
129
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den ryska björnen har oroat oss under 
århundraden. Lär känna din motstånda-
re är en god regel, frågan är om vi gjort/
gör det. Hade vi verkligen blivit överras-
kade över Sovjetunionens kollaps om vi 
haft inträngande kunskap om systemet 
och människorna i det? ”Lessons learnt” 
är inte vår starkaste gren men i dagens 
Ryssland finns möjligheter att lära sig mer 
och förstå vad som händer. I samband med 
Nordstreamdebatten och Georgienkriget 
reagerade många analytiker med ryggmär-
gen och såg det som hände som ett (kom-
mande) hot mot Sverige. När det gällde 
gasledningen var det inte så många som 
tog upp Rysslands legitima rätt att bygga 
den och att dess största tillskyndare var 
EU-landet Tyskland. Förvisso lyckades 
Ryssland betvinga lilla Georgien vilket var 
sorgligt. Men de stora brister i den Ryska 
krigsmaskinen som operationerna visade 
på har endast i liten utsträckning rappor-
terats och debatterats i Sverige. För ganska 
många år sedan åkte jag till det som exper-
ter sade var ett etniskt och religiöst krig på 
Balkan. Vi fann något annat – en kamp om 
makt, pengar och egendom där etnicitet 
och religion var medel men inte huvudsak. 
Alltför ofta är ”expertanalyser” grunda-
de på litteraturstudier, medierapporter och 
några besök i någon storstad. Under min 
tid i olika konfliktområden har jag ofta fått 

rådet; ”åk inte dit” – ”undvik den vägen, 
den är farlig”. Är det inte tjuvar och bandi-
ter som är faran är det polisen eller militä-
rer. Dessa välmenande råd stämmer sällan 
– för min del aldrig. Visst kan man råka 
illa ut om man bär sig dumt åt men det kan 
man göra även hemma i Sverige. Vid resor 
under dessa omständigheter har jag huvud-
sakligen bara träffat vänliga och hjälpsam-
ma människor. Det är ungefär som nyhets-
rapporteringen här hemma – skulle man 
tro media är det mest jämmer och elän-
de – fast de allra flesta har det riktigt bra. 
Detta har lärt mig att ta lägesbeskrivningar 
och medierapporter med en nypa salt. Den 
inställningen har gett mig möjligheter att 
uppleva miljöer och människor jag annars 
inte mött, och att läsa rapporter och artik-
lar mot en mer sann bakgrund. För tre år 
sedan gjorde jag en tre veckors bilresa ge-
nom Vitryssland, Ukraina och Moldavien 
och som vanligt stämde inte verkligheten 
med det i förväg givna facit. Efter att ha 
upplevt den svenska säkerhetspolitiska de-
batten och den gängse rysslandsbilden, allt-
för ofta präglad av att man träffat stökiga 
ryska turister och ännu inte frigjort sig från 
sovjetbilden, blev det självklart att åka dit 
och se själv. Det är alltför underskattat att 
lära känna ett land genom att se, höra och 
känna vibrationerna själv. Ryssland är ju 
stort så det var inte så lätt att välja resrutt. 

Ryssland – en del av Europa! 
Intryck från en resa 

av Ulf Henricsson 
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Det blev inte lättare när den ryske ambas-
sadören i Stockholm på min fråga: ”Vart 
ska man åka för att få en så bra bild som 
möjligt av dagens Ryssland”, med viss tve-
kan svarade han; ”ta transsibiriska järnvä-
gen”. Jag fick intrycket att han själv inte 
riktigt visste vad han skulle svara. Vill man 
ha koll på folk ska man naturligtvis ha 
dem på järnväg i ödemarken, då vet man 
var de är och vad de ser. Vår plan var att 
åka bil för då ser man vad man vill se och 
har en helt annan flexibilitet att följa stun-
dens möjligheter. Vår ryskspråkige reskam-
rat vars hustru är från Moskva propsade 
på att vi skulle vara i Moskva vid segerpa-
raden den nionde maj, så där fick vi en ko-
ordinat för resan. Nästa fick vi genom att 
min morfar hjälpt Nobelbröderna att pum-
pa olja i Baku vid förra seklets början, och 
min mor föddes i Astrakhan vid Kaspiska 
havet. Eftersom Baku ligger i Azerbajdzjan 
blev det av visumskäl för komplicerat att 
passera gränsen fram och tillbaks så vi av-
stod från Baku och Astrakhan fick bli ko-
ordinat nummer två. Som gammal officer 
kan man inte missa Volgograd (slaget vid 
Stalingrad) och Kursk (pansarslaget) vilket 
gav två koordinater till. Är man dessutom 
intresserad av vad som händer i Ryssland i 
dag är norra Kaukasus utomordentligt in-
tressant och efter att ha lagt in Ingusjien, 
Tjetjenien och Dagestan på resrutten häng-
de den ihop. 

