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I 1996 var jeg skræmt fra vid 
og sans over de sorte bjerge 
i Magadan, 10.000km og ti 
tidszoner øst for Danmark. I 
1997 var jeg forberedt, troede 
jeg. Men der var ingen sorte 
bjerge. De var nemlig hvide!. 
Is så langt øjet rakte, og det 
var langt, for vi sad i flyet i fuld 
højde og havde klart vejr. Det 
virkede komplet sindssygt her 
i maj måned. Det var en rigtig 
dårlig start, på den cykeleks-
pedition, der skulle fuldføre, 
hvad ingen fra holdet i 1996 
klarede. Målet var at Asien for 
første gang skulle krydses på 
cykel i Rusland.

Under pres

Min ekspedition i 1996 havde ud-
viklet sig til et mareridt. Efter et 
væbnet røveriforsøg, som kun jeg 
var udsat for, faldt holdet helt fra 
hinanden, og måtte jeg fortsætte 
alene, uden den sikkerhed som et 
hold trods alt giver.

Derfor følte jeg derfor et kolos-
salt pres for at fuldføre i 1997. Tan-
ken om at jeg igen måtte have hjælp 
af et tog eller en lastbil, kunne jeg 
slet ikke tænke, og tanken om at 
blive tvunget til helt at opgive, kun-
ne få mig til mentalt at gå helt i stå. 
1997 handlede derfor om mere, end 
blot at nå et mål og sætte en rekord.

For min rejsekammerat Claus 

Nielsen, handlede ekspeditionen 
om noget andet. Claus ville ud og 
opleve Rusland og sætte de plan-
lagte to rekorder. Ud over Asien, 
ville vi nemlig også krydse resten af 
Rusland til Skt. Petersborg, og hvis 
muligt, også til Kaliningrad.

Snestorm

Vejret viste sig at være så bidende 
koldt, som udsigten fra flyet hav-
de indikeret. Vi cyklede på vejen 
ind over bjergpasset til byen Atka. 
Vindstyrken var stiv kuling og vi 
havde den lige “i næsen”. Cyklerne 
vejede som “et ondt år”, selvom de 
var bragt helt ned på 10kg/stk. Men 
bagagen og provianten var kedelig 
tung. 30kg pr snude!

I første pas var temperaturen 
helt nede på minus 15 grader. Vi 
var trætte og vi havde cyklet næsten 
100km. Beklædningen var utilstræk-
kelig. Så snart vi holdt pause, køle-

de vi ned, og når vi var på cyklerne, 
tærede vinden hårdt på kræfterne.

Igen og igen nævnte vi trætheden, 
uden rigtig at tale om det. Vi vidste, 
at det ville være alt for stor en risiko 
at sætte teltet op. Temperaturen var 
mindst 10 grader under soveposer-
nes overlevelsesgrænse.

Vi nåede hotellet. De sidste km 
måtte vi trække cyklerne, for vi 
kunne slet ikke træde pedalerne 
mere. Blot at slæbe cyklerne ind på 

Forsiden: Claus midt i Kolyma i maj måned.

Her over: Logistik var overraskende vanskelig. 
1.600 objekter skulle pakkes til vores depoter 
og alt skulle registreres, så vi altid vidste, hvor i 
Rusland tingene var placeret.

Til venstre: Claus sover på vej til Moskva i flyet. 
De fire sidste dage før afrejse, fik vi kun sovet 
ganske få timer og vi var segnefærdige ved af-
gangen.

Til højre øverst: Rute på cykel gennem Rusland. 
11.724 km

Til højre nederst: Bjergene i Kolyma set fra flyet, 
da vi nærmede os indflyvningen til lufthavnen 
Sokol, 51 km nord for Magadan.
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hotellet, krævede stor overvindelse.
På hotellet ventede et svært valg. 

