
19

… slipad är hans dolk

Jag minns inte när jag första gången hörde talas om Tjetjenien. 
Men jag minns första gången jag skulle stava namnet.

Rysk teve de första dagarna i januari 1995: gator fyllda av 
förvridna kroppar. Förkolnade svarta stycken som en gång 
varit människor. Barnlik fastfrusna i marken. Mörka fläckar av 
blod i snön. Panik i en frostig by. Mitt i alltihop en utbränd 
stridsvagn med en stjärnformad gestalt, likt en svartnad koppar-
staty – en rysk soldat – på taket med ena handen om kanonen. 
Andra armen utsträckt. Sådan blev han fastbränd i metallen i 
den intensiva hettan, förkolnad medan stridsvagnen som han 
styrde brann upp. Så dog han, stående i flykt.

Över hela Ryssland satt människor fjättrade framför teve-
apparaterna.

I militärledningen var det dagen efter.
Vad hade gått snett?
Den 10 december 1994 lades Boris Jeltsin in på sjukhus för 

en näsoperation. Dagen efter rullade fyrtitusen ryska soldater 
in över snötäckta slätter och korsade gränsen till Tjetjenien, 
republiken som hade förklarat sig självständig från Ryssland 
tre år tidigare. Presidenten låg på operationsbordet och kunde 
följaktligen varken ses eller höras, men dagen före operationen 
hade han fått det ryska säkerhetsrådet att besluta om ”avväp-
ning av alla illegala väpnade grupper”. Sedan försvann han in i 
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narkosen och hans betrodde försvarsminister Pavel Gratjov tog 
kommandot över verkligheten.

Under några veckor utförde ryska styrkor spridda anfall 
för att få Tjetjeniens president, den förre sovjetiske generalen 
Dzjochar Dudajev, att ge vika. Men anfallen fick honom bara 
att bli mer styvnackad, och stormanfallet mot Groznyj inleddes 
på nyårsaftons morgon 1994. Pavel Gratjov, som hade firat sin 
fyrtifyraårsdag kvällen innan, hade sagt att ”ett enda fallskärms-
regemente kan lösa alla problem på två timmar”. Efter det första 
dygnet hade över tusen ryska soldater dödats.

Lugnt, utan att ett enda skott avlossades, gled stridsvagnarna 
fram på tröga larvfötter. De hade inte order om att anfalla, 
bara om att ”inta staden”. Förstäderna passerades utan minsta 
motstånd. Likaså bostadskvarteren i utkanten. De rullade in i 
tunga kolonner tills de nådde stadskärnan. Då kom motanfallet. 
Tjetjenerna stod beredda i Groznyjs skog av höghus. Strids-
vagnarna sattes i brand. Soldaterna flydde från lågorna för att 
prickas ner en efter en när de hoppade ut. De som sökte skydd 
i husen stacks ner i uppgångarna där stadens försvarare stod 
beredda med knivar, svärd och kinzjaler – dolkar.

Hur kunde den ryska armén utsätta sig för en sådan föröd-
mjukelse? Vad hade de för underrättelser? Försvarsministern 
hade själv sagt att det fanns tiotusentals banditer i republiken. 
Det var dem han kallade separatister. Trodde han att de skulle 
fly när de såg stridsvagnarna?

Enligt högt placerade militära källor kom det så småningom 
fram att Gratjovs order om att man skulle storma Groznyj på 
nyårsafton närmast hade utfärdats som ett infall under fyllefes-
ten på militärbasen i Mozdok. ”En födelsedagsstorm” kallades 
påhittet.

De meniga hade skickats in utan kartor, utan konkreta order, 
utan att veta vart de skulle, stridsvagnsförarna hade bara upp-
manats att ”följa stridsvagnen framför”. Flera av dem hade 
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aldrig hållit i ett vapen, och de som hade gjort det hade i stort 
sett legat på mage och skjutit till måls. Någon utbildning i att 
strida i en stadskärna – det svåraste av alla slagfält – hade ingen 
av dem fått. Armén var ännu inte omställd från en kärnvapen-
baserad kallakrigsstrategi. De flesta stridsvagnarna var gamla 
och saknade både kommunikationsutrustning och pansar mot 
pansarvärn. Tjetjenerna kunde stå och släppa ner granater från 
höghusen och sedan gjorde ammunitionen och drivmedlet som 
exploderade inne i fordonen resten.

