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Myanmar eller Burma. På det burmesiska språket heter landet Myanma(r) och har så alltid gjort. 
Det avslutande r:et är en anpassning till engelskt språkbruk och uttalas inte. Burma är det koloniala 
namnet på landet. Vi använder genomgående burmesiska namn i vår reseberättelse.

Vi hade för avsikt att besöka landet i tre veckor. Vår planerade resrutt startade med flyg från 
Bangkok till Mandalay för att därefter resa landvägen genom landet och tillbaka till Thailand och 
Hua Hin. När så var möjligt färdades vi med tåg. Som vanligt när vi reser tog vi hjäp av tåg-sidan 
www.seat61.com när vi planerade vår resa. En synnerligen komplett sida som täcker all världens 
tåg. 

Det är vår förhoppning att denna reserapport ska förmedla en bild av hur det kan vara att resa i 
Myanmar och kanske tjäna som inspiration för den som har tänkt besöka landet. Vi har valt att 
presentera vår rapport i dagboksform med en dag för dag berättelse.

Innehållsförteckning
Vår  resrutt                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  2  
8 mars. Första dagen i Mandalay                                                                                                              ..........................................................................................................  3  
9 mars. Mandalay                                                                                                                                     .................................................................................................................................  4  
10 mars. Mandalay                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  6  
11 mars. Tågresan till Hsipaw                                                                                                                  ..............................................................................................................  7  
12 mars. Hsipaw                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  9  
13 mars. Bussresa tillbaka till Mandalay                                                                                                ............................................................................................  10  
14 mars. Bussresa till Nyaungshwe                                                                                                        ....................................................................................................  11  
15 mars. Nyaungshwe                                                                                                                            ........................................................................................................................  12  
16 mars. Nyaungshwe                                                                                                                            ........................................................................................................................  13  
17 mars. Nyaungshwe                                                                                                                            ........................................................................................................................  14  
18 mars. Bagan                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  15  
19 mars. Bagan                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  16  
20 mars. Tåget till Yangon                                                                                                                      ..................................................................................................................  17  
21 mars. Tåget till Yangon                                                                                                                      ..................................................................................................................  18  
22 mars. Yangon                                                                                                                                     .................................................................................................................................  19  
23 mars. Tågresa till Mawlamyine                                                                                                         .....................................................................................................  21  
24 mars. Mawlamyine                                                                                                                            ........................................................................................................................  22  
25 mars. Gränsövergången från Myawaddy till Mae Sot                                                                       ...................................................................  23  
26 mars. Kampaeng Phet                                                                                                                        ....................................................................................................................  24  
27 mars. Buss till Bangkok                                                                                                                     .................................................................................................................  24  

http://www.seat61.com/


Vår  resrutt

1. Från Hua Hin till Bangkok med taxi.
2. Från Bangkok med flyg till Mandalay.
3. Från Mandalay med tåg till Hsipaw och buss tillbaka till Mandalay.
4. Från Mandalay med buss  till Nyaungshwe och Inle Lake.
5. Från  Nyaungshwe med buss till Bagan.
6. Från Bagan med tåg till Yangon.
7. Från Yangon med tåg till Mawlamyine.
8. Från Mawlamyine med delad taxi till Myawaddy och vidare på egna ben till Mai Sot. 
9. Från Mai Sot med Minibuss till Tak.
10. Från Tak till Kamphaeng Phet med taxi.
11. Från  Kamphaeng Phet till Bangkok med buss.
12. Från Bangkok till Hua Hin med taxi.



8 mars. Första dagen i Mandalay

Vi flög med Air Asia från Bangkok och anlände framåt lunchtid den 8:e mars. Från flygplatsen som 
var ny och modern tog vi en taxi till hotellet, som låg vid järnvägsstationen. Taxikön var 
välorganiserad och de taxihajar som vanligtvis brukar attackera ankommande resenärer  lyste med 
sin frånvaro. Vägen var nybyggd och lyktstolparna hade LED-lampor med solcellspaneler. 