I slutet av april packade vi (en psykia-
ter, en ryskspråkig kapten och jag) bilen 
och tog färjan till Tallinn. En utbredd upp-
fattning är att det behövs ett fyrhjulsdrivet 
monster men det duger med en vanlig stan-
dardbil, i vårt fall min Citroën C 5 där den 
höj och sänkbara fjädringen inte var någon 
nackdel, men det går utan. Vi hade en dis-
kussion om vilka valutor och hur mycket vi 
skulle ha med oss. Att kort fungerade i de 
större städerna tog vi för givet. Rådet blev 

rubel(0,25 SEK) , dollar och euro. Vi fun-
derade på midjeväskor för att minska rån-
risken men nöjde oss med ordinarie plån-
bok. Avsikten med den här redogörelsen 
är inte göra om hela Rysslandsbilden men 
lägga på ett skikt till, vardagslivet, som 
ofta utelämnas i analyser. Hur är stämning-
en bland folket? Inte en oväsentlig faktor 
– se på Tunisien, Egypten, Libyen med fler 
länder

Efter ett besök i Narva med omgiv-
ning var det dags att passera gränsen till 
Ryssland och ta oss till första etappmålet 
– pskov, bland annat hemvist för 76. luft-
landsättningsdivisionen. Ett förband som 
ställde till det för många chefer under öv-
ningar och krigsspel under det kalla kriget. 
Enligt alla förhandstipps skulle tullformali-
teterna bli påfrestande. Visst tog det lite tid 
men det var mest väntan i kön. Mest intres-
se visades bilen eftersom bilsmuggling är en 
omfattande verksamhet. Inte ens våra stora 
gröna militärtrunkar var särskilt intressant. 
I tullkön var en tredjedel av bilarna estnis-
ka Volkswagen passat kombi av äldre års-
modell. En vänlig ryss förklarade att de har 
en hundraliters bränsletank och körs fram 
och tillbaks upp till tre gånger om dagen – 
tomma på väg in i Ryssland, fulltankade 
på väg tillbaks. En hyfsad affär med tanke 
på att dieselpriset i Ryssland är mindre än 
hälften av det estniska. Kvaliteten på vä-
gen till pskov skapade viss oro om hur bi-
len skulle klara 800 mil. pskov är en av de 
äldsta ryska städerna och dess centrala del 
präglas av den stora Kreml (borg på ryska) 
vid floden Velikaja. Det var en positiv upp-
levelse att kunna stå utanför kasernvak-
ten vid ett av luftlandsättningsdivisionens 
regementen och fotografera IL 76:or som 
övade start och landning – ingen brydde sig 
om oss trots att vi skilde oss avsevärt från 
mängden. Den enda försvarsinvestering vi 
kunde se var nya befälsbostäder – vilket 
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verkligen såg ut att behövas. Vid middagen 
på hotellet var det vi och två bröllopsföl-
jen i matsalen – det var inte lätt att föra 
något samtal – men roligt hade de. Vägen 
mellan pskov och Moskva blev inte bättre 
ens när vi kom ut på huvudvägen mellan 
Minsk och Moskva men vi klarade oss med 
en stukad fälg. Vi hann med en avsticka-
re till Borodino – där Napoleon besegrades 
1812. Vid monumenten på slagfältet fann 
vi ett stort antal bröllopsföljen och fick lära 
oss att det bringar lycka att gifta sig helgen 
efter påsk och att man i samband med det-
ta besöker krigsminnesmärken och smyck-
ar dem med blommor. Den extra turen vi-
sade oss att de mindre genomgående vägar-
na oftast hade bättre kvalitet än de större. 
på kvällen i Moskvaförorten podolsk åt vi 
en trevlig och glad familjemiddag med vår 
kaptens familj på restaurang. Det är helt 
klart att ryssarna har roligare på restau-
rang än vi. 