Sove, spise, bad eller sove først?. 
Det var alt for kompliceret. Vi lagde 
os på sengene iført vores cykeltøj. 
Pludseligt sagde jeg højlydt, “Det 
koster mindst 20kr”, i vildelse. Min 
pludselige “aktivitet” fik os til at 
vågne. Jeg luntede ud, for at få et 
bad. Mad blev det ikke til, for vi 
var meget mere trætte, end vi var 
sultne.

Magadanregionen

Vi kunne ikke fortsætte næste dag. 
Vejret var fortsat dårligt, og vi var 
helt udkørte. Men efter en enkelt 
hviledag, kom vi videre, selvom ho-
telmutter gjorde sit bedste for at tale 
os fra det.

Vejen var spejlblank af is. Flere 
gange skvattede vi, og når det gik 
op, måtte vi trække, for hjulene 
kunne slet ikke få fat i underlaget. 

Tilsvarende måtte vi også trække 
ned, for nedkørslerne var helt ufor-
svarlige på cykel. Selv når vi trak, 
røg vi ofte omkuld med  cyklerne.

Jævnligt blev vi stoppet af bili-
ster, der forærede os mad og drik-
kevarer. Mange var mere end blot 

“overrislet” af vodka, og ofte var de 
udprægede “skumle” typer. For Ma-
gadan er et hårdt område, der er bru-
talt ved sine indbyggere. Her finder 
man “gamle mænd” på 30 år med 
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furede ansigtstræk, og “oldinge” på 
60 år!

Regionen er kendt for guld og 
Stalins allerværste GuLAG-lejre. 
Egentlige lejre behøvedes ikke, for 
naturen i sig selv var en 100% ef-
fektiv sikring mod flugtforsøg. En-
kelte fanger prøvede at flygte. Man-
ge omkom under forsøget, og resten 
vendte “frivilligt” tilbage, for at 
bede om hjælp, til trods for en sik-
ker henrettelse for flugtforsøg.

Om vinteren er minus 60 grader 
ikke usædvanligt, og i løbet af den 
korte og heftige sommer, bliver om-
rådet forvandlet til et sumpet myg-
geinferno. Dette er Helvede på Jord, 
og her var det ikke meningen, at der 
skulle bo mennesker. Befolknings-
tallet er da også faldet fra 360.000 
til 116.000 på mindre end tre år, ef-
ter russerne frit kunne vælge deres 
bopæl.

På jagt med KGB

P.g.a. de mange km vi måtte gå op 
og ned gennem bjergpassene, kom 
vi kun langsomt frem. Vores første 
nat i telt blev en kold oplevelse, og 
senere da temperaturen begyndte at 
stige, isede vores gear hele tiden til. 
Den ene dags forsinkelse blev hur-
tigt til flere.

Hav ikke ondt af os. Dette var 
uden sidestykke turens højdepunkt. 
Alt var hvidt. Kun træerne stod som 

silhuetter på den hvide baggrund. 
Floderne var dybfrosne, og lastbiler 
kørte hen over isen. Her er ingen 

“formildende” omstændigheder. Na-
turen er uforfalsket rå og vild, og det 
samme er indbyggerne. Her tæller 

“jungleloven”. Skræmmende, men 
samtidig giver det en absolut og ul-
timativ frihedsfølelse, jeg aldrig har 
følt andre steder.

I Jagodnoe, der var center for 
Magadans værste lejre, opsøgte vi 

Her over: Jens på Den Gyldne Ring midt i Ko-
lyma i starten af maj måned. Det var koldt og vi 
var uforberedte på kulden, men det var også en 
meget smuk oplevelse.

Til venstre: En lille nysgerrig even kigger på os i 
flyet på vej til Magadan. Evenerne er de oprinde-
lige indbyggere i Magadan.

Til højre: Claus kigger på vejen mod Tomtor, ver-
dens koldeste by. Vi har springflod og vejen er 
oversvømmet.
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Sasha, som jeg kendte fra sidste år. 
Det var et glædeligt gensyn, og vi 
blev inviteret på andejagt sammen 
med hans venner. Vennerne var 
fængselsdirektøren, en fængselsbe-
tjent og en officer fra hærens rekrut-
teringskontor.