Efter att ha installerat oss på hotellet tog vi en lång eftermiddags-promenad, åt lunch och bekantade 
oss med omgivningarna.  Staden Mandalay började ta form  under kolonialtiden med start 1857. Det 
märks på att staden har en modern stadsplanering med raka gator och stora avstånd. 
Vädret var fortfarande behagligt så här i början av mars. Det var lagom varmt på dagen men lite 
kyligt på natten. 

• Utsikt från hotellets takterass (överst till vänster)

• Fästningsmuren med vallgrav (överst till höger)

• Första lunchen (vänster längst ner)

• Järnvägsstationen (mitten längst ner)

• Vårt hotell (höger längst ner



9 mars. Mandalay

Vår första hela dag i Mandalay ägnade vi åt att besöka det kungliga palatset. Vi bodde i det område 
som kallas Royal Mandalay. Stadsdelen domineras av den enorma fästningsmuren som bildar en 
kvadrat med två kilometer långa sidor och med en omgivande vallgrav. Innanför fästningsmurarna 
ligger det kungliga palatset. 

Trots befästningen hade den brittiska kolonialmakten inga problem med att 1885 undanröja stadens 
elit samt avsätta och deportera kungen. Delar av den ursprungliga staden förstördes för att ersättas 
med paradgator. Palatset användes respektlöst som guvernörens bostad och klubb. 

I slutstriderna under andra världskriget i mars 1945 brann palatset ner till grunden. Efter kriget 
växte det nya Mandalay upp i betong utanför fästningsmurarna. Området innanför murarna gjordes 
om till ett militärt övningsområde. Än i dag kontrolleras området av militären. Utlänningar får inte 
röra sig fritt innanför murarna. Det är bara själva palatset som får besökas. Palatset återuppbyggdes 
till sitt ursprungliga skick i slutet av 1990-talet.



10 mars. Mandalay

Andra dagen i Mandalay gjorde vi en stadsvandring i stadens äldre delar. Vi hade även för avsikt att 
sondera flodbåtstrafiken och köpa färjebiljetter till Bagan. Till vår besvikelse hade flodbåtstrafiken 
till Bagan upphört för bara något år sedan. I takt med att vägnätet har upprustats har transport av 
människor och varor flyttats till landvägen. Det finns förvisso en modern expressfärja som trafikerar 
rutten Mandalay Bagan. Det var för oss ett ganska charmlöst alternativ så vi fick klara oss utan 
båtresan till Bagan. Det pågår fortfarande flodbåtstrafik på Ayeyarwady-floden men inte till Bagan.

I samband med att vi befann oss i Mandalay passade vi på att resa till Hsipaw som ligger nordöst 
om Mandalay i det forna Shan-riket. Vi tog tåget dit och åkte med  buss tillbaka till Mandalay. 



11 mars. Tågresan till Hsipaw

Tåget till Hsipaw avgick från Mandalay 04.00 på morgonen. Tåget kom fram till Hsipaw 14.30 på 
eftermiddagen. Förstaklass-biljetten kostade 3950 Kyat. Det fanns en enda förstaklass vagn på 
tåget. Sätena var alldeles nya och synnerligen bekväma. Det här är en tågresa som bjuder på 
omväxling. Från vackra risfält till slingrande bergsklättringar. Första biten av resan innan solen gick 
upp var kylig och utan varma kläder fick vi råhuttra i några timmar. Drygt hälften av förstaklass-
passagerarna var västerlänningar. Anci hamnade bland en grupp polacker. Bredvid henne satt en 
kvinna. Framför satt kvinnans ressällskap, två män. Hela gruppen var unga och klädda som turister 
men verkade inte känna varandra närmare och betedde sig inte heller som typiska turister. Framför 
mig satt en asiatisk kvinna som fotograferade oavbrutet genom fönstret. Dels med en filmkamera på 
en stång och dels med mobilen. När vi passerade Gokteik-viadukten tröt tålamodet och jag sa åt 
henne att ta bort kameran. Det gjorde hon också men då hade vi redan passerat det bästa panoramat.