Efter Moskva och söderut mot Rostov 
och Sochi blev vägen riktigt hyfsad även 
om flera stora motorvägsbyggen – förbe-
redelser för vinterolympiaden – drog ned 
farten. Så här på våren var det lätt att för-
stå att björken är Rysslands nationalträd. 
Oryol, 40 mil söder om Moskva och Kursk 
ger intryck att vara städer på gång – många 
nybyggda industrier och köpcentra i ytter-
områdena och renoverade stadskärnor. 
Många varumärken känns igen men det 
kyrilliska alfabetet tar ett tag att komma 
underfund med. Här breder lantbruksbyg-
den ut sig – många gamla sovchoser/kol-
choser är övergivna, vissa används och där 
emellan ligger nybyggda stora anläggning-
ar för såväl animalie – som växtproduk-
tion. Maskinparken har samma blandning 
– stora västtraktorer med direktsånings-
maskiner varvade med gamla sovjetmaski-
ner. Det var intressant att lära känna ter-
rängen där det stora pansarslaget stod. Ett 

böljande landskap med långa skjutavstånd 
men med ett stort antal låglinjer som med-
ger dold framryckning. En terräng som för-
klarar Rysslands satsning på stridsvagnar. 
Den ryska/sovjetiska satsningen på stor-
slagna och ganska hiskliga monument finns 
det gott om runt slagfältet. Flera byggda 
ganska sent under Brezjnev- epoken. För 
mig känns dessa mer som monument över 
en misslyckad stat än minnemärken för de 
som offrade livet. De yngre och medelål-
ders besökarna verkar artigt intresserade 
men knappast entusiastiska. Det stora ho-
tellet i ”monumentstaden” prochorovka 
hade stängt matsalen när vi kände oss redo 
för att äta, så det fick bli Café Elite bredvid 
bensinstationen. Den fransktalande ägarin-
nan som just hade stängt förbarmade sig 
över oss, öppnade och gav oss mat och lite 
lokal information. Efter ett tag dök hennes 
son upp. Han jobbade med att borra efter 
gas i Sibirien för Gazprom. Han avlivade 
alla rykten om slapp disciplin och bristan-
de säkerhet åtminstone avseende hans ar-
betsplats. En månads jobb, en månads le-
digt, 4000 euro i lön (en gigantisk inkomst 
för en ung ryss), 12 timmars jobb per dag, 
absolut spritförbud och stenhård disciplin. 
Dessutom hade man toppkvalitet på såväl 
maskinpark som bostäder. Han hade ock-
så tjänstgjort i Groznyj som stridsvagns-
gruppchef under striderna där. Han berät-
telse vittnade om ryska förband med sto-
ra problem. Det var bland annat mer eller 
mindre självklart att man var berusad un-
der strid enligt honom. Det finns igen an-
ledning att betvivla detta eftersom jag upp-
levt samma sak hos de stridande parterna i 
Bosnien Herzegovina.

I Rostov vid Don blev vi ”äntligen” stop-
pade av en polis – efter 200 mil! Och han 
ville bara se bilpappren. Taxiföraren som 
guidade oss runt i staden berättade att det 
kostade runt 1, 5 miljoner rubel att köpa 
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en tvårumslägenhet i Rostov och att man 
överlevde hyfsat på en lön av 12000 rubel 
– ska jämföras med ett dieselpris på 19 ru-
bel och att en restaurangnota för tre mätta 
personer kunde sluta på 600 rubel inklu-
sive dryck. Den största arbetsgivaren i sta-
den är helikopterfabriken Rostvertol som 
bygger bland annat Mi 10, Mi 26, och at-
tackhelikoptrarna Mi 25 och 35. Man kan 
fundera lite på säkerhetstänkandet när man 
har en vapenfabrik mitt inne i en storstad. 