Sasha er en af de få vi mødte på 
vores vej, som virkeligt kunne lide 
at bo i området. Hans forældre kom 
hertil med det første hold deporte-
rede i 1930, hvor de ud af taigaen, 
byggede byen op under horrible 
forhold. Alligevel gjorde Sasha kar-
riere indenfor KGB, og endte med 
at blive chef for det område han 
bor i. I dag hvor KGB er opløst, er 
Sasha chef for områdets FSB, der er 
KGBs afløser.

Jagten gav tre ænder, og det blev 
til en herlig suppe og en uforglem-
melig aften med  banja (russisk 
badstue) og voldsomme mængder 
vodka.
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Ojmjakon

Den lille vej, der forbinder Maga-
danregionen i Russisk Fjernøsten, 
med Jakutsk i Østsibirien, kaldes 
sarkastisk for “Moskovskij Trakt”, 
da den var flugtruten til Moskva. 
Sarkasmen kommer af, at ingen 
flugtforsøg lykkedes.

Vores første “udbrud” mislyk-
kedes, for den 17. maj kom foråret 
endeligt. Vejen blev forvandlet til 

Her over: Skoleafslutningsfest i Tomtor, verdens 
koldeste by. Vi er heldige og bliver inviteret med. 
Af alle steder, så får vi godt vejr der, hvor klimaet 
normalt er det værste på kloden.

Til vestre: Der var mange bidste hunde i Sibirien. 
Claus var ikke glad for hunde, mens jeg har et 
mere afslappet forhold til dem.

Til højre: En af de ramponerede broer i Ojmja-
konregionen. Vejen var meget vanskelig at pas-
sere for biler og vi mødte stort set ingen trafik på 
en strækning på over 700 km. Men området var 
storslået og det er endnu den bedste oplevelse 
jeg har haft nogensinde.

et stort søle, hvor vores cykler sad 
uhjælpeligt fast. Først efter en uges 
ventetid, lykkedes det at komme 
igennem i andet forsøg.

Vejen vedligeholdes praktisk 
taget ikke længere, hvorfor mange 
af de gamle træbroer er styrtet sam-
men. Nogle broer kunne vi kravle 
over, og ved andre, måtte vi tage 
turen gennem det kolde vand i flo-
derne.

Området er imponerende. Vi 
oplevede en flod brække op, og så 
tonstunge isflager knækkede un-
der vandpresset. Og under vandet 
i floderne, lå der is i blå og grønne 
pastelfarver, der blev fastholdt af 
permafrosten; en synsoplevelse, der 
slår alt!

Ojmjakonområdet er verdens 
kuldecenter og ligger midt på “Mo-
skovskij Trakt”. Det er her man 
finder verdens koldeste by, Tomtor. 
Rekorden er minus 72,0 grader, og 
var vi heldige, at blive inviteret til 

traditionel jakuttisk skoleafslutning.
Alle ungerne, inkl. de få russiske, 

var klædt ud i jakuttiske national-
dragter med guldpailletter, zobel 
og hermelin. Farverne var som 
et festfyrværkeri. Festen startede 
med sang og dans, og hurtigt gik 
de over til jakuttiske sportskonkur-
rencer. For drengene var det bryd-
ning, længdespring og træk, der er 
en speciel jakuttisk sportsgren. For 
pigerne var det løb, dans og sang. 
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Præmierne var Milky Way gave-
æsker med Legoklodser.

Tomtor var også rutens dyreste 
sted. Coca Cola viser meget godt 
forholdet for alle typer varer. I Mo-
skva koster en litercola ca. syv kr. I 
Magadan ca. 14kr og i Tomtor, ko-
ster den hele 30kr. Og det i et om-
råde, hvor månedslønnen er 1.500kr, 
hvis man altså har et job og hvis 
lønnen overhovedet bliver udbetalt!