En höjdpunkt på resan är passagen över Gokteik-
viadukten. Gokteik-viadukten byggdes 1901. Det var ett 
amerikanskt företag som vann upphandlingen. Det syns 
på konstruktionen som för tankarna till Western Pacific 
och den snarlika Keddie Wye viadukten från 1909. 
Gokteik-viadukten var på sin tid den högsta 
järnvägsviadukten i det brittiska imperiet.

Keddie Wye viadukten 1909,  
Western Pacific



12 mars. Hsipaw

Hsipaw är en del av Shan-riket. Shan-riket bestod av olika regioner som regerades som separata 
konungadömen av 32 olika sawba (himmelsprinsar). Detta styrelseskick pågick tills militärjuntan 
tog makten över landet 1962 då det avskaffades. Prinsen av Hsipaw försvann därvid spårlöst och 
hans brorson som tog över palatset, en högst ordinär 20-talsvilla sattes i husarrest. Där fick han sitta 
tills han sattes på fri fot vid 'den stora demokratiseringen' 2012. Nu försörjer han sig genom att ta 
emot besökare som kan ta del av hans tragiska levnadshistoria mot en respektfull donation.

Egentligen var det resan till Hsipaw mer än själva Hsipaw i sig som var en stor del av målet. Vi 
stannade en dag i Hsipaw. På hotellet hyrde vi cyklar och ägnade dagen åt att besöka några Shan-
byar runtom staden. Själva staden är vackert belägen vid Dokhtawady-floden. Utanför staden ligger 
några gamla tempelruiner som anspråksfullt går under benämningen 'lilla Bagan'. Under vår 
cykeltur stötte vi på ett norskt par som också utforskade stadens omgivningar per cykel. Vi utbytte 
lite erfarenheter från våra upplevelser innan vi skildes åt. Staden som sådan är inte speciellt 
spännande. Livlig trafik med en modern bilpark och ungdomar på trimmade mopeder. Turismen står 
antagligen för en del av välståndet.

Många som besöker Hsipaw beger sig ut på långa vandringar som kan sträcka sig över flera 
dagsetapper med övernattning. Målet är att besöka avlägsna och isolerade bergsbyar. Ju mer 
isolerade byar desto bättre är det och dessutom blir det fler dagsetapper. Fast det går att fuska bort 
den första dagsetappen genom att ta en motorcykel-taxi.



13 mars. Bussresa tillbaka till Mandalay

Resan tillbaka till Mandalay företogs med buss. Mitt kvinnliga ressällskap tyckte att det kunde 
räcka med att åka tåg den ena vägen.Vi var tillbaka till Mandalay före lunch. 

 Eftermiddagen 
tillbringade vi 
med att äta lunch 
och göra ett inköp 
av den kända rom 
som tillverkas i 
Mandalay. 

Mandalay-rom som tillverkas av 'Mandalay Distillery' har anor tillbaka 
till 1886. Denna billiga mörka rom av exportkvalitet finns att köpa i 
enlitersflaskor lite varstans. Den är påfallande mild med toner av vanilj 
och choklad men i övrigt lite smaklös. Kan duga till att sippa på för att 
koppla av på hotellrummet. Förra gången vi var i Myanmar var den 
finaste Mandalay-romen gyllengul och smakrik. Allt har inte utvecklats 
till det bättre sedan dess.

Resten av dagen gick åt till att förbereda nästföljande etapp på vår resa.



14 mars. Bussresa till Nyaungshwe

Då flodbåtstrafiken till Bagan på Ayeyarwady-floden hade upphört reviderade vi vår resplan. I 
stället tog vi bussen med bussbolaget JJ till Nyaungshwe som ligger vid Inle Lake. Bussen var 
alldeles ny och vägarna var mestadels av god kvalitet, utbyggda eller under utbyggnad. Det var en 
lite märklig upplevelse att möta oxkärror längs vägen. Det var en synnerligen komfortabel resa i en 
alldeles ny buss, som tog ca åtta timmar. Vi hann med att orientera oss i staden innan mörkret föll.



