måtte konvertere til kristendommen.
St. Basil (på russisk: Vasilij) katedralen på Den røde Plads i Moskva blev
bygget for at markere erobringen af Kasan.
Den 1000 år gamle by ligger hvor Kasanka-floden munder ud i Volga og
er den største af havnebyerne ved Volga-flodsystemet. Byen har 1,3 mill.
indbyggere. Der er meget industri, ikke mindst petrokemisk, idet området er
ret olierigt. Det har gjort byen rig, da den i dag er hovedstad i Tatarstan, der
formelt har løsrevet sig fra Moskva men dog er del af „Fællesskabet af
Uafhængige Stater“ (SNG).
Tosprogede gadeskilte og det allestedsnærværende Tatar-flag (grøn-hvidrød) og talrige muslimske moskeer signalerer selvstændigheden, der måske
blev fremmet af at området havde status som autonom republik under Sovjetunionen. Løsrivelsen har dog sine begrænsninger, ikke mindst da 42 % af
befolkningen etnisk er russere, som dog siges at være godt tilfredse på grund
af en højere levestandard end i Rusland.
Den imponerende byfæstning („kreml“) blev i 2000 erklæret Unesco
World Heritage og er flot restaureret. Området rummer flere regeringsbygninger og den smukt istandsatte Bebudelseskatedral. På området er netop
opført den gigantiske Kul Sharif Moske, på samme sted hvor en moske af
samme navn blev nedbrændt af Ivan den Grusomme i 1552.

Byen har et rigt kulturliv med opera og mange teatre samt musikskoler,
og forfatteren Lenonid Tolstoj blev født her. I 2005 åbnedes byens første
metrolinie, der med foreløbig kun 5 mellemstationer er ret kort.
Til tider er der et stop på forgreningsstationen Agrys (km 1107) hvorfra
der går forbindelsesbaner mod nord til Den transsibiriske Jernbane og mod
syd til Samara. Ved km 1150 krydser banen Kama-floden. Den 1800 km lange
flod udspringer i bjergene nordvest for Perm, hvor den krydses af Den
transsibiriske Jernbane, og mod syd forenes den i en sø med floden Volga.
Byen Kranoufimsk (Km 1456) ligger ved Ufa-floden, der er en biflod til
Kama-floden. Byen blev grundlagt 1736 som fort, der skulle beskytte Urals
beboere mod omstrejfende bander. Under 2. verdenskrig blev fabrikker fra
den vestlige del af Sovjetunionen ført til bl.a. denne by, for at være uden for
rækkevidde af den fremrykkende tyske hær. Byen har nu 42.000 indbyggere,
fødevareindustri, savværker og møbelfabrikation
Vi er nu i Ural-bjergkæden, der som en formation af lave bjergrygge og
højdedrag strækker sig 2.000 km fra nord til syd. Ural er et af Den russiske
Føderation (SNG)’s vigtigste og største industriområder og Urals befolkning er på over 20 mio. mennesker, koncentreret i det sydlige Ural. Fra gammel tid har Ural været kendt for sine rige forekomster af bl.a. jern, kobber,
krom, nikkel, guld og platin, ligesom der findes bl.a. diamanter og marmor.
Ural-bjergene danner den geografiske grænse mellem Europa og Asien,
men banen passerer Ural gennem et lavtliggende bjergpas, hvor bjergene er
lave, afrundede og skovklædte, og man mærker næsten ikke at det går opad,
for banen stiger meget jævnt. Nær stationen Revda (km 1662) kører vi ind i
Asien, men grænsen er ikke her markeret på nogen måde. Vi er nu i Asien,
men endnu ikke Sibirien, som først begynder længere mod øst ved km 2108.
Godt 1700 km fra Moskva kører vi ind på banen fra Moskva via Perm,
som er benyttes af de almindelige eksprestog til Sibirien, og vi følger nu
dennes kilometrering fra Moskva. Første angivelse er km 1800, hvor trinbrættet Nalkino ligger til højre, og snart når vi Jekaterinburg.

Flere steder i Kasan
ses små moskeer, mens
de fleste bygninger
bærer et umiskendeligt
russisk præg.