I 1996 var Tomtor “colafrit om-

råde”. Men i 1997 var “civilisatio-
nen” endeligt kommet til byen. Nu 
var her både Snikers, Coca Cola og 
Uncle Ben ris, omend det kostede 
en formue.

AJAAM (Kyrillisk: “АЯАМ”)

Af alle steder, havde vi godt vejr 
netop i Ojmjakon. Men næppe var 
vi taget videre, før det begyndte at 
regne i en uendelighed. Vejene var 

et ubeskriveligt ælte, og floderne 
svulmede op. Ved Aldanfloden måt-
te vi vente en hel uge, på at blive 
sejlet over den en km brede flod. 
Forsinkelsen var nu hele tre uger.

Mudder og regn var til at klare. 
Sibirien er ikke et “komfortabelt” 
sted. Det vidste vi. Det værdste var, 
at vi mistede tid, så vi ikke kunne få 
set de byer vi gerne ville opleve. Al-
ligevel fik vi mange gode oplevelser. 
Vi var gæster hos jakuttiske familier. 

Her over: Regn og atter regn på ruten gennem 
Jakutien. Vejene er ikke dårlige her, men anstren-
gende i det våde vejr og med de mange bjerge, 
uanset, at de ikke er særligt høje.

Til venstre: Med bybus i Jakutsk by. Folk er præ-
get af det barske klima og man kan se det på 
deres ansigter.

Til højre øverst: På udflugt med jernbanearbej-
dere i deres lille Lada Niva. Den kunne forcere 
det mest utrolige, men her måtte den alligevel 
give op.

Til højre nederst: Oversvømmelser ved BAM-
jernbanen. Regnen blev så voldsom, at alt blev 
kaos omkring os og vi måtte for en tid ophøre 
med at cykle og blot vente på bedre vejr.
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Vi fik serveret bjørnekød og vi boe-
de hos en jakuttisk nationalhelt, der 
var jakutternes første verdensmester 
i nogensomhelst sportsgren (kick-
boksning).

Fra Jakutsk skulle vi følge AJA-
AM (Amur JAkutskaya Auto Magi-
stralnye) mod syd til Tynda. Vejen 
har et elendigt ry. Vejkanten er tæt 
besat med gravsten. Væbnede over-
fald er “hverdagskost”, og det var 
da også her, at jeg oplevede et røve-
riforsøg i 1996. De stejle pas er livs-
farlige under den lange vinter, og 
selve vejen er i en elendig fatning.

I 1996 var hele området knastørt 
og indhyllet af røg fra kæmpe skov-
brande. I 1997 var der regn, hagl og 
torden, men trods regnen, fik vi et 
par uforglemmelige bjergpas med 
klart vejr, og vi oplevede ingen ube-
hageligheder.

BAM-zonen

Tynda er centrum for den (nu ikke 
længere) tophemmelige nordlige 
transsibiriske jernbane, der går fra 
Centralsibirien ud til Stillehavet ved 
Sakhalin. Vi nåede Tynda den 25. 
juni, og skulle her fra ud på ekspedi-
tionens vanskeligste rute. 2.300km 
vej, hvoraf kun 500km var at finde 
på normale kort.

BAM er verdens største kon-
struktion uanset type. Ifølge propa-
gandaen blev den bygget af 1.000’er 
af unge kommunister (Komsomolsk 

for 18-27 årige), der ville bygge det 
ny samfund i stål og beton ud af den 
rå taiga. Det utrolige var, at selvom 
propagandaen var “vammel”, så var 
det for en stor dels vedkommende 
sandheden. Starten blev sat af Brez-
hnev i 1974, og i 1984 skulle banen 
stå færdig.

Officielt blev BAM “naturligvis” 
færdig til tiden, men da virkelig-
heden var anderledes, blev vestlig 
presse forment adgang til åbningen. 

Det var en fejl, for derved troede ve-
sten ikke engang på det der vitterligt 
var bygget!