Efter Rostov bar det iväg mot Mineralna 
Vody, porten till norra Kaukasus – jodå, sta-
den heter faktiskt ”Mineralvatten!” på väg 
dit fick vi vårt första ”polistrubbel”. Vid en 
checkpoint blev vi invinkade till vägrenen 
av en konstapel. Efter att han tittat i pap-
peren fick jag uppmaningen att följa med 
in till kollegan i kuren som påstod sig kun-
na engelska. ”Det blir 200 dollar i böter” 
– ”Varför?” – ”Ni körde över spärrlinjen, 
det är ett allvarligt brott” – ”Ja, men din 
kollega uppmanade mig att köra över för 
att komma till vägrenen – dessutom har jag 
inga 200 dollar”- ”100 dollar då?”- ”Jag 
har inga dollar alls och även om jag hade 
det tänker jag inte betala”. Då slutade han 
prata engelska och Jan kallades in för tolk-
ning. Efter att hotet om skriftlig anmälan 
och inställelse inför domstol besvarats med 
– ”visst, skriv på du”, och doktorn fått or-
der att fotografera platsen, samt Jan för-
siktigt upplyst om att han för någon vecka 
sedan sett president Medvedev i TV tydligt 
förklara att enskilda polismän inte fick ta 
upp böter direkt –”gäller det inte er?” – 
fick vi tillbaks alla handlingar och kunde 
fortsätta utan att ha betalat en rubel. Vid 
nästa checkpoint upprepades samma sak, 
men där avslutade den uppgivne polisman-
nen med orden – ”Men grabbar – kan jag 
inte få 10 dollar, det har ni råd med och jag 
är så fattig”. Ingen tvekan att korruptionen 
är omfattande. Att man inte betalar löner 

som går att leva på är en del av problemet. 
En annan är att få protesterar utan smy-
ger över pengar och kör vidare. Visserligen 
är vi ganska vana att passera checkpoints 
men ett fast och säkert uppträdande lönar 
sig för alla – speciellt i auktoritetsbundna 
miljöer. 