Mitt under de hårdaste striderna gick presidentens bandin-
spelade nyårstal ut i etern. Framför den ryska trikoloren, när 
han kom till de väpnade styrkorna bland dem han skulle hälsa 
till, mässade Jeltsin slött om att ”när ni riskerar livet, även på 
själva nyårsafton, så kom ihåg att ni tjänar Ryssland, att ni för-
svarar Ryssland och ryssarna”.

De som orden gällde fick aldrig tillfälle att höra dem.

Mina ryska värdar – äkta paret Ljudmila och Aleksandr – och 
jag satt chockade framför teven i lägenheten vid Vitryska sta-
tionen i Moskva. Vi bevittnade en förödmjukande katastrof för 
den ryska armén. En katastrof som rullade fram på skärmen i 
all sin ohygglighet. Det här sammanföll med den korta period 
på nittitalet då ryska medier faktiskt hade frihet att redigera 
sina egna sändningar. Tevebilderna visade utbrända stridsvagnar 
var tionde meter, svedda och stelnade lik och kroppsdelar som 
hängde i träden.

Hur kunde världens största armé ha begått så elementära fel? 
Stridsvagnar utan skydd av infanteri in i en stad där prickskyttar 
klättrade på varandra. ”Stridsvagnar kan härska på en slätt men 
i en stad är de blinda”, hade Gratjov själv sagt.

Det misslyckade anfallet kunde man ha hämtat direkt ur 
John F Baddeleys böcker som skildrar de kaukasiska krigen 
på 1700- och 1800-talen: ”Resultatet blev det väntade. Mit-
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ten skildes från förtruppen, de bakre från mitten och fienden 
svärmade in däremellan, skjutande från alla håll, bakom varje 
träd – även från grenarna, ty de gigantiska bokarna gav skydd 
för många tjetjenska prickskyttar, som överallt där det rådde 
förvirring strömmade till för att fullborda verket med svärd 
eller kinzjal.”

Jag var tjugofyra år och på mitt första journalistjobb. Jag hade 
hyrt ett litet rum med fönster hos en familj med tre barn i 
Moskva. Något annat kom aldrig på fråga med min frilans-
budget, och för att klara utgifterna tog jag uppdrag som tolk. 
Under ett trevande år hade jag lämnat artiklar till Arbeider-
bladet, texter utan huvud och svans som syddes ihop av en 
förstående utrikesredaktör. Turligt nog för mig ansåg Øyvind 
Johnsen att det var lättare för någon som kan ryska att lära 
sig journalistik än för en journalist att lära sig ryska. Med liv 
och lust och stor pedagogisk klokhet gick han in för uppgiften 
– och med tiden kunde jag komplettera mina artiklar med både 
ingresser, rubriker och mellanrubriker. Jag irrade omkring på 
Moskvas avenyer, torg och i prång, eller for med koleldade tåg 
över de ryska stäpperna.

Men nu var en gammal svartvit teve, som vi hela tiden måste 
banka på för att få en tydlig bild, den enda informationskanalen 
från kriget. Jag kom till korta. Jag skulle rapportera om helvetet 
från en plats vars namn jag knappt kunde stava.

Först Tje, sedan tje en gång till, och så nien.
Så småningom satt det i fingrarna. Allt oftare blev jag denna 

vinter tvungen att skriva om den här platsen som jag aldrig hade 
varit på eller haft någon önskan att åka till. Febrilt antecknade 
jag från teven i den unkna lägenheten nummer sju, hus nummer 
fjorton, vid början av Leningradskij Prospekt. En kväll efter 
sändningen började Ljudmila citera en dikt:
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Över stenar porlar Terek,
sorlar dunkel våg.
Lömsk tjetjen längs stranden smyger,

Jag fyllde i:

slipad är hans dolk.