15 mars. Nyaungshwe

Nyungshwe är en liten stad som ligger alldeles vid Inle Lake. De flesta som besöker Inle Lake bor 
här. Det finns även mer exklusiva boenden utefter sjöstränderna. Redan innan man kör in i staden 
måste man avlägga en avgift på 25000 Kyat. Det finns en uppsjö av hotell att välja mellan i staden, 
många stod tomma. Under vår vistelse var vi de enda gästerna på hotellet. Vi var där strax efter att 
högsäsongen var över och det kändes som att turistindustrin var något överetablerad.

Första dagen gjorde vi en utflykt med båt längs kanalerna och byarna runt Inle Lake. Det visade sig 
att båtutflykten gick ut på att vallas runt bland diverse mer eller mindre desperata souvenir-
försäljare i byarna. Det stora utbudet motsvarade inte den glesa skaran av turister. Den täta 
båttrafiken har börjat slita på kanalerna. Stränderna eroderar och strandkajer har börjat kollapsa. 
Efter att en gång ha varit ett vackert turistmål riskerar området att förvandlas till något som alltmer 
börjar likna en turistfälla. Många hus i byarna är försedda med missprydande reklamplakat, mest för 
öl och whisky.

16 mars. Nyaungshwe
Efter båtutflykten fanns det inte så mycket mer att hämta den vägen. Vi gjorde en rundvandring i 
staden. Vi hade köpt bussbiljetter till Bagan och hade förberett oss på att lämna staden tidigt 
följande morgon.



17 mars. Nyaungshwe

Vi gick upp tidigt för att ta oss till busstationen. Tyvärr hade vi slarvat när vi bokade bussbiljetterna. 
Bussen avgick 20.00 (08 pm) och inte 08.00 (08 am)som vi hade antagit. Alltså hade vi en hel extra 
dag i Nyaungshwe. Det fanns inte så mycket annat att göra, så vi beslutade oss för att ta ytterligare 
en båttur men bad att få slippa souvenirförsäljningen. 

En genuin del av sjölivet är de flytande odlingarna. Gödningen görs med sjögräs som bärgas från 
den grunda sjön. En annan intressant sak är hur fisket bedrivs. Tekniken är anpassad till den grunda 
sjön. Några fiskar med bur medan andra fiskar med nät. I båda fallen är det en skicklig balansakt 
där både armar och ben används. Troligtvis får fiskarna en del av den avgift som varje besökare får 
erlägga. I varje fall poserade några av dem glatt för kameran när vi åkte förbi.

På kvällen blev vi upplockade för transport till 
stadens busstation som nog mest av allt liknade 
en hållplats. Bussen till Bagan avgick i tid 
20.00. En bekväm och modern buss. Efter ett 
par timmar gjordes uppehåll för att inta middag 
som ingick i biljettpriset. Nudlar med kyckling 
och grönsaker. Efter det kaffe med socker och 
mjölk.



18 mars. Bagan
Vi var framme i Bagan tidigt på morgonen, närmare bestämt 04.30. Redan vid inpassagen till staden 
fick vi erlägga 40000 Kyat per person. Bemötandet på hotellet vi hade bokat var mycket 
tillmötesgående. Vi fick tillgång till vårt rum trots den tidiga ankomsten. På så sätt kunde vi sova ut 
några timmar innan vi begav oss ut på tempelstudier.

Namnet Bagan lär härstamma från namnet Pyugan, britterna kallade området Pagan. Militärjuntan 
ändrade slutligen namnet till Bagan. Tempelområdet, eller den arkeologiska zonen är en av 
Myanmar's huvudattraktioner. Bagans storhetstid började på 1000-talet och varade till 1200-talet. 
Den sammanföll också med övergången från Hinduism till Mahayana Buddism till Theravada 
Buddism som är landets nuvarande religion. Under den perioden byggdes mer än 4000 tempel och 
stupor.

