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Otgon Tenger
– halvvägs mellan himmel och jord

Mitt hjärta slår hårt och fort, Inte av rädsla, det är snarare höjden och den tun-

na luften. Jag sparkar steg i snön, det är brant och jag vill att stegen skall vara 

djupa nog att bära mig. Jag märker snart att så inte är fallet och att jag under 

mina fötter nu bara har hård, kall, och väldigt hal is. Halkar jag nu kommer ing-

enting kunna bromsa mitt fall förrän jag landar bland de vassa stenblocken 

vid botten av isfältet hundra meter längre ner. AV DANIEL BREECE
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J
ag befinner mig på början av det permanenta snö- och is-
fält som täcker toppen av Otgon Tenger, det 4021 meter 
höga berget i västra Mongoliet, som jag försöker solobe-
stiga. Solo för att min tillfälliga resekamrat Mark denna 
morgon fann sig helt utslagen efter att dagen innan under 
vårt besök i parkvaktarens jurta ha konsumerat något för 

mycket jakgrädde, Öröm, något som är ökänt för att skapa mag-
problem hos de flesta.  

Efter en period av studier och jobb hemma i Göteborg var det 
dags för ännu en långresa, den tredje i ordningen. All den senaste 
tidens diskussioner om Kina gjorde att jag ville se landet med 
egna ögon. Som ett led i ett mindre miljöbelastande resande ville 
jag istället för att flyga ta tåget till Peking för sedan fortsätta vida-
re landvägen till Bangkok. Denna idé gav mig även möjligheten att 
resa i Mongoliet, jag hade länge fascinerats av tanken på ett land 
så avlägset, isolerat och på många sätt okänt.   

Jag hade varit i Mongoliet i ungefär en vecka och befann mig vid 
sjön Hövsgöl i norr. Fundersam över vad jag skulle ta mig till här-
näst stötte jag på österrikaren Mark. Vi var båda sugna på att göra 
någon form av bergsbestigning i Mongoliet. Bättre då att göra en 
tillsammans. Med de resurser och den tid vi hade på oss för att 
göra något ihop låg Altaibergen alldeles för lång bort, vi visste 
dessutom att vi definitivt saknade relevant utrustning för en tur 
i det bergsmassivet. Vårt intresse fastnade snart vid berget Otgon 
Tenger som ligger cirka 50 mil sydväst om Hövsgöl, en realistisk 
sträcka i Mongoliet, om man har några dagar på sig. 

Mongoliet är så gott som väglöst och då vi reste med de få pu-
blika transportmedel som fanns tog det oss fyra väldigt långa da-
gar att resa de dryga femtio milen från Hövsgöl i norr till Uliastay i 
provinsen Zavkhan. När man reser med kollektivtrafiken i Mong-
oliet kan man aldrig veta när, om eller exakt hur man kommer 
komma fram till sin tänkta destination. Resan till Uliastay bjöd på 
över trettio stopp och besök hos olika familjer i deras jurtor. Alla 
dessa besök och möten var värda all tid i världen och kom för mig 
att bilda själva målet med resandet genom Mongoliet. Trots bris-
ter i kommunikationen kände jag mig alltid välkommen och jag 

mötte ett folk som trots minimala resurser hade en oöverträffad 
generositet och en för mig sällan upplevd öppenhet gentemot mig 
som utlänning.  

Heligt berg
Berget Otgon Tenger ligger i bergskedjan Khangain Nuruu i pro-
vinsen Zavkan och är tillsammans med topparna Burkhan Khal-
dun och Bogd Khan ett av Mongoliets tre heliga berg. Otgon Tenger 
är omgärdat av en mängd historier och har något som skulle kun-
na liknas vid ikonstatus. När man reser genom Mongoliet stöter 
man på bilder av det underliga berget på de mest oväntade stäl-
len, på allt från rökelsepaket till inplastade bilder hängandes från 
bilarnas backspeglar. Berget anses vara en hemvisst för gudarna 
och vart fjärde år vallfärdar människor i tusental till dess isolerade 
plats för en stor religiös ceremoni. 