Det där kunde jag ju. Raderna satt fast från den tiden då jag 
pluggade ryska dikter bland höghusen på Blindern i Oslo. Det 
var Michail Lermontov, rebellen som efter en regimkritisk dikt 
om poeten Aleksandr Pusjkins död skickades till tvångstjänst 
i Kaukasus på 1830-talet. Dikten var – liksom Lermontovs 
huvudverk Vår tids hjälte – från Kaukasus och handlade om 
kosackmödrarna som vaggade spädbarnen till sömns med 
skräckhistorier om de onda tjetjenerna. ”Var beredd, lilla barn”, 
hotade de. På samma sätt inpräntade de tjetjenska mödrarna i 
sina barn fiendens ondska och lärde dem att bli krigare. ”Grip 
till vapen, lille vän”:

Men din far är gammal kämpe,
härdad, van vid strid.
Sov min gosse, var ej ängslig.
Vyssan vyssan lull.
Tids nog skall du själv få pröva
krigarns hårda liv,
karskt i bygeln foten sticka,
fatta ditt gevär.

(Övers. Jakob Rodhe)

–   Historien upprepar sig, sade Ljudmila och suckade tungt. 
Ojoj, jämrade hon sig och tyckte lika synd om de tjetjenska 
barnen och deras mödrar som om de arma tonårssoldaterna från 
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den ryska glubina – det djupa Ryssland – som skickades rakt ut 
i döden. – Jeltsin, den fylltratten! gormade hon.

De ringde från utrikesredaktionen på Arbeiderbladet och bad 
mig förklara bakgrunden till konflikten i Kaukasus. Bergsfolket 
som aldrig gav upp. Men din far är gammal kämpe. Fyrahundra 
års kamp mot det ryska imperiet. Tids nog skall du själv få pröva 
krigarns hårda liv. Kampen för egna traditioner. Slipad är hans 
dolk. Nya uppror. Fatta ditt gevär.

Informationen i medierna gick alltmer isär. I kanal 1 gick 
ryssarna segrande ur alla slag och gjorde stora framsteg medan 
den oberoende kanalen NTV visade krigets ohygglighet på båda 
sidor. Tidningarna sade emot varandra, likaså politikerna. Som 
frilans i en tidning med begränsade resurser hade jag ingen till-
gång till de internationella nyhetsbyråerna. Det här var innan 
man kunde gå ut på nätet och bara läsa. Jag trevade i blindo, 
lade in många förbehåll i artiklarna och kände mig otillräcklig. 
Det låg helt utanför mina möjligheter att rapportera korrekt om 
kriget, och en orolig tanke föddes.

–   Har ni någon plats på ett plan till Groznyj?
Framför mig står en fetlagd karl i grön uniform med pärlande 

svett i ansiktet och ner på halsen. Han mönstrar mig med skep-
tiska ögon bakom buskiga ljusa ögonbryn.

–   Du vill alltså ut i kriget?
Mannen är inte precis vänlig, men heller inte precis ovänlig.
–   Jag kunde tänka mig att se efter själv.
Den lätt sömnige officeren frågar:
–   Är du säker på att det är något för dig?
Över den uniformerade hänger en ljuskrona där bara ett par 

glödlampor lyser. Ändå är de överflödiga, solen utanför kastar 
långa strålar in genom de dammiga fönstren i huset, där tjocka 
väggar är målade i en gulbeige ton, typisk för ett ryskt minis-
terium. En plötslig värmebölja har redan nu i början av maj 
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trängt in över den ryska huvudstaden, sockrat den med beru-
sande blomdoft och gjort träden ärggröna över natten. Jag andas 
djupt och söker frisk luft, men här i korridoren är luften frän 
som färgen på väggarna.

–   Nja, njä … det får jag väl se.
Vi står i en mattäckt hall i försvarsdepartementet. Officeren 

ser distanserat överlägset på mig och talar som om det han fram-
för är något han säger utan att koppla in huvudet.

–   Krig är ingenting för unga damer. Varför skriver du inte 
hellre om något kvinnligt, kläder, vårmodet?

–   Jag är minimalt intresserad av kläder.
Officeren drar sin svettiga handrygg över pannan och suckar. 