Banen var en kolossal fejltagelse. 
Allerede ved indvielsen, vidste man 
at ingen havde brug for den. Ved 
årsskiftet 1996/97, gik den konkurs 
og kun selve jernbanedriften er vi-
dereført. Alle servicefunktioner, bu-
tikker, hoteller o.s.v. er lukket, og 
eksistensgrundlaget for mange af 
zonens landsbyer er forsvundet.
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Det gør det meget vanskeligt at 
rejse i området, for man ved aldrig 
om der nu findes et hotel i byen eller 
ej. Ganske vist havde vi vores telt, 
men fra at det regnede jævnt hele 
tiden, gik nedbøren nu over til regu-
lær styrtregn i dagevis. Så telt var i 
realiteten ikke nogen “ønskværdig” 
mulighed.

Regnen gjorde at vi blev helt 
isoleret i en lille landsby. Vejen før 
og efter byen, var skyllet i stumper 
og stykker. Det var mildt sagt uhel-
digt, for netop her, var jeg nødt til 
at komme på hospitalet. Et insekt-
bid hævede voldsomt, og penicillin 
kunne ikke slå det ned. Cyklerne 
måtte vi lade stå på rådhuset, og så 
tage til Tynda med toget, som til alt 
held kørte endnu. Jeg slap for ind-
læggelse. En indsprøjtning klarede 
det, men vi var nød til at vente en 
hel uge, før jeg igen var klar.

Opsplitning

Ruten frem til Baikalsøen var ene-
stående. Regnen fortsatte, men i 
pauserne oplevede vi sneklædte 
bjergtoppe. Maleriske bjergpas. 
Floder, hvis vand man kunne se lige 
igennem. Bjergsøer. Varme kilder. 
Saharaligende sandbanker(!).

“Opleveren” fik også sit. Der var 
vodkafest med byens ungdom. En 
politichef hjalp med at få repareret 
min bagagebærer. Drukorgie med 
en sikkerhedschef for den fortsat 
hemmelige Severomuisktunnel. Be-
søg i en ungdomsklub. Overnatning 
i en datja (kolonihave/sommerhus), 
badstue, fisketur og meget mere.

På minussiden var det at min 
cykel jævnligt brød sammen og vej-
ret forsinkede os yderligere. Og så 
måtte vi splitte op. Længe havde det 
knirket, og nu brød det ud i et skæn-
deri, der endte med at vi fortsatte 
hver for sig efter tre mdr.’s rejse. 
Vores fælles glæde over Rusland, 
kunne ikke længere slå bro over vo-

res forskelle.

Nedtur

Vi mødtes igen i Irkutsk 700km syd 
for BAM-banen. Vi havde begge ta-
get med båden ned ad den kæmpe 
Baikalsø. Claus ville være i Irkutsk 
en længere periode, og jeg skulle 
have leveret et nyt hjul fra vores 
centrale depot hos DHL i Moskva. 
Vi fik klaret vores kontroverser, og 
aftalte at vi skulle ses igen, når vi 
var hjemme.

Dette var en nedtur; rejsens 
eneste. Jeg havde rejst tre mdr. og 
havde højest tre tilbage. Foran mig 
ventede nu 8.000km alene, og det 
forekom umuligt at nå det. I toget 
på vej tilbage til udgangspunktet, 
skiftede vejret fra at være godt, til 
igen at blive elendigt. Og at jeg i det 
hele taget skulle sidde 40 timer i et 
tog, istedet for ni timer med båden, 
skyldes at rederiet havde indstillet 

sejladsen p.g.a. mangel på penge 
til brændstof. Dette var bare alt for 
meget!

Fire russiske rekorder

Da jeg sad i toget på vej tilbage til 
BAM-linien nord for Baikalsøen, 
tænkte jeg tanken: “Skal jeg op-
give?”. Til videokameraet sagde 
jeg, at kunne jeg blot sætte den re-
kord, der glippede året før, så ville 

Til venstre: Jernbanebroen over Olekmafloden er 
en af BAMs største broer. Naturen i området er 
helt enestående og var det ikke for jernbanen, 
havde det været noget nær helt afskåret fra om-
verdenen. Almindelige broer fandtes ikke over de 
større floder i området, så man kunne ikke pas-
sere det i bil om sommeren.