• Sulamani Pahto påbörjat runt 1181 (nedre vänstra hörnet och övre högra hörnet) anses vara 
ett av Bagans finaste tempel. 

• Dhammayangyi Pahto (längst ner mitten och höger) är byggt på 1100-talet och anses vara ett 
av Bagans bäst bevarade tempel.

• Shwesandaw Paya (mitten till vänster) byggt 1057. Trappstegsformat pagod, tidigare 
populär utsiktsplats vid solnedgång. Får inte bestigas efter jordbävningen 2016.

• Thatbyinnyu Pahto (vänster överst) Det högsta templet i Bagan 66 meter. Byggt 1144.
• Shwegugyi (mitten överst) byggt 1131 även det ett av de mest intakta templen i Bagan.



19 mars. Bagan

Tempelområdet i Bagan omfattar ett stort antal tempel och stupor. Två dagar är ett minimum för att 
se det mest väsentliga. 

På 70-talet hade det växt upp en olaglig bosättning innanför den gamla stadsmuren på 
tempelområdet. 1990 tvångsförflyttades människorna som var bosatta inom stadsmuren på 
tempelområdet till ett nybyggt område söder om Bagan. Det nya området heter nu Nya Bagan och 
det ursprungliga området heter Gamla Bagan. Utrymningen var nödvändig då bosättningen hindrade 
arkeologiskt arbete och förstörde äldre lämningar.

Bagan har genom åren skakats av flera stora jordbävningar som har skadat templen bl a år 1975 
magnitud 6.5 och nu senast år 2016 magnitud 6.8. Många av templen och stuporna har blivit 
skadade efter varje stor jordbävning och blivit återställda igen.  Sedan jordbävningen 2016 är det 
inte tillåtet att bestiga tempel eller stupor från utsidan.

Vi hann även med att besöka en by i tempelområdet. Ett par oxar betraktade oss nyfiket. Oxkärror 
är fortfarande i bruk i Myanmar och kan även ses i trafiken på landsvägarna.

• Nanda Pyin Nya (mitten överst)

• Thambula(till höger överst)



20 mars. Tåget till Yangon

Efter Bagan tog vi nattåget till Yangon. Tåget avgick 16.00 på eftermiddagen och kom fram till 
Yangon 12.00 dagen efter. Bagan är nog den enda staden i hela världen där det är längre till 
järnvägsstationen än till flygplatsen. Anledningen till det är att när järnvägen drogs fram var Bagan 
inte mer än en ruinstad utan ekonomisk betydelse. Järnvägen drogs långt ifrån Bagan. Stationen 
byggdes först 1995. 

En av vagnarna på tåget var sovvagn. Den var indelad i fyra kupeer med fyra bäddar vardera och 
egen ingång från sidan samt egen toalett. Tre av kupeerna var bokade och en var tom. Vi fick en 
egen kupe. Vi var de enda västerlänningarna på tåget. Middagen serverades genom fönstret eftersom 
det inte gick att nå sovvagnskupeerna från restaurangvagnen. Det gick att beställa öl till maten som 
bestod av stekt ris med grönsaker och kyckling. 

På kvällen passerade vi stora plantager av palmyrapalmer som tappas på toddy (palmsaft) som 
används för att framställa palmsocker. Toddy-tapparna var i fullt arbete när vi passerade. Lerkrusen 
i palmkronorna skulle tömmas för kvällen.

När man reser på det här sättet känns det bra att vara lättpackad. Själv använder jag ryggsäck m/39, 
packad och klar 5,5 kg. 