Det är snart lunch.
–   Jag rekommenderar dig att inte åka.
Han ser på klockan.
–   Nu är du varnad.
Han försvinner bort i korridoren. Orolig står jag kvar där han 

lämnat mig, en aning utanför mig själv.
En morgon hade det bara slagit mig: jag måste åka. Jag måste 

se själv. Lika snabbt slog jag bort det. Jag kunde inte föreställa 
mig mig själv i ett krig. Vem kan det? Kriget är någon annan-
stans, inte där du är. Inte där du ska vara. Men Moskva hade 
blivit till en dimma som det var omöjligt att hitta i. Och när 
mitt velande mellan ska och ska inte blev till ska trängde sig 
nästa fråga på: Hur åker man till ett krig? Det är ju inte bara 
att resa. Civila flygturer är inställda, tågen går inte längre, 
vägarna är stängda. I min fuktiga källartillvaro hos Ljudmila 
och Aleksandr på Leningradskij Prospekt hade jag ingen jag 
kunde fråga. Men det finns ju folk som flyger. De som måste 
till kriget. Soldaterna, officerarna, generalerna. Kanske kunde 
de ta mig med sig?

Den grönklädde dyker upp i korridoren igen. Han har en 
lapp i handen. Med trubbig blyerts på grått kladdpapper står 
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några siffror uppradade. En översikt över plan som transporte-
rar armén till Groznyj.

–   Du kan komma till den militära flygplatsen vid Domode-
dovo klockan fem på onsdag morgon.

Återigen torkar han svetten ur pannan, vänder och går. Efter 
ett par steg vänder han sig halvt om.

–   Men jag skulle föredra att planet gick utan dig.

Två dagar senare gick en ljus natt över i strålande soluppgång 
någonstans på vägen till Domodedovo. Den förföriska synen 
av himlen stördes bara av chauffören som klagade och tjatade: 
–   Kriget? Vad kan du göra åt det? Vad har du med det att göra? 
Är det värt att riskera livet för?

Ur bilen steg jag ut i en klar sommarmorgon. Terminalen låg 
mitt i en björkskog. Från platsen framför byggnaden gick det 
en stig längs en bäck, och marken var täckt av en idyllisk matta 
av vitsippor som växte ända fram till en vinglig rad av låga bräd-
staket. Vid en disk inne i huset visade det sig att jag faktiskt stod 
uppförd som passagerare i militärplanet. Vem sade att Ryssland 
var byråkratiskt? Jag blev anvisad en träbänk vid väggen men 
gick hellre ut och följde den smala stigen längs bäcken. Bak-
om de sneda grindarna, halvt dolda bakom ljusgrönt lövverk, 
låg små trähus med snidade fönster och dekorerade takåsar. I 
fönstren fladdrade spetsgardiner, och skott av kål och morot var 
redan synliga i trädgårdslanden. Husen var avskalade och sön-
dervittrade och visade upp hela floran av färger de varit målade 
i genom åren. Som i de flesta byar i Ryssland var invånarna 
gamla. Krokiga kvinnor hackade i jorden, gråhåriga män kikade 
ut genom de pyttesmå fönstren. Några bondkvinnor på en bänk 
med händerna på käpparna, de utslagna björkarna, de vita stam-
marna, den porlande bäcken och de försiktiga förväntningarna 
som vitsippor alltid inger mig – det var det sista jag fick med 
mig från Moskva.
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Vi bar ombord våra ryggsäckar på planet, soldaterna och jag. 
Ljudmila hade, när hon insåg att hon inte kunde få mig att låta 
bli att resa – Ska jag nu få en sak till att oroa mig för? De skjuter 
på allt som rör sig! – packat ner en jättelik matsäck med svart 
bröd – surdeg håller sig längst – en glasburk med syltade tomater 
– du behöver vitaminer – vatten – därborta kan det vara förgif-
tat – te i termos och varma kläder.