I staden Tjerkessk gjorde doktorn ett 
tillslag på ett apotek för att kolla vad som 
fanns och hur tillgängligheten var. För en 
lekman såg det ut som vilket modernt apo-
tek som helst. Hans slutsats var att det som 
behövdes fanns och med differentierade 
priser beroende på inkomster. Är man osä-
ker på vad man ska äta – satsa på soppa! 
Borsch och solyanka (köttsoppa) är alltid 
lysande. I Ingusjien märkte vi inte mycket 
av de omtalade oroligheterna. När vi star-
tade från Nalchik mot Grozny var det en 
fantastisk upplevelse att i morgonsolen se 
slätten breda ut sig mot söder och någon 
mil bort tvärt sluta i Kaukasus branta och 
snöklädda siluett – bara det värt en resa. 
Besöket vid den år 2004 sprängda skolan 
i Beslan gjorde dock problemen uppenba-
ra och var minnesvärt. Det var ett av de 
få minnemärken som berörde mig. Ruinen 
stod kvar med foton på alla offer och var 
smyckad med kransar och blommor. När 
vi närmade oss Groznyj övergick den hyf-
sade vägen till en magnifik nybyggd motor-
väg – den bästa på hela resan. Groznyj var 
en sjudande arbetsplats med få spår av kri-
get och skrek ut – ”if you can´t beat them, 
buy them!” Den äldre taxiförare som fick 
förtroendet att guida oss tyckte att livet 
var hyfsat nu. Visserligen tog presidenten 
Ramsan Kadyrov bara in folk från den 
egna klanen i sin regeringen och inga från 
taxiförarens, men fanns det problem ”då 
fixar Ramsan dem”. Demokratin hade up-
penbarligen långt kvar men staden var fylld 
med glasade skrytbyggen, shoppingcen-
ter och Europas största moské – nybyggd. 
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De militära enheter vi såg kom från inri-
kestrupperna men den militära aktiviteten 
var lägre än jag förväntat mig. Att notera 
var att även ryssarna försett sina lastbilar 
med tilläggsskydd för personalen. De mi-
litära check points vi passerade uppträd-
de helt korrekt. på frågan;” vart är ni på 
väg?” visade sig svaret: ”till Astrakhan där 
min mor är född” vara en dörröppnare till 
mer kommunikation och snabb handlägg-
ning. Enligt förhandsinformationen vi fått 
kunde vi vänta problem i Dagestan. Men 
Dagestan passerades utan dramatik men 
med tre minnen. Det första var att diesel-
priset var ”all time low” – under 15 ru-
bel (<4 SEK). Den luktade inte miljödiesel 
men bilen blev piggare av det. Det andra 
var den lilla restaurangen längs vägen med 
kulhål i taket – visade sig inte vara ovanligt 
utan ett vanligt utryck för glädje – unge-
fär som ”slivoskjutningar” på Balkan. Det 
tredje var den älskvärda värdinnan på ett 
café som började prata med oss. Hennes 
make och hon drev caféet och vidhängan-
de mack sedan några år. Det var kärvt att 
få affärerna att gå ihop och hon hoppades 
verkligen att fler skulle komma i våra fot-
spår. När vi ville betala vägrade hon att ta 
emot pengarna eftersom vi varit hennes 
gäster. Det hjälpte inte att vi förklarade att 
det så klart måste bli kärvt med affärerna 
om man inte tog betalt, dessutom hade vi 
råd att betala men hon hade inte råd att av-
stå. Vi lämnade pengarna under tallriken 
och kanske hade hon räknat med det – men 
jag tror inte det. Denna kvinna var en av 
de ganska få kvinnor som bar slöja – det 
var annars mycket av tajta T-shirts, jeans 
och höga klackar – det var svårt att bedö-
ma var man befann sig utifrån hur folk var 
klädda.

Nästa region som skulle passeras var 
Kalmuckien, stäppen väster om Kaspiska 
havet. Även här var förhandstipsen prob-

lem, kalmuckier kan man inte lita på hade 
vi fått lära oss! Den förste vi träffade var 
en utomordentligt trevlig kalmuckisk po-
lisman som välkomnade oss och tyckte 
det var trevligt att vi besökte dem. Det var 
överhuvud inte tal om någon ”smörjning”. 
Vi frågade honom om råd avseende vägva-
let – drygt 24 mil halvbra landsväg eller 8 
mil grusväg över stäppen. Svaret blev att de 
flesta åker landsvägen men det går att åka 
grusvägen. Alltså beslöt vi oss för kortaste 
vägen. Efter första vägskälet tyckte vi det 
verkade utmärkt eftersom vägen fortfaran-
de var en bra asfaltsväg. Efter två kilometer 
försvann vägen helt och blev två hjulspår 
som ledde ut i ingenstans – och det var inte 
grus utan sand. Det var bara att trycka upp 
Cittrans fjädring ett snäpp och köra. Att 
”vägen” överhuvud fanns på kartan kan 
kanske tillskrivas någon bortglömd fem-
årsplan som aldrig slutfördes. Men det var 
värt mödan. Att stå mitt ute på den öde och 
vårgrönskande stäppen, utan något som 
störde synfältet mot horisonten, och känna 
dofterna och höra fågelsången var en stor 
naturupplevelse som jag inte vill vara utan. 
Det fanns inga hållpunkter men vägen gick 
i rätt, nordlig, riktning. på några förfallna 
och urblekta skyltar kunde man med möda 
utläsa Astrakhan, men om de fortfarande 
pekade i rätt riktning var omöjligt att veta. 
När det började mörkna kunde vi konsta-
tera att om bilen gav upp skulle nog hjäl-
pen dröja – men mobiltelefonen hade täck-
ning. Nåväl, efter tre timmar kom vi upp 
på landsvägen igen – om vi tjänat tid vet 
vi inte – men vi fick en oförglömlig upple-
velse. Nu var frågan om vi i den lilla sta-
den Lagan på stäppen skulle hitta ett ho-
tell klockan 21:30 – men det gjorde vi – det 
kanske inte hade så många stjärnor, men 
sängar fanns. 