Tatarstan er en selvstændig stat, men del
af „Fællesskabet af
Uafhængige Stater“.
Her vejer landets flag
side om side med det
russiske.
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Jekaterinburgs
nuværende hovedbanegård er sat flot i
stand og i ventesalene
er der loftsmalerier med
episoder fra byens
historie.

Jekaterinburg
Toget ruller ind på den store banegård i Jekaterinburg (km 1816), der er
Urals største by. Den blev grundlagt i 1723 og fik navn efter kejserinde Katarina den Store (på russisk: Jekatarina). Industrialiseringen begyndte i
Ural allerede i første halvdel af 1700-tallet, bl.a. i Jekaterinburg, hvor der i
1721 anlagdes et jernværk. Jernbanen kom allerede til byen vestfra i 1878, og
denne bane forlængedes til Tjumen 1885.
Som andre steder leverede opstemmet vand kraft til drift af maskinerne,
og den oprindelige dæmning over Iset-floden findes nedenfor broen på Leninprospektet. Ved siden af findes et lille museum for den tidlige industrialisering i Ural. De centrale dele af Jekaterinburg er præget af sovjettidens byggeri, dels nogle pragtbygninger i „konditorstil“, bl.a. rådhuset med talrige
dekorationer med hammer og segl, stjerner og lignende, og dels mere trøstesløse lejekaserner og administrationsbygninger. Her er kun få huse fra tiden
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før revolutionen, bl.a. Himmelfarts-katedralen, Rastogujevpaladset, og mellem Rosa Luxemburg og Berlinskogo gaderne en del træhuse.
Byen hed 1924-1992 Sverdlovsk efter partisekretær Sverdlov, der juli 1918
var ansvarlig for henrettelsen af tsarfamilien og en kort tid var Sovjetunionens præsident. Zarfamilien blev efter revolutionen 1917 holdt i husarrest i
Skt. Petersborg i fire måneder og førtes i foråret 1918 først til Tobolsk, så til
Jekaterinburg, hvor familien anbragtes i husarrest i et tidligere købmandshus, der nu kaldtes “huset til det særlige formål“. Der var stadig borgerkrig
mellem de revolutionære (de røde) og de kontrarevolutionære (de hvide), og
da hvide styrker nærmede sig byen i juli 1918, blev tsarfamilien skudt i husets kælder. Deres lig blev skjult, men skeletterne blev i 1991 udgravet i en
skov nordøst for byen, tæt ved Den transsibiriske Jernbane, og resterne er
senere begravet i St. Petersburg.
Huset hvor tsarfamilien blev skudt, blev i 1977 sprængt bort efter ordre
fra byens daværende borgmester Boris Jeltsin, muligvis for at stoppe en begyndende kultdannelse omkring stedet. Sidst i 1990erne opførtes på grunden et lille kapel af træ, og i 2000 påbegyndtes opførelse af en stor kirke på
stedet. Den fik navnet Blodkirken og blev indviet august 2003. Kirken har
en grundflade på 1500 kvadratmeter og er forsynet med 5 tårne, hvis klokker vejer op til 5 tonsa. Kirkerummet ligger så at sige på 1. sal, og herfra
fører en trappe ned til i underetagen, hvor der er en lille udstilling med fotografier og ejendele fra tsarfamilien. Trappen har ligesom trappen i det oprindelige hus 23 trin, og rummet skal symbolisere kælderen, hvor tsarfamilien
blev skudt.
Opførelsen af kirken finansieredes gennem frivillige bidrag også fra udenlandske organisationer og ikke mindst af den russiske regering, som var i
gang med at indgå en „borgfred“ med kirken. Det menes at en aftale om at
kirken ikke blander sig i politik af regeringen blev betalt med tilbagegivelse
af ejendom, store summer samt accept af kirkens helgengørelse af tsarfamilien. Det må – med afsløringerne af forbrydelserne under sovjetstyret i
frisk erindring – have været noget af en kamel at sluge for mange russere, at

T.v.: Blodskirken med
mindesmærket for tsarfamilien.
T.h.: Et yndet
udflugtsmål er den
obelisk som ved
landevejen vest for
Jekaterinburg markerer
vandskellet mellem
Europa og Asien.

I centrum af Jekaterinburg er der mange
bygninger i den svulstige Stalin-stil, bl.a.
rådhuset med heroiske
arbejderfiguerer.
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