21 mars. Tåget till Yangon

Järnvägarna i Myanmar är liksom i Thailand smalspåriga. Underhållet på vissa sträckor var inte den 
bästa och vagnen krängde vilt. Krängningarna var stundtals såpass kraftiga att det var nödvändigt 
att ligga på magen med utspärrade armar och ben för att inte komma i rullning. Nästan som när en 
brottare går ner i parterr och "limmar" fast sig i mattan.  Räcket i överslafen var alldeles för lågt för 
att erbjuda ett skydd mot att falla ur slafen. Hur Anci gjorde vet jag inte. Trots det kände vi oss 
utsövda då dagen åter grydde. Frukosten serverades liksom middagen genom fönstret. 
Språkförbistringen gjorde att vi inte kunde beställa vårt frukostkaffe så som vi ville ha det. Det blev 
kaffe med mjölk och socker. Däremot serverades det i förgyllda porslinsmuggar. 

Vid 12-tiden var vi framme i Yangon. Eftersom vi redan var vid stationen valde vi att köpa biljetter 
till nästa etapp. Det visade sig vara minst sagt besvärligt. På stationen gick det bara att köpa biljett 
för avresa samma dag. Vi blev hänvisade till ett bokningskontor som låg mittemot stationen men på 
andra sidan järnvägen. Gångvägen över en bro blev ca 1 km. På vägen dit blev vi attackerade av 
hajar som förklarade att tågbiljetterna var slut och att de kunde hjälpa oss att köpa bussbiljetter 
istället. En trist företeelse som vi bara stötte på i Yangon under vår resa. Annars var folk vänliga och 
hjälpsamma. 

Efter att ha tagit en taxi till hotellet och installerat oss hann vi med en eftermiddagsvandring i down 
town där vi bodde.



22 mars. Yangon

På förmiddagen gjorde vi en rundvandring i staden. I guideboken fanns förslag till en rutt som vi 
följde. 

Senast vi var i Yangon var 2005. Mycket är sig likt men en del har förändrats, mest trafiken. En ny 
generation människor har börjat göra sig gällande, västinfluerade och lite arroganta.

En annan skillnad är att Yangon inte längre är landets huvudstad. I november 2005 utsåg 
militärregimen staden Naypyidaw som är belägen 320 km norr om Yangon till ny huvudstad. 
Naypyidaw är en helt planlagd stad som inte tillhör någon delstat eller region i Myanmar. På 
liknande sätt som Camberra, Brazil, Washington DC, Islamabad och Abuja.

• Strand Hotel (överst vänster)

• Ministeriet (överst mitten) under omfattande renovering (Brittiskt maktcentrum under 
kolonialepoken). 

• Marknaden (längst ner till höger)

• Stadshus (till vänster i mitten)

• Högsta domstolen (överst till höger)



På eftermiddagen tog vi en taxi till Shwedagon Paya, ett av buddismens heligaste ställen. Här har 
kriget mot terrorismen gjort sig påmint. Besökaren möts av rigorösa säkerhetskontroller, näst intill 
som på på en storflygplats. Dessutom gäller en sträng buddistisk dresskod. Shorts som räcker 
nedanför knäna räcker inte. Tyvärr pågick underhållsarbete på den stora stupan som var höljd i 
byggnadsställningar.



23 mars. Tågresa till Mawlamyine

Efter en dag i Yangon tog vi tåget till Mawlamyine. Tåget avgick 07.15. Det fanns två 
förstaklassvagnar. Vi var de enda västerlänningarna på tåget. Ambulerande försäljare med sina 
varukorgar balanserande på huvudet rörde sig fram och åter i mittgången. Vid ett tillfälle var det en 
buddistmunk som blev blockerad i trängseln. Han tog tillfället i akt för en pratstund med en av 
tågets enda västerlänningar. Konversationen inskränkte sig till ett antal frågor. Var kommer du ifrån, 
vad arbetar du med, hur gammal är du och hur mycket tjänar du. Själv var han 65 år och pratade 
hygglig engelska och hade ett bildat nästan västerländskt utseende.