–   Det är sommar, Ljuda! Men ändå en blommig sjal.
–   Du ska högt upp i bergen, Åsnitjka!
Jag fick en plats bland soldaterna, och när jag vände mig om såg 

jag in i ett hundratal unga, mycket unga ansikten – artonåringar 
på sin första tjänst. De med fönsterplats satt tryckta mot rutor-
na, nästan inga hade flugit tidigare, medan de på mittplatserna 
sträckte sig över kamraterna eller såg rakt framför sig. Pojkarna 
såg bleka och magra ut i uniformerna, hämtade rakt hemifrån till 
kriget. De var påfyllning. Tusentals pojkar som de hade redan 
dödats av prickskyttarna på Groznyjs hustak, i bakhåll i bergen 
eller av sina egna under den första kaotiska tiden. Pojken bredvid 
mig hade ljust, nästan vitt hår och rodnande rosor på kinderna; 
en lång smal hals sträcktes över mannen bredvid för att se ut. Vi 
satt tysta. Det var som om vi redan var på var sin resa. Jag kunde 
fortfarande vända om. Det kunde inte han.

När vi var i luften dök det upp en officer bakom förhänget. 
Han bjöd, eller rättare sagt kommenderade mig framåt i planet. 
Här fanns det inte stolsrader som därbak utan små bord med 
mjuka stolar, som i en liten kupé. Jag erbjöds ett välfyllt glas 
vodka, mörkt bröd och syltade gurkor. Klockan närmade sig 
sju på morgonen.

Gossarna framför förhänget hade varit i kriget tidigare och 
skulle mosa motståndarna, krossa skurkarna, förinta bandi-
terna, göra köttfärs av vildarna; ja, för de är ju vilda, förklarade 
de för mig. Hugger huvudet av folk, öron, näsa, fingrar. Dem 
kan man inte lita på, de skjuter dig i ryggen, de lurar dig, de har 
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ett förrädiskt sinnelag, så har det alltid varit med dessa bergsbor 
– Lömsk tjetjenen längs stranden smyger, slipad är hans dolk.

Vita rader av snötäckta klippor lyste under oss. Lätta molntus-
sar dansade runt topparna. Från kanten av snötäcket rann forsar 
och bäckar ner och försvann i ett bälte av yppig skog. Längst 
ner i dalen låg byar, fångade mellan branta, närmast obestigliga 
bergssidor som ibland var genomskurna av djupa klyftor, vilka 
gapade svart in mot bergets mörka inre.

Under inflygningen fick jag sitta på en fällstol mellan de båda 
piloterna. Den här vägen skulle hundratals plan komma, den här 
rutten skulle de flyga för att släppa bomber mot skogsdungar, 
byar, vägar, människor. Fortfarande ägde de flesta krigshand-
lingarna rum på marken, den stora strömmen av jaktplan hade 
ännu inte lyft från sina baser. Fortfarande var kriget ungt.

Duns, så landade vi på en lappad bana. Hump, så for vi fram 
över knagglig betong. Rassel, dörrarna öppnades och vi ramlade 
ut. Väl ute ur planet halade mina flygare fram en skottsäker 
väst och en hjälm ur flygplanskroppen. Avskedsgåva. Stramt 
önskade de mig lycka till.

Den ryska armén skulle åt sitt håll, jag fick själv hitta min 
väg.

En hög sol stekte när jag släpade med mig de tunga gåvorna 
från planet. Militärfordon var redan på plats för att hämta mina 
medpassagerare som stuvades ihop på flak och snabbt lämnade 
landningsbanan.

Jag såg mig omkring.
Först på ankomsthallen, där rutorna för längesen var kros-

sade. Bara några förvridna metallskenor stod kvar, väggarna var 
genomborrade, diskarna välta. Genom byggnaden kunde jag 
se att det gick en väg från huvudingången och in mot stan, eller 
högst sannolikt in mot stan, vart skulle den annars gå? Det fanns 
ingen man kunde fråga. Jag stod där med min ryggsäck, den 
blytunga hjälmen och en kamouflagefärgad väst i storleken rysk 
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björn. Jag släpade med mig stridspackningen mot husets fram-
sida. Därifrån kunde jag nog ta reda på hur jag skulle komma 
vidare.