Her over: Til vodkafest med byens ungdom i 
Taksimo, byen hvor BAM skifter mellem strøm 
og diesel. Byen er derfor ”meget kendt”, siger 
de lokale.



��

alt være godt. Det var selvbedrag så 
det battede. Den 6. august fortsatte 
jeg ekspeditionen alene fra Nisjnie-
angarsk ved den nordlige bred af 
Baikalsøen.

Serien af uheld stoppede ikke. 
Ekspeditionen blev en fortsat våd 
oplevelse i et af verdens normalt 
tørreste områder. Endnu et hjul brød 
sammen. De rædselsfulde grus- og 
jordveje fortsatte med mellemrum, 
helt ind i europæisk Rusland. I Skt. 

Petersborg blev jeg med fuldt over-
læg kørt ned af en bil, og ved græn-
sen til Estland på vej til Kaliningrad, 
blev mit visa inddraget p.g.a. en 
administrativ fejl. Men jeg fik cyk-
let hele vejen uden nogensomhelst 
undtagelse.

Selvom oplevelserne efter Baikal, 
jævnligt havde karakter af hårdt ar-
bejde, var der fortsat mange gode 
oplevelser, der gjorde det værd at 
fortsætte. En anden ting var at ven-

Her over: Til Tchaikovskijs ballet ”Tornerose” i 
Perm, hvor de har et meget fint balletkorps. Det 
var en god oplevelse, selvom det var lidt under-
ligt, at se ballet iført vildmarkstøj, men andet 
havde jeg ikke med i bagagen. I 1997 var rus-
serne dog endnu meget dårligt klædt, hvilket de 
bestemt ikke er i 2006.

Til højre: Jeg er endeligt nået frem til Den Røde 
Plads på cykel helt fra Magadan. Rejsen fra Baj-
kal til Østersøen foregik uden de helt store be-
givenheder. Desværre var der ufatteligt mange 
regnvejrsdage på ruten.
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ner, sponsorer, mine russiske kon-
takter, familien m.fl. havde støttet 
mig, og nu måtte jeg ikke svigte.

Jeg lovede to rekorder, og jeg 
leverede fire!. Rekorderne blev alle 
førstegangshændelser indenfor Rus-
lands grænser, sat over en periode 
på mindre end en sæson (kalender-
året). Og de blev som følger,

1: 8.265 km Første cyklist gennem 
Asien, Magadan - Jekaterinburg.

2: 10.043 km Første cyklist Maga-
dan - Moskva (det vidste jeg ikke 
talte som en rekord).

3: 10.747 km Første cyklist gennem 
hele Rusland (Magadan - Skt. Pe-
tersborg).

4: 11.724 km Første cyklist gennem 
Den Russiske Føderation (Maga-
dan - Kaliningrad).

Efterspil

Mine rekorder kan jeg realistisk 
set aldrig overgå. Derfor var det 
et mærkeligt definitivt punktum, 
da jeg nåede Kaliningrad. I 1996 
havde vi ideelle betingelser for at 
fuldføre, medens 1997 bød på den 
værste sommer i mands minde. Det 
gør mig stolt over at have fuldført, 
uanset at det var oplevelserne, der 
var hovedmålet.

Selvom jeg er meget træt af sne-
storm og regnvejr, blev ekspeditio-
nen alt i alt overordentlig vellykket. 
Ruslands fjerneste egne er blevet 
en passion for mig, og mit næste 
projekt bliver at opleve Jakutien og 
Magadan om vinteren med minus 
70 grader “og det hele”. Her vil jeg 
prøve at få lov til at fejre nytår 2000, 
sammen med rakettropperne i Mir-
nye. Dog ikke på cykel!

Jeg havde en naiv ide om at efter 
1997, kunne 1996 “glemmes”. Så-
dan er virkeligheden ikke. 1997 gav 

mig en ballast til at komme videre 
i tilværelsen, men de tidligere ople-
velser vil altid hænge ved.