Enligt en välkänd och för Mongoliets del oftast felaktig guide-
bok förstår vi att lokalbefolkningen ibland är vidskepliga kring 
bestigningar av Otgon Tenger, en föreställning som antagligen 
hör till den shamanism som fortfarande finns i Mongoliet.  Med 
detta i bakhuvudet är vi osäkra på om vi ens kommer hitta någon 
som kommer vilja ta oss till berget när vi i Uliastay börjar fråga 
oss omkring efter transport dit. Antingen är förbudet att bestiga 
berget en sanning med modifikation eller så har vi bara turen att 
träffa den icke vidskepliga delen av lokalbefolkningen. Under två 
dagars sökande efter en chaufför i Uliastay är det ingen som ifrå-
gasätter vårt lilla projekt utan alla vi talar med är tvärtom oerhört 
hjälpsamma och leder oss till slut till Jagai som kom att bli vår 
jeepförare de kommande dagarna. Jagai kunde inte ett ord eng-
elska och vi kunde bara några få mongoliska så kommunikationen 
de följande dagarna kom att bli mycket fåordig. 

Lokala seder bör tas på allra största allvar men då vi senare mö-
ter parkvaktaren som är ansvarig för det naturreservat som ber-
get ligger i och inte ens han ifrågasätter våra planer känner vi oss 
trygga med att vi genom en bestigning inte kommer bryta mot 
några lokala seder. Förutom att Otgon Tenger är heligt har vi inte 
kunnat hitta mycket information om berget, jag är än idag osä-

Chauffören Jagai poserar stolt vid sin ryska 
jeep i september 2006. Otgontenger, 4021 
meter i bakgrunden.
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ker på exakt hur högt berget är. Enligt min karta är det 4021 möh, 
andra källor uppger en höjd runt 3900 möh. Innan vi begav oss 
iväg till berget visste vi därför inte riktigt vad vi kunde förvänta 
oss. Några av frågorna vi ställde oss var om en glaciärvandring 
skulle bli aktuell och om vi skulle klara oss uppe på bergets snö-
hätta utan stegjärn och isyxa. Även om vi hade fått svar på våra 
frågor så fanns det dessvärre inga möjligheter för oss att inför-
skaffa eventuell utrustning. Färden till Otgon Tenger blev därför 
en färd i osäkerhet, vi var inte ens säkra på att vi skulle komma 
fram till bergets fot, vad som helst kunde hända på vägen dit. Men 
att resa i Mongoliet var att resa i definitiv osäkerhet var något jag 
hade börjat vänja mig vid och anpassa mig till vid det här laget. 
Även om det är en resa i det oväntade kan man alltid vänta sig ett 
underbart landskap som på dagarna ofta täcks av en ändlös blå 
himmel och på nätterna stjärnor som tycks tävla om klarhet, men 

man kan även hitta andra ting.
Chansen att jag skall nå toppen och sedan lyckas ta mig ned igen 

levande och hel utan stegjärn och utan isyxa är försvinnande liten. 
Att landa bland de vassa klippblocken längre ner kommer resul-
tera i en, om inte livsavslutande så definitivt handikappande upp-
levelse, om jag ens kommer därifrån. Det kanske trots allt är så att 
detta berg inte skall bestigas och mitt liv är viktigare än egokicken 
av att stå på toppen. Det lilla förnuft jag har leder mig till beslu-
tet att vända tillbaka till den fasta marken vid botten av det isfält 
som snöfältet visade sig vara. Efter att ha spenderat en hel vecka 
på att ta mig till denna plats har jag svårt att helt ge upp tanken på 
ett toppförsök. Väl nere vid klippblocken vandrar jag till bergets 

östra sida för att där mötas av ett hinder i formen av ett brant is-
fall. Efter att ha utforskat även den västra sidan som spärrades av 
en brant colouir släpper jag slutligen helt tanken på att nå toppen.

