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Har man allerede været et par dage 
i Moskva, spadseret hen over den 
Røde Plads, ladet sig betage af 
Vasilij-katedralens farveorgie og 

måske set en ballet af Tjajkovskij i Bolsjojtea-
tret kan det være på sin plads med en ekskur-
sion ud af byen.

Nisjnij Novgorod ved Volgas bred er en 
oplagt destination. Alene turen derhen er en 
begivenhed.

De russiske statsbaner, RZD, har for nylig 
indsat nye tog på strækningen. De hedder 
»Sapsan«, der betyder »Falken«, og udgør sel-
skabets flagskib. Her kan passagererne glæde 
sig over den bedste komfort og den højeste 
standard på Ruslands 84.249 kilometer lange 
jernbanenet. 

Især bedrestillede russere og forretnings-
folk foretrækker den hurtige forbindelse til 
Nisjnij Novgorod, der med 1,25 millioner 
indbyggere er landets femtestørste by. Men 
på denne tidlige morgen er også skoleklasser 
og enkelte turister ombord. 

Toget sætter i gang, bevæger sig gennem 
den russiske hovedstad, hvor de brede boule-
varder endnu ligger øde hen. 

I det fjerne glimter den opgående sol i 
Frelserkirkens gyldne kupler – bygningen, 
hvor medlemmerne af Pussy Riot i sin tid 
lavede deres berømte optræden. 

Et andet sted udspyr et industrianlægs 
store køletårne damp. 

Skinnerne fører ind mellem til- og frakørs-

ler uden biler. I flere niveauer hviler de på pil-
ler af rå beton og føjer sig ind og ud af byens 
hovedfærdselsårer efter en ugennemskuelig 
logik. Færdselsbanerne filtrer sig sammen 
med rør, kabler og ledninger i utallige afskyg-
ninger og tykkelser. 

Alle trådene bidrager til den enorme 
knude, som udgør metropolen Moskva.

I forstæderne bliver udsynet bedre. Med 
hver jernbanesvelle toget lægger bag sig, 
skifter sovjettidens boligblokke langsomt 
position i forhold til hinanden ud mod hori-
sonten. 

Omsider når Sapsan fri af denne megapo-
lis, og sceneriet ændrer sig igen. Solstråler fal-
der skråt ned gennem skyerne på vild natur. 
Hvide birkestammer lyser op i alt det grønne, 
og vidtstrakte sumpområder strækker sig 
helt op til banelegemet. 

Omtrent på halvvejen stopper toget første 
gang i Vladimir. 

Byen var i sin tid en af Ruslands mid-
delalderhovedstæder og huser et berømt 
kompleks af kirker fra det 12. århundrede. 
Kendt under navnet »de Hvide Monumenter 
i Vladimir og Susdal« udgør de blot en af i alt 
25 steder for UNESCO-verdensarv i Rusland. 

På dette afsnit af ruten serverer togets 
personale te. Med en konduktør for hver 
vogn minder servicen snarere om en flyrejse 
inden lavprisselskaberne tog over.

Mens passagerne slubrer den varme drik 
i sig, fortsætter turen stik øst – ind i Ruslands 
hjerteland langs Volga, over mod Europas 
yderste grænse ved Uralbjergene.

Med industrialiseringen af Sovjetunionen 
i 1930’erne oplevede området kæmpe foran-
dringer. 

Hydroelektriske stationer og enorme 
dæmningsbyggerier tæmmede kontinentets 
længste flod.  Røgindhyllede fabrikker, hem-
melige militærkomplekser, petrokemiske 
anlæg og vidtstrakte kollektivlandbrug skød 
op overalt.

Provinsielle handelsbyer som Nisjnij 
Novgorod og Samara forvandledes til vigtige 
urbane kraftcentre og blev lukket for udefra-
kommende. 

Med Sovjetunionens afvikling i 1991 kol-
lapsede industrien, og fabrikkerne ligger 
stadig som et »rustbælte« tværs over landet. 
Særlig i byen Dsersjinsk – hvor Sapsan holder 
for anden gang – danner de udslåede vinduer 
og sammenstyrtede tage en kontrast til flere 
smukke ortodokse klostre og deres løgkup-
ler, som der også er udsyn til inde bag ruden. 

Efter i alt fire timer lander Falken på 
Moskovskij-banegården i Nisjnij Novgorod.

Byen er Volga-regionens kulturelle cen-
trum og har flere spændende attraktioner 
– blandt andet et enormt fæstningsværk fra 
1500-tallet i det historiske centrum og en 
3.660 meter lang svævebane. 

Den kendte russiske atomfysiker og dis-
sident Andrej Sakharov sad i husarrest i Nisj-
nij Novgorod i 1980’erne. Lejligheden han 
boede i er indrettet til museum. 

Med »Falken« gennem Rusland
Tog. Nisjnij Novgorod udgør et glimrende udflugtsmål fra Moskva. Den 400 km lange rejse med et af de 
nye Sapsan-tog er alene turen værd.

Transport: Bl.a. SAS og Aeroflot 
flyver til Moskva for omkring 2.000 
kr. retur. Husk , at der er visumpligt i 
Rusland for danskere. Visummet fås 
gennem henvendelse til den rus-
siske ambassade i København.

Ophold: På en udflugt fra Moskva 
kan det betale sig at tage en over-
natning i Nisjnij Novgorod. Coffee 
Hostel (coffeehostel.ru) er i den 
billige ende, Jouk-Jacques (jak-hotel.
ru) i den lidt dyrere.

Sapsan-toget: En enkeltbillet fra 
Moskva til Nisjnij Novgorod koster 
1.488 rubler (238 kr.). Turen tager fire 
timer. Afgang fra Kurskij-banegården. 
Sapsan kører fra den russiske ho-
vedstad tre gange dagligt –  kl. 6.45, 
14.15 og 19.30. 

Forbindelse: Forbindelsen til Nisjnij 
Novgorod med Sapsan-togene er 
det russiske togselskabs flagskib. 
Passagererne kan glæde sig over 
internet og ergonomiske sæder, 
benytte restaurantvognen og købe 
ind i souvenirbutikken.
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Tidlig morgen på Kurskij-banegården i Moskva. Togføreren på »Falken« får overrakt en kop kaffe inden afgang. Inde i toget gør passagererne sig klar til den 400 km lange rejse. Foto:  Jens Malling
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