Nästa dag tog vi in på Intourist Spa 
hotell i Astrakhan, ett lila hotell som av 
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inredningen att döma höll med mer avan-
cerad service än spa. Även här var stads-
kärnan renoverad och full med affärer och 
näringsställen. Efter hårt tryck från en av 
kamraterna hamnade vi på Mc Donalds 
till lunch. Big Mack-indexet stämde gan-
ska bra men det mest intressanta och gi-
vande var tre pojkar i tolvårsåldern och en 
kvinnlig student. Studenten satt vid bordet 
bredvid oss och surfade på sin nya Mac. 
Killarna kom fram till vårt bord och såg 
ut som vilka svenska tolvåringar som helst. 
De inledde en otvungen konversation på 
knagglig engelska. Ryska ville de inte pra-
ta utan det var engelska som skulle övas. 
Lite besvikna blev de nog när vi inte var 
engelsmän – men det fick duga eftersom vi 
pratade engelska. De kunde inte fatta att 
vi som var från Sverige hade flera år gam-
la mobiltelefoner – mossigt! Studenten blev 
lite generad när grabbarna trodde hon till-
hörde vårt gäng och undrade om de inte 
störde oss. Tvärtom – det var bara språket 
som skilde dem från mina egna barnbarn. 
Och varför satt studenten där – utan att äta 
något. Jo – hon surfade på Mac Donalds 
WiFi nät. Det var där jag bestämde mig 
för att det inte finns någon väg bakåt för 
Ryssland. 

Efter 40 mil längs Volga anlände vi till 
Volgograd med en stark doft av torkad, rökt 
och saltad fisk i bilen. Fisken köpte vi längs 
vägen som bitvis kantades av fiskförsäljare. 
Damen som sålde till oss garanterade att 
den skulle hålla sig hela vägen hem. Den 
gjorde det men inte så konstigt med tanke 
på hur salt den var. Luftkonditioneringen 
hade gett upp nu och första uppgiften var 
att fylla gas i den. Vi körde in till första 
bästa större bilverkstad som var Audi – såg 
precis likadan ut som i Sverige. Vi hade 
väl inte så stora förhoppningar att Cittran 
skulle tas emot med öppna armar, men blev 
glatt överraskade när den unge mannen i 

receptionen med ett leende välkomnade oss 
och sade att det tittar vi på med en gång. 
Vi hänvisades vänligt till restaurangen där 
vi kunde avnjuta en god lunch med utsikt 
över verkstaden där några mekaniker kas-
tade sig över min bil. Efter en tre kvart 
kom den unge mannen upp till oss och för-
klarade att de tyvärr inte kunde göra nå-
got – ett rör läckte och kunde inte levereras 
förrän om tre dagar. ”Ok- tack i alla fall 
– vad är jag skyldig?” ”Ingenting – vi har 
ju inte löst problemet”! Jag tror få bilverk-
städer i Sverige hade varit så serviceinrik-
tade. Två dagar senare behövde vi lite mer 
verkstadshjälp – på lördag eftermiddag 
ute på landsbygden. Den moderna, lokala 
Ladaverkstaden, var minst lika vänlig och 
hjälpsamma som verkstaden i Volgograd. 
Som jämförelse var jag några veckor sena-
re inne på en Toyotaverkstad i Frankrike – 
där fick jag ett bemötande som gjorde att 
jag övervägde att sälja min Toyota. Liksom 
i Kursk var det inte de monstruösa krigs-
monumenten som gjorde intryck utan be-
hållningen var att se staden och terrängen 
runt omkring och det ökade min förståel-
se för striderna i Stalingrad. Liksom övriga 
större städer ger Volgograd intryck att vara 
”på gång” – nytt och gammalt i en salig 
blandning. Vi gjorde ett ”tillslag” i en vit-
varuaffär och en bildelsfirma för att se vad 
som erbjöds. I vitvaruaffären fanns allt som 
vi hittar här hemma med ungefär samma 
priser. I bildelsfirman var det helt annor-
lunda – här fanns allt för att bygga en Lada 
från början med både nya och gamla delar. 
Men det fanns också det som krävs för att 
hålla i gång en modern bil men utbudet av 
”bilkosmetika” var begränsat. Vårt besök 
i Volgograd sammanföll med att putin be-
sökte ett politiskt möte i staden och vi kun-
de konstatera att polispådraget syntes min-
dre än när han besökte Stockholm någon 
vecka tidigare. Vi åt en intressant middag 
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med fyra yngre ryssar. En ville göra revo-
lution medan de andra såg utveckling men 
att den var för långsam. Sina parlamenta-
riker hade man inget till övers för men de 
tyckte att Medvedev och putin var gan-
ska bra. på frågan om vem som borde ta 
nästa presidentperiod blev det oavgjort. 
Korruptionen var det största samhällspro-
blemet och att tro att Ryssland skulle ut-
göra ett hot mot omvärlden nu eller i fram-
tiden var löjligt. Diskussionen var lika öp-
pen och högljudd som någonsin här hem-
ma. Innan vi lämnade Volgograd passade vi 
på att passera den tyska krigskyrkogården 
utanför staden. Den är anlagd efter murens 
fall och så långt ifrån de överdådiga ryska 
monumenten man kan komma och stäm-
mer verkligen till eftertanke över hur van-
sinnigt krig är. 