Då morgonens frukost lämnade en del övrigt att önska och då 
jag inte har allt för mycket i matväg med mig upp på berget börjar 
hungern göra sig påmind, särskilt då jag inte är helt säker på när 
jag kommer vara i närheten av mat igen. Trött, hungrig och upp-
given efter att ha fått vända om utan att först nå toppen påbörjar 
jag återvandringen till bergets fot där Mark och Jagai väntar. 

Innan jag beger mig nedför berget sätter jag mig ner för att i min 
ensamhet njuta av den underbara och oslagbara känslan man får 
av att befinna sig ensam på höjden av ett berg. Jag sitter en stund, 
min uppgivenhet lättar, och jag blickar ut över det karga men 
otroligt vackra landskapet och där blir det återigen uppenbart för 
mig hur otroligt isolerat och ödsligt detta land verkligen är. Den 

klara luften gör att utsikten verkar oändlig, här finns inget dis el-
ler smog som döljer landskapet. Så långt mitt öga kan nå finns det 
inte ett enda tecken på mänsklig närvaro och ingenstans på den 
perfekt klarblåa himlen finns det spår efter några flygplan, något 
man sällan undkommer idag.   

MetAll?
Undantaget min hunger och trötthet skulle jag kunna sitta här 
mycket länge, för hur ofta får man liknande chanser, att i ett land-
skap som detta bara sitta och vara. Men jag har gett Mark och Jagai 
en deadline som jag gärna vill hålla så jag fortsätter min vandring 
nedåt. Jag hinner inte långt innan något blänkande fångar min 

Rester av det oidentifierade 
flygplansvraket, alldeles 

nedanför snöfältet på  
Otgon Tengers västra sida.

Tankar, frågor och perspektiv far genom mitt huvud. När har 
kraschen ägt rum, det är sannolikt några år sedan, men hur 
många? Hur länge har kropparna legat här? Varför är de kvar?  
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blick, en bit metall. Min första tanke är att det kanske är en rest 
av en gammal och nu sönderblåst alpiniststuga, men det ter sig 
osannolikt att det skulle ha funnits en här. Min nyfikenhet låter 
sig inte stillas och jag går omkring för att se om jag kan hitta mer 
av vad det nu är jag har funnit. Vad jag nu än har hittat är det ut-
spritt på ett mycket stort område. Först hittar jag bara mindre 
metalldelar men ser sedan stora söndervridna bitar av alumini-
um. I en ravin 50 meter nedanför mig ser jag högar av skrot. Jag 
tar mig ner i ravinen och hittar drivor av kablar, mekaniska delar, 
ett landningsställ, en vinge. Mitt i allt detta känner jag svagt en 
doft som påminner om bränd fotogen. Jag hittar delar av en in-
strumentpanel som har instruktioner på ryska. Mellan alla högar 
av skrot upptäcker jag sedan benbitar som jag först tror kommer 
från något större dött djur, något som är en vanlig syn i Mongoliet. 
Men återigen ter det sig osannolikt att de skulle dö här.  Jag hittar 
bendelar som är täckta av tygbitar, en liten sko. Sedan, ett rela-
tivt intakt människoskelett. Spåren jag sökte i skyn fanns mycket 
närmre än vad jag kunde föreställa mig. Jag står långt ute i vild-
marken i ett av världens mest isolerade länder, helt själv, på ett 
heligt berg, mitt i en flygplankrasch. 

Tankar, frågor och perspektiv far genom mitt huvud. När 
har kraschen ägt rum, det är sannolikt några år sedan, men hur 
många? Hur länge har kropparna legat här? Varför är de kvar?  
Mitt perspektiv på döden fick sig nya utsikter och om jag tidigare 
upplevde Mongoliet som en sann avkrok, tänker jag nu att det är 
den sannaste avkroken jag någonsin varit i. 

