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Inför helgen 

 

”Jag kom utmärkt väl tillrätta med de enkla, men allvarliga och förnuftiga 

lekmännen på landsbygden”, konstaterar den finländske forskningsresanden 

Gustaf John Ramstedt, då han redogör för en av sina många resor i Mongoliet. 

Han berättar om hur han ofta blev utfrågad, i synnerhet av gamlingar, som ville 

utröna vidden av hans historiska kunskaper. Alltid var man dock inte nöjd med 

de svar han lyckades prestera. Då han inte kunde ge ett tillfredsställande besked 

på hur framtiden skulle gestalta sig för deras land, fick han finna sig i att 

mongolerna ansåg honom vara en mycket skral kännare av historien, eftersom 

en verkligt kunnig historiker känner inte endast till det förgångna utan även det 

kommande. Enligt deras uppfattning var hans främsta uppgift att förutsäga 

framtiden.  

 

En gång, berättar han, blev han en god bit från den stora huvudvägen till Urga, 

tillfrågad vilken viktig kristen fest som var i antågande. Man undrade om det 

handlade om någon kristen gudoms födelsedag, dödsdag eller kanske 

bröllopsdag? 

Ramstedt hade inte hört talas om någon fest, men mongolerna stod på sig, det 

var en riktigt stor fest som förestod. De hade sett den med egna ögon, den var 

redan på väg till Urga med kärror. Då ett fenomen som en fest på kärror tedde 

sig litet främmande för den finländske forskaren, ville han veta hur den såg ut. 

Frågan väckte berättigad förundran bland hans följeslagare, vilka hade svårt att 

föreställa sig en lärd man som inte kände till sina egna fester. 

Situationen var den att det till Urga transporterades brännvinslass i massor. ”Om 

de kristna firar en stor fest behövs det mycket brännvin, är det däremot fråga om 

en liten fest förslår det med mindre”, förklarade mongolerna.  Nu var det enligt 

deras uppfattning fråga om en mycket stor fest. När Ramstedt senare hörde sig 

för bland ryssarna fick han veta att man vid denna tidpunkt faktiskt firat 

Sibiriens skyddshelgon den helige Innocentius. 

 

Det som fått mig att tänka på Ramstedt upplevelse i Mongoliet är naturligtvis 

den dagliga synen då våra kristna finländska landsmän så här inför jul, med 

välförsedda kärror lämnar de kryssningsfartyg som anlöper södra hamnen från 

Tallinn och Stockholm.  

 
 