Nu var det dags att åka de hundra milen 
mot Moskva och segerparaden den 9 maj. 
Jag och doktorn hade försökt att slingra 
oss ur detta men vår guide var omutlig – 
paraden skulle ses! Vi checkade in på för-
svarsministeriets hotell i centrala Moskva 
och var beordrade att vara marschfär-
diga klockan fem på morgonen för att få 
bra platser. på kvällen var vi bjudna på en 
fantastisk kör- och dansafton på en ny-
byggd konsertanläggning och det var in-
tressant att notera att alla dansgrupper var 
Kaukasiska.

Mina förväntningar inför paraden var 
att Moskvaborna mer eller mindre skul-
le gå man ur huse för att bevittna den – 
inte minst eftersom TV under flera dagar 
visat förövningarna och propagandafilmer 
om det ”stora fosterländska kriget”. Först 
fick jag lära mig att platser på Röda tor-
get var helt förbehållna särskilt inbjudna 
– det räckte inte med att vara uppe tidigt! 
Utanför Röda torget kunde man bara se 
fordonsparaden. Truppen på cirka 20 000 
man bussades in till torget där man ställdes 

upp för att marschera några hundra me-
ter för att sedan äntra bussarna igen och 
fara hem. Visst var det en hel del folk ute 
men långt från den folkfest jag föreställt 
mig – ungefär som vår egen nationaldag, 
även om det militära inslaget var större. 
Från vår åskådarplats kunde vi se statsled-
ningen anlända i sina limousiner. Jag tror 
inte det var en enda rysktillverkad bil – 
Mercedes, BMW, Audi och en och annan 
Volvo. presidenten och premiärministern 
kom i två identiska konvojer – först två 
stora Mercedes polisbilar, sedan en enorm 
Mercedes limousine omgiven av sex svarta 
Mercedes Geländewagen och sist ytterliga-
re två stora Mercedes polisbilar. Jag frågade 
en rysk överste om det var okey för folket 
att ledningen färdas på detta sätt till para-
den för segern över Tyskland. Av fordonen 
att döma kunde man ju fundera över vem 
som vann. ”Det är inget problem – tyskar-
na är våra vänner – vi firar segern över fas-
cisterna!” Jag är inte helt säker på att alla 
såg det så. Vi gjorde också ett besök hos 
våra försvarsattachéer som höjde på ögon-
brynen när vi redogjorde för vår resväg. 
”Dit får vi inte åka för UD. Hur kom ni 
dit?”- ”Med egen bil och turistvisum” var 
inte svaret de förväntat sig. Attachéernas 
redogörelse för Rysslands ”upprustning” 
och militära förmåga borde fler få ta del 
av. Rysslands försvarsreform är väldigt lik 
vår egen, men minst en tiopotens mer kom-
plicerad på grund av storlek och att man 
också måste lösa sociala problem som bo-
städer och löner för att kunna behålla sina 
soldater och officerare. Att man dessut-
om har missat tjugo år av materielanskaff-
ning gör inte problemet mindre. Det nyss 
bekräftade köpet av franska amfibiefar-
tyg och israeliska obemannade flygfarkos-
ter vore otänkbart för tjugo år sedan och 
med tanke på hur protektionistisk handeln 
med krigsmateriel är belyser det tydligt hur 
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stora de ryska problemen är. Tar man sedan 
fram kartan och studerar geografin är det 
svårt att se att västgränsen är det som be-
kymrar Ryssland mest nu och i framtiden. 
Vi fick samma budskap från en rysk övers-
te. Sista kvällen i Moskva åt vi en myck-
et trevlig och generös middag hemma hos 
vår kaptens svärföräldrar. De bodde i en 
av dessa grå och trista hyreskaserner från 
Sovjettiden, men som vanligt var det något 
helt annat på insidan. Vänligt, välskött och 
trevligt – med lite IKEA-inslag.