Det kan tyckas makabert men jag minns att jag fascinerades av 
det paradoxala i att någon har lyckats flyga in i den enda uppstick-
ande bergstoppen i området och det poetiskt vackra i att dö på ett 
heligt berg som anses vara en hemvist åt gudar, kan man hamna i 
bättre sällskap? Jag slits mellan viljan att fortsätta utforska plat-
sen och att återvända ner men jag har egentligen bara ett val, jag 
börjar redan bli sen. Innan jag ger mig av för jag mina handfla-
tor mot varandra och håller dem på buddhistiskt vis framför min 
panna, och jag ber. Jag återupptar sedan min vandring och några 
hundra meter nedanför kraschplatsen hittar jag ett simpelt men 
ända talande och i sammanhanget betryggande monument, en av 
planets vingändar. På vingen har någon knutit fast en buddhis-
tiska/shamanistisk sjal av den sort man så ofta ser vid offermo-
nument i det Mongoliska landskapet.  

Nere vid bilen har Jagai och Mark fått sällskap av ett belgiskt par 

och deras guide. Jag delar med mig av mina upptäckter. Belgarnas 
guide berättar att planet kraschade in i berget tidigare i år. Jagai sä-
ger att det hände för flera år sedan. På de för allmänheten tillgäng-
liga listor som finns över flygplanskrascher står planet inte med och 
alla efterforskningar jag gjort har inte gett mig mycket klarhet. Det 
kan eventuellt ha varit ett rysktillverkat Antonov plan som 1993 un-
der sin flygning mellan Ulan Bator och Bayan Olgiy skall ha kraschat 
någonstans i provinsen Zavkhan. Alla 37 ombord skall ha omkom-
mit. Alla 37 vilar antagligen nu på berget Otgon Tenger.

tosontsengel
Själva påbörjade vi vår återfärd till Uliastay. Vi spenderar kvällen 
och natten hos Jagais föräldrar. Som många mongoler lever de som 
nomader och för tillfället bor de i en dal som ligger på vägen till-
baka mot Uliastay. Vintern och kylan är på väg och för nomaderna 
är det en av de sista nätterna i dalen, djuren är ihopsamlade och 
jurtan skall snart packas ner på en kärra för att flyttas och sedan 
resas i varmare trakter.  Då natten innan hade bjudit på minusgra-
der och min begagnade sommarsovsäck och tunna liggunderlag 
inte riktigt höll måttet är jag omåttligt tacksam över att inatt få 
sova på jurtans golv. Innan jag lägger mig för att sova går jag ut ur 
jurtan och ner till en närliggande bäck för en stunds stillhet. Vår 
närmsta stjärna har för några timmar sedan lämnat himlavalvet, 
det är nymåne men förvånansvärt ljust, jag tittar upp mot himlen, 
ovanför mig spänner sig stjärnorna i en vintergata tydligare än jag 
någonsin skådat. Efter en stunds förundran över skönheten som 
breder ut sig ovanför mig återvänder jag till jurtan. Utmattad av 
intryck lägger mig på ned på golvet för att sova. 

Morgon därpå hälsades vi åter av en vidsträckt blå himmel, 
men även av en mycket trilskande rysk jeep. Sen start ger sen 
ankomst. Vi anländer till Uliastay lagom till mörkrets inbrott. Vi 
tar farväl av Jagai och trots att inte mycket har blivit sagt mellan 
oss blir det ett lite sorgligt farväl och vi önskar att vi tydligare 
kunde visa den tacksamhet vi känner inför Jagais otroliga hjälp-
samhet.  

Dagen därpå var det dags att ta farväl även av Uliastay och da-
gen börjar som de flesta då man befinner sig på jakt efter trans-
port i Mongoliet. Efter några timmars frågande och letande ger vi 
upp. Vi kopierar de kyrilliska bokstäverna från vår karta så gott 
vi kan, gör en skylt ”Tosontsengel” och ställer oss vid vägkanten. 
Efter ytterligare några timmars väntande och sedermera divide-

rande sätter vi oss väldigt tveksam-
ma på flaket av en lastbil. Resan till 
Tosontsengel kom att ta sex timmar. 
Dammet vi oroade oss för blev inte 
så mycket av ett problem men köld-
effekten måste ha varit runt -15 gra-
der. Jag kan inte minnas senast jag 
frös så mycket, så länge. Däremot 
bevittnade vi från flaket av lastbilen 
en solnedgången över den Mongo-
liska stäppen som jag sent kommer 
att glömma. 