Två män, den ene lång och smal, den andre kortare och tjock-
are, kom gående. De gick mekaniskt, med armarna löst häng-
ande längs sidorna, och kom fram till mig på trappan till det 
som en gång hade varit ingången. De såg förstenade ut. När de 
började tala förstod jag vad det var. Det var skräck. Något som 
jag aldrig tidigare hade sett. Dödsångest. Den lade ett ansikte 
utanpå ansiktet, en mask som gjorde att mimiken försvann, dra-
gen stelnade och kroppen sjönk ihop. Bara orden fanns kvar 
– livlösa också de.

Jag var tokig som tänkte ta mig in i Groznyj, sade de tonlöst. 
–   Det finns krypskyttar överallt. De ligger på hustaken, skjuter 
ner vem de vill, väste de. – Ryssarna har kontroll på dagen, men 
framåt kvällen är det livsfarligt, gnisslade den ene. – De skjuter 
med automatvapen hela natten, raspade den andre.

De var tyskar, på uppdrag av Stern, eller var det Der Spiegel, 
struntsamma, nu skulle de hem, se om de kunde få följa med ett 
transportplan till Moskva, det borde jag också göra. Männen 
hade satt sig med ryggarna mot väggen, tänt var sin cigarrett 
och började stånka och pusta, var det vandringen till fots längs 
den förstörda allén eller var det deras hjärtan som slog i dubbel 
takt? Kanske var det ångesten som höll på att släppa greppet nu 
när de skulle hem. Djupa halsbloss med rök blandade sig med 
betongdammet i luften.

Det susade i mitt huvud under middagssolen, det fanns inte 
en tillstymmelse till skugga, allt högt hade bombats platt. Följa 
med planet tillbaka. Krypskyttar överallt. Tillbaka till vitsip-
porna vid den svala flygplatsen. De skjuter ner vem de vill. 
Tillbaka till Ljuda och Sasja och teven. De ligger på hustaken. 
Tillbaka till skrivbordet. Symfoni av automatvapen på natten. 
Du är tokig om du stannar.
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För första gången satt jag med känslan att jag vägde mitt liv 
i handen.

Gick jag? Åkte jag? Mötte jag någon? Fick jag hoppa upp? Jag 
minns inte längre hur, men på det ena eller andra sättet hamnade 
jag i Groznyjs centrum med min avskräckande utrustning. Jag 
hade passerat rad efter rad av ruiner, förstörda hem, gapande hål 
– staden låg krossad, redan nu, fyra, fem månader in i kriget, var 
förödelsen värre än den som Sarajevo hade utsatts för ett par år 
tidigare. Folk klev över stenblock och betongklumpar, gick runt 
kratrar, böjde sig under vajrar och ledningar, balanserade på 
plankor som låg lagda över de avgrunder som bomberna hade 
grävt. Efter den katastrofala nyårsinvasionen hade försvarsmi-
nistern sparkat några generaler, själv suttit kvar men bytt taktik 
och gått över till att släppa bomber från hög höjd utan minsta 
precision. Sjukhus, barnhem, vattenverk, bostäder blev kros-
sade trots att Rysslands statsminister hävdade att ”flyganfal-
len bara träffar militära installationer som man skjuter från”, 
och säkerhetsrådet i Kreml uttalade att ”tjetjenerna simulerade 
explosioner i bostadskvarter”.

Somliga hade ställt upp små bord där de sålde cigarretter, 
sötsaker, ett par strumpor. På en låda låg reservdelar till bilar, 
på en annan batterier. Hotell? Motell? Gästhus? Folk skakade 
på huvudet. Jag såg upp mot hustaken. Det var där de skulle 
ligga, prickskyttarna. De massiva flyganfallen hade lett till att 
separatisterna hade tvingats dra sig ur huvudstaden och fortsätta 
kampen i bergen. Men de smög tillbaka i mindre grupper och 
utförde nattliga blixtanfall mot ryssarna.