Nu hade vi bara ett etappmål kvar i 
Ryssland – Sankt Petersburg. Trafiken mel-
lan Moskva och Helsingfors var en enda 
rad av lastbilar, varav var femte transporte-
rade nya bilar. Vi gjorde ingen vetenskaplig 
undersökning men helt klart är att någon-
stans finns det kunder till alla varor. Tyvärr 
fick en av oss behov att omedelbart komma 
hem så vi körde de hundra milen Moskva 
– Helsingfors direkt. Det slog mig då att 
det var lika långt som från Stockholm till 
Luleå och tog en dag – om inte förr så blev 
då västra Ryssland en del av Europa för 
mig.

Jag är väl medveten om att man inte för-
står allt om ett land efter tre veckor men 
med öppna sinnen ser, hör och känner man 
ganska mycket. Visst är Ryssland ett land 
med många problem men utvecklingen går 
framåt. Farligt att vistas i? Nej, i alla fall 
inte för oss, inte en enda gång kände vi nå-
got som helst hot och midjeväskor hade va-
rit bortkastade pengar. Våra kontanta dol-
lar och euro förblev orörda eftersom kor-
ten fungerade överallt. Bilen fick vara helt 

i fred, bland alla Mercedes, BMW, Toyota 
m m var den ointressant. Än en gång har jag 
fått bekräftat att världen utanför Sverige 
inte är speciellt farlig och att vår uppfatt-
ning ofta grundar sig på några få enskilda 
händelser. Globaliseringen och cyberrym-
den har nått även Ryssland och den ”van-
lige” ryssen är inte beredd att avstå den 
utvecklingen eller ge sig ut på några eröv-
ringståg. Däremot vill man gärna förbättra 
sin levnadsstandard och utveckla sitt sam-
hälle mot något mer rättvist än i dag. Som 
den ryska samhällsstrukturen ser ut idag 
är det kanske inte dags för en demokrati 
som liknar vår – därtill är det fortfarande 
för mycket av de gamla strukturerna kvar. 
Kanske är det nuvarande auktoritära sys-
temet det minst dåliga för Ryssland ett tag 
till. Korrupta och egoistiska parlamenta-
riker med stor makt brukar inte bidra till 
snabb samhällsuppbyggnad. Alla seriösa 
säkerhetsanalyser pekar på att Ryssland 
inte kan vara något hot mot vårt närområ-
de på lång tid. Varför inte utnyttja tillfället 
att i större utsträckning få med Ryssland 
i det europeiska samarbetet och bygga sä-
kerheten på det sätt som görs i resten av 
Europa. Bland annat kan fler åka dit och 
skaffa sig en egen uppfattning och hjälpa 
till att avliva myten om den ryska björnen. 
Jag upplevde Ryssland som en ganska trött 
men vänlig nalle som har stora förutsätt-
ningar att piggna till och förbli vänlig.

Författaren är överste 1.gr och ledamot av 
KKrVA.