Det blev varmare väder i takt med att vi reste söderut. På tåget blev den heta fuktiga värmen 
tryckande. Det finns inte luftkonditionering på tågen i Myanmar. Öppna fönster med fördragna 
gardiner är det som står till buds. Hetluften från fartvinden snarare värmer upp än kyler av. Männen 
tog av sig på överkroppen och satt i bara undertröjan. Varför man nu ska ha undertröja när det är så 
varmt. Kvinnorna satt med alla kläder på och led synbart av värmen. Många blev dåsiga av värmen 
och slumrade in. Vi slumrade också in när det var som varmast.

Mawlamyine ligger söder om utloppet av Thanlwin-floden. Numera finns det en bro över för både 
järnväg och väg. Det var en lite nostalgisk upplevelse att se den gamla järnvägsstationen som låg 
nedanför den nya bron på flodens norra sida. Det var dit vi åkte när vi var här första gången.
Vi kom fram 17.00, lagom för att installera oss innan vi åt middag på hotellets utmärkta restaurang, 
samtidigt som vi beskådade solnedgången. Hotellchefen var en pratglad man. Han kom från Sri 
Lanka och hade tidigare arbetat i hotellbranchen i olika gulf-länder. Han hade nappat på ett 
erbjudande att driva det här hotellet och hade varit dess chef i sex månader. Han var mån om att vi 
skulle trivas och minst lika mån om att vi skulle skriva ett bra omdöme för hotellet på  Agoda. Det 
gjorde vi gärna för hotellet var bra och vi hade en trivsam tillvaro där.



24 mars. Mawlamyine

Mawlamyine var den första huvudstaden i Brittiska Burma mellan 1826-1852. Vid den tiden kom 
det ett stort antal immigranter från Indien. Här anlades även en hamn för att skeppa teak till Europa. 
Hamnen är i fullt bruk än i dag.

Vi stannade en dag i Mawlamyine. Förmiddagen ägnade vi åt en stadsrundtur. Alldeles vid hotellet 
vi bodde på ligger Surtee Sunni Jamae Masjid. En moske byggd 1846 och som användes av de 
muslimska officerarna och tjänstemännen i Brittiska Burma. Ett inslag i gatubilden är grupper av 
arabiska män klädda i vita Kandoras. Efter lunch besökte vi stadens museum för att se dess 
utställningar av Mon-kulturen. I den här delen av landet är Mon-folket det dominerande folkslaget.

På sena eftermiddagen besökte vi Kyaikthanian Paya. Det var här Rudyard Kipling blev inspirerad 
till att skriva sitt poem 'Mandalay'. Kipling vistades bara tre dagar i Myanmar och dessa tillbringade 
han i Mawlamyine. George Orwell, vars mor var född i staden var en annan berömd författare som 
vistades och inspirerades i Mawlamyine till 'Shooting an Elephant' och 'A Hanging'. Det senare efter 
en hängning som ägde rum på stadens fängelse. Fängelset kan ses från stupan.

På vägen tillbaka till hotellet gick vi längs stranden. Det var söndagskväll och mycket människor 
vandrade på strandpromenaden. Ett söndagsnöje tycktes vara att mata måsarna som flög i stora 
flockar längs stranden. Ett lite udda inslag var ett par riktigt dyra sportbilar som kom glidande 
utmed strandgatan. Möjligen var det välbeställda Yangon-bor på besök. I så fall bekräftade det vad 
hotellchefen berättade om en stigande trend av besökare från Yangon. Avståndet till Yangon är 300 
km och vägen är fyrfilig.