Solen skulle snart gå ner och här i söder, vid foten av bergen, 
gick dagen direkt över i natt. Men fortfarande var det ljust, och 
nu på dagen patrullerade ryssarna staden som låg där som en 
sömnig ruinhög. Vart skulle jag gå? Vart skulle jag ta vägen? 
Folk såg nyfiket på mig, men när jag mötte deras blickar vek de 
undan. Jag måste göra mig av med flygarnas fördömda gåva.
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Solen stod lägre. En ung flicka kom släpande på en stor hink. 
Jag måste ha hejdat henne på något sätt.

–   Följ mig, sade hon.
Jag följde med. Ett par utgångna sandaler, en kjol som släpade 

i marken och, när jag lyfte blicken, en blommig sjal. Vi lämnade 
huvudgatan och slog in på en brant väg uppåt som skar över en 
sluttning ovanför staden. Låga hus bakom portar med kulhål 
klamrade sig fast på ena sidan stigen, mittemot fanns en stinkan-
de sophög. Vi växlade inte ett ord på vägen uppför sluttningen. 
Den låga eftermiddagssolen brände i nacken. Svettdroppar rann 
ner i ögonen. Ansiktet var täckt av klibbigt damm. En metallisk 
smak spred sig i munnen. Hjärtat slog förvirrat.

Vid en port knackade min vägvisare på. Den öppnades inifrån. 
– Välkommen, sade flickan som jag hade följt med. Kvinnor i 
alla åldrar kom emot mig. Den äldsta, tjock med grått hår böl-
jande från ett svart huckle, tog mig i handen och ledde in mig i 
ett rum som var uppdelat med vita lakan som hängde ner från 
taket. En flicka satte fram ett handfat och en tvål, strålarna sjöng 
i botten när hon fyllde det ur ett krus. Jag mötte ett par stickande 
ögon i skärvorna av en spegel över handfatet. Stela, stirrande, 
vitt uppspärrade. En blick jag aldrig hade sett förut. Den var 
min egen.

Jag hör inte hemma här.
När jag kom ut på gården dansade ett svagt återsken av den 

försvinnande solen i ett hörn vid staketet. Ett bord stod dukat 
med uppskuret bröd, en vit mjuk ost, paprikabitar ur burk 
och ljust te. Kvinnorna lät mig äta under tystnad. Själva skulle 
de inte ha något. Jag lade märke till att de hade städat undan 
den skottsäkra västen och hjälmen som jag hade lagt ifrån mig 
därute, och de var undvikande när jag frågade om något. Vem 
trodde de väl att jag var, en flicka, halvt soldat, halvt äventyrare, 
med utrustning från ryska armén?

–   Jag ska skriva, sade jag.

A�ngeln_i_Grosnyj_inlaga.indd   31 08-02-27   08.13.14



32

De nickade.
Luften var mild och sammetsmjuk och omkring oss filade 

gräshopporna. Ett svalt vinddrag gav lite svalka och värmen 
drogs sakta ur marken, från bänkarna som vi satt på, från väggen 
som nyss varit stekhet. Du ska högt upp i bergen, hade Ljudmila 
sagt. Jag hämtade en av sjalarna som hon hade klämt ner överst 
i ryggsäcken och kom ut igen när de första skotten rev sönder 
nattens tystnad. Svaren knattrade mot himlen. Nytt anfall. Nya 
svar. Omgång på omgång av en skrämmande sång. Kvinnorna 
tände inte lampan. Vi blev sittande i mörkret. Natten var svart 
när vi gick till sängs. Flickan som hade kommit med vattenkru-
set följde mig in med ett stearinljus och lät det stå och fladdra på 
golvet bredvid mig. Skuggorna dansade på den kalkade väggen. 
Öronen var på spänn. En korrespondens med dödliga medde-
landen i kulform kvitterades fram och åter, fram och åter, långt 
borta, sedan närmare. Jag låg med vidöppna ögon.

Det svala draget hade varit en illusion, nu var mörkret hett 
och tungt. Lakanen var klibbiga. Det fanns ingen luft att andas. 
Skottsalvorna kom närmare, det var strider precis omkring hus-
väggen. Porten bröts upp och huset stormades av soldater som 
slog in dörren, slet täcket av mig, drog upp mig ur sängen, kas