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För exakt 10 år sedan firade Marie och jag påsk i Novgorod (Vikingarnas Holmgård!). Här ser ni den 

berömda Sofiakatedralen i Novgorods kreml. Där upplevde vi midnattsmässan. Vid påsk hälsar folk 

på varandra med orden: ”Kristus är uppstånden.” – ”Han är uppstånden!” 

                

I katedralen finns en berömd koppardörr från 1100-talet som kallas ”Sigtunadörren” eftersom den 

sägs vara ett krigsbyte från Sigtuna. Historiskt sannare är emellertid att den härstammar från 

Magdeburg. Här visas väl bl. a. flykten till Egypten med latinska texter, över vilka ryssarna har 

graverat ord i kyrillisk skrift. 



                Dörren öppnas endast vid särskilda tillfällen, t. ex. påsk, som här nedan.  

 

 

 

        

Här stänker popen vigvatten på de ägg och hembakade bröd som kvinnorna har tagit till kyrkan.    

Jag fick också en ordentligt skvätt över mig, och sedan gav en gumma mig ett bröd. Jag var rörd.     



             

Vi deltog i några märkliga ceremonier där det ingick skönheter i hembygdsdräkter sjungande vackra 

folkvisor och bjudande på vodka, mycket vodka. Här blir Marie utmanad av vår tolk och reseledare: 

Nasdarovje! 

                              

Den här bilden tog jag i centrum av Novgorod. Inte hade gamle Vladimir Iljitsch väl kunnat drömma 

om att han en gång skulle vakta över kapitalismens djävulska symbol. 



 

 

Vi bodde också två dagar i en liten by långt ifrån allfarvägarna. Det ingick i resans filosofi (ordnad av 

”Läs och Res” dvs. gamle vännen Christian Jutvik som jag på 80-talet har svettats med i indiska 3:e- 

klass-järnvägsvagnar): lär känna människornas vardag när du reser, eller med andra ord: hur djävligt 

det är att vara på ryska landsbygden. Vi bodde intill detta hus hos en familj där det varken fanns 

rinnande vatten eller centralvärme. Utedasset var iskallt och vi tvättade oss vid en hink i köket.   

Men familjen var fantastiskt gästfri med sina stora, varma ryska hjärtan. Vår lilla grupp hade 

visserligen tolk, men Marie behärskar idiomet ju till fulländning efter fem års studier och 

doktorsexamen i Rostov, så kommunikationen var det inga bekymmer med.                                                                                                                                                

I byn fanns ingen affär, ingen bil (utom den avbildade) och ingen asfalterad väg. En liten skola och 

några fulla karlar fanns det dock. 

 

 