Jeg har erkendt, at skal man rejse 
med mig i længere tid, så skal man 
have været glad for historietimerne 
i skolen, og man skal med glæde 
lytte til radioens P1. Det er ikke nok 
at være sammen om et enkelt mål.

Claus og jeg har fortsat kontakt 
med hinanden. Det håber jeg fort-
sætter, for denne oplevelse vil vi til 

alle tider have tilfælles. Claus måtte 
iøvrigt tage hjem få dage efter vi 
skildtes p.g.a. sygdom.

Skrevet i 1997 og bragt i Adventure 
World i 1998
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Øverst: Min cykel i Litauen. Det var koldt og vådt 
og i slutningen af oktober. Vejene var gode.

Midten her over: En snestorm ramte Østersø-
regionen i slutningen af oktober 1997, men jeg 
nåede lige præcist at komme frem til målet, før 
det dårlige vejr begyndte.

Her over: Molen i Kaleningrad, hvor jeg er kom-
met ombord på en fragtfærge, der sejlede mig 
til Køge.

Til højre: Sankt Petersborg er en meget lys by 
om sommeren med en fantastisk stemning. Des-
værre er det tilsvarende, en meget mørk by om 
vinteren, specielt da russiske byer har meget 
dårlig gadebelysning.

Nyttige links 
på internettet
www.sibirien.dk om denne mine 
rejser i Sibirien og lidt om Sibiriens 
or Ruslands historie.

www.siberia.dk er ovenstående på 
engelsk.

www.gulag.dk om min research om 
især Kolymas historie.

www.gulag.eu er ovenstående på 
engelsk og måske senere, også an-
dre sprog.

www.eventyrernesklub.dk om andre 
eventyrere og deres deres rejser.

www.adventureworld.dk med tips 
og tricks om rejser i vildmarken og 
om det spændende blad.

www.um.dk linker videre til den 
danske ambassade i Moskva, hvor 
du kan finde information om valuta, 
deklareringer m.m.

www.altrejser.dk er vel nok den 
største udbyder af rejser til Rusland 
i Danmark.

www.pulkovo.ru er både på rus-
sisk og engelsk og har en nyttig 
link, hvor du kan se indenrigsruter 
for stort set alle russiske selskaber. 
Denne er desværre kun på russisk.

www.aeroflot.ru er et godt flysel-
skab med ligefrem god service og 
nye moderne fly. Så hvis du er ban-
ge for lokale russiske selskaber, så 
hold dig til Aeroflot.

www.memo.ru er Memorials hjem-
meside. Memorial er interesseor-
ganisationen for tidligere politiske 
fanger og deres pårørende.

www.spejdersport.dk med masser 
af friluftsudstyr, som de leverede til 
denne ekspedition.

www.fabin.dk leverede cyklerne til 
rejsen og kan bygge turcykler ud fra 
mine erfaringer.

www.dhl.ru kan fortsat bringe depo-
ter ud til dig på en rute i Rusland.

www.olkhon.info/en hvis du vil 
booke et ophold midt i Bajkalsøen. 
Et godt sted med turister af alle na-
tionaliteter, hvoraf ca. halvdelen er 
russere på ferie.

www.tankmuseum.ru er hjemmesi-
den for det mest fantastiske tankmu-
seum i hele verden. Dyrt og besvær-
ligt, men det hele værd.

www.tnandersen.dk om to, der cyk-
lede fra Danmark til Bajkalsøen.

www.wunderground.com/global/
RS.html viser dig det aktuelle vejr 
i hele Rusland.

www.moscowtimes.ru holder dig 
opdateret om det nyeste, der sker og 
debatteres i Rusland.

www.iisg.nl/exhibitions/chairman/
index.php viser gamle plakater. 
Ægte sovjetnostalgi, men se lidt om 
bagsiden på www.gulag.dk.

www1.irkutsk.ru er Irkutsks of-
ficielle hjemmeside. De fleste blot 
lidt større russiske byer, har nu de-
res egen hjemmeside med god in-
formation for turister og om hvor 
godt guvernøren eller borgmesteren 
håndterer hans arbejde.
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Praktiske 
oplysninger 

Visa

Det er fortsat vanskeligt at få visa til 
at rejse frit rundt i Sibirien og Rus-
sisk Fjernøsten.