Väl framme i Tosontsengel på-
börjar vi en väntan på ytterligare en 
transport som kanske inte finns. Då 
jag egentligen skall söderut till Da-
landzadgad vill jag egentligen bara 
till staden Tsetserleg, osäker på om 
jag kommer kunna ta mig vidare 
därifrån finner jag mig i att åter-

Jag slits mellan viljan att fortsätta utforska platsen och att återvända 
ner men jag har egentligen bara ett val, jag börjar redan bli sen.

MONGOLIET

Ulaanbaatar
Otgon Tenger

Hövsgöl RYSSLAND

KINA

Tosontsengel

Uliastay

Tsetserleg
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vända till Ulan Bator vilket innebär en 50 mil lång omväg. Dagens 
försök att ta oss vidare från Tosontsengel blir en upprepning av 
gårdagens med undantaget att vi inte kommer någonstans. Efter 
flertal fruktlösa försök till liftande och efter två dagars väntande 
får vi till slut tag på en minibuss som skall till Ulan Bator. Fjorton 
personer tar plats på åtta platser, bilen fylls med mer packning än 
det finns rum för. Efter timmar av pusslande bär det iväg.  Under 
mitt säte upptäcker jag snart ett pysande ljud, en gul dunk med ett 
tveksamt och läckande lock. Mannen bredvid mig visar tummen 
upp och säger med ett leende ”Airag”. Med smaken i minnet ler 
jag inte fullt lika brett.  Airag är en fermenterad och alkoholhaltig 
dryck gjord på hästmjölk. Den fräna lukten, pysandet och läckan-
det från den uppenbarligen fermenterande airagen kom att följa 
mig de 36 timmar det tog oss att återvända de lite drygt 100 milen 
till Ulan Bator. 

Bilen havererar 15 minuter utanför staden, men jag blir mest 
förvånad att det inte hände tidigare och finner mig i vår väntan. 
Efter nödvändiga reparationer bär det återigen av och när vi fler-
talet timmar senare kommer fram till staden Tsetserleg möts vi av 
en vägspärr. Jag har aldrig tidigare stött på en vägspärr i Mongo-
liet. Polisen tittar noggrant igenom våra mongoliska medpassage-
rares ID-handlingar men är totalt ointresserade av våra pass. Efter 
någon timmas väntande får vi passera genom staden och vidare 
ut på stäppen. Varken vi eller någon annan verkar ha någon aning 
om syftet med vägspärren. Först en vecka senare inser jag genom 
att läsa ett anslag på en restaurang i Ulan Bator vad det var som 
hade hänt. Staden Tsetserleg var satt under karantän. Karantä-
nen gällde böldpest och är samma sjukdom som för sjuhundra år 
sedan utplånade en tredjedel av dåtidens europeiska befolkning 
och som är mer känd under namnet digerdöden. Under digerdö-
den spreds sjukdomens bakterier genom loppor som bars av råt-
tor, här i Mongoliet sprids den av murmeldjuret som jagas trots 
att det är olagligt. 

Efter ytterligare strapatser och flertalet smått absurda situatio-
ner kom vi slutligen fram till Ulan Bator. Min vegetariska inställ-
ning till mat fick tillfällig bekräftelse då jag kunde äta den första 
köttfria måltiden på nästan en månad, det var även dags för den 
första duschen på över två veckor. Marks resa hade kommit till ett 
slut och han gav sig av hem mot Österrike. Innan jag fortsatte min 
resa söderut mot Kina ville jag försöka ta mig till sanddynerna i 
Gobiöknen. För säkerhets skull förlängde jag mitt visum och efter 
några dagars planerande i Ulan Bator gav jag mig i osäkerhet av mot 
Gobiöknen. Med mig bar jag insikten om att i Mongoliet blir saker 
som de blir, och det blev det. Men det är en annan historia. 

artikelförfattaren tar 
en kort paus för isfältet 
och den sista delen av 
klättringen.
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