25 mars. Gränsövergången från Myawaddy till Mae Sot

Från Mawlamyine tog vi en delad taxi till Myawaddy. Anci högg för sig platsen längst fram, själv 
fick jag dela baksätet med en barnfamilj. Chaufförens fru fick sitta längst bak bland bagaget. Barnet 
skrek högt och pappan blev åksjuk och fick stiga av för att kasta upp. Därefter satte sig pappan vid 
fönstret med nervevad ruta. Mamman fick sitta i mitten med barnet i knät. Vägarna över slättlandet 
var smala och dåliga och under utbyggnad. När vi kom till bergen var vägen färdigbyggd och det 
gick en fyrfilig väg ända fram till gränsen. Familjen somnade och hängde som en tung säck mot mig 
i baksätet. Väl framme vid immigrationen i Myawaddy var det inga problem att lämna Myanmar. 
Efter att ha gått till fots över 'Friendship bridge' till passkontrollen på Thailändska sidan möttes vi 
av en jättekö. Dessbättre var den bara för de med pass från Kina och Myanmar. Kön för övriga pass 
var ganska kort. Dessutom blev vi framvinkade av passkontrollanten att gå före i kön. Totalt tog det 
bara en halvtimme för oss att lämna Myanmar och komma in i Thailand.

Vi var i den lilla staden Mae Sot på den thailändska sidan av gränsen. Härifrån skulle vi till 
Kampaeng Phet. Det var lättare sagt än gjort. Först tog vi en delad taxi till busstationen bara för att 
få reda på att det inte fanns några biljetter kvar. Det blev ytterligare en delad taxi in till centrum för 
att ta en minibuss i stället. Efter att ha stått i biljettkön i en halvtimme fick vi ganska bryskt veta att 
det inte gick någon minibuss dit vi skulle. Vi blev pekade runt till ingen nytta. Till slut hittade vi en 
krimskramsförsäljare som kunde lite engelska. Vi fick reda på att vi måste åka till Tak först för att 
byta där. Tillbaka till biljettkön där den gravt senile försäljaren jobbade på i ultrarapid. Efter att ha 
slösat bort 4 timmar i Mae Sot så kom vi äntligen i väg till Tak. Vägen mot Tak var en nybyggd 4-
filig motorväg som löpte nedför bergen och avverkades rätt snabbt. Att komma till busstationen i 
Tak var som att komma till en annan värld. En engelsktalande värdinna mötte oss på busstationen 
och frågade vart vi skulle. Tyvärr gick det ingen mer buss den dagen så vi såg oss nödgade att ta en 
taxi den sista biten till  Kampaeng Phet.



26 mars. Kampaeng Phet

Kamphaeng Phet är belägen vid Ping-floden och platsen har varit bebodd sedan 1000-talet. I början 
var platsen en utpost i Kmer-riket och blev en del av kungariket Sukhothai på 1200-talet.

På östra stranden av Ping-floden ligger lämningarna efter den gamla staden från tidigt 1400-tal. Det 
var en del av en satellitstad till det då mäktiga Sukhothai-riket. Gamla stadens stadsmurar innesluter 
en del viktiga tempelruiner från Sukhothai-eran.

Lite norr om gamla staden ligger Aranyik-ruinerna. Här låg en gång en stor mängd tempel som 
tillhörde en orden kallad 'sekten som bor i skogen'. Orden hade en betydelsefull ställning i Thailand 
under Sukhothai-eran vilket de många tempelruinerna från 1300-1500-talet i Aaranyik vittnar om. 
Med hjälp från UNESCO har de viktigaste templen restaurerats och parker anlagts.

I Kamphaeng Phet besökte vi den historiska parken som omfattar den gamla staden och Aranyik-
ruinerna. Sedan 1991 är den historiska parken en del av FNs världsarvslista. Det kändes som ett bra 
tillfälle att besöka staden när vi kom från Mae Sot. Kamphaeng Phet ligger till skillnad från 
Sukhothai lite avsides och det är inte ofta man har anledning att åka till de här delarna av Thailand. 
Vi var de enda besökarna i parken och definitivt de enda västerlänningarna.

27 mars. Buss till Bangkok
Från Kamphaeng Phet tog vi bussen till Bangkok. När vi var i Bangkok tog vi en privat taxi till Hua 
Hin och var framme strax före 19.00.
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