Sikkerhed

Magadan og Jakutsk er præget af 
stor kriminalitet. I Centralsibirien 
og resten af Rusland (minus Kauka-
sus), kan man trygt rejse. Så længe 
man ikke investerer millioner af 
dollars i olieindustrien el.lign., skal 
man som alm. turist, ikke bekymre 
som om mafiaen.

Valuta

Fejlfri Euro eller US Dollars, helst 
Euro. Rublen er stabil og den er 
netop gjort konvertibel (2006). Sed-
lerne skal være perfekte. Kreditkort 
kan bruges mange steder.

Vaccination

Skovfloter i taigaen kan være døde-
lige fra maj til og med juni (behand-
ling skal ske indenfor 24 timer). Den 
vestlige serum (fra Svejts) virker 
kun i kort tid. Den russiske virker i 
op til seks mdr.. Japansk hjernehin-
debetændelse fra og med Irkutsk og 
videre øst. Rabies er udbredt, hvis 
man skal tro på de lokale oplysnin-
ger. Endvidere skal man vaccineres 
mod difteri, leverbetændelse, tyfus 
og en speciel sibirisk lungebetæn-
delse.

Vand og maveonde

I Skt. Petersborg er der en bakterie 
i vandet, der kan være dødelig. El-
lers er kvaliteten svingende. Brug 

derfor altid filter eller jodtabletter, 
eller kog vandet. Russisk hygiejne 
er OK. På seks mdr. havde jeg ikke 
dårlig mave en eneste gang.

Reservedele

Vestlige cykeldele er meget van-
skelige at opdrive i Rusland. DHL 
World Wide Express ydede en ene-
stående dag-til-dag service fra sine 
kontorer i hele Rusland. Men told-
behandlingen er et stort problem.

Kort

Stort problem. Russiske kort findes, 
men de er vanskelige at opdrive. 
Flynavigationskort kan evt. bruges 
som sidste udvej. I BAM-zonen 
brugte vi detaljerede kort i skala 1:1 
mill.. For resten af Rusland, brugte 
vi et vejatlas i skala fra 1:4 mill. 
over Sibirien, til 1:500.000 over de 
baltiske lande. Altsammen russisk 
og af nyere dato.

Klima

Fra minus 72 grader til plus 40 gra-
der. Forår og efterår varer kun nogle 
få dage i de østligste regioner.

Myg

Dansk jungleolie er helt virknings-
løs, og det der virker, er forbudt i 
EU. Hvert år omkommer jægere af 

myggestik, så det er uforsvarligt at 
tage ud i taigaen uden effektiv rus-
sisk beskyttelse. Brug også mygge-
net og tætvævet beklædning. Røg 
fra et bål, mindsker myggehelvedet.

Sprog

I øst taler kun få andet end russisk. 
Enkelte taler tysk. I vest kan en del 
tale lidt engelsk. Men russiskkund-
skaber øger oplevelserne mange-
fold!

Fly

Skal man tro pressen, er en russisk 
flybillet en sikker “dødsdom”. En-
kelte flyselskaber ville jeg nødigt 
rejse med, men her er en “sikker” 
liste: Aeroflot, Pulkovo, Transaero, 
Sibir og Domodedovo.

Tog

Togtrafikken i Rusland er velfun-
gerende. Men jeg har endnu ikke 
mødt nogen, der var glade for de 
mange dage, det tager at rejse med 
Den Transsibiriske Jernbane. Seks 
til syv dage i samme tog, er meget 
lang tid!

Foredrag

Jeg afholder multimedieforedrag og 
kan bookes på tlf. 46 32 28 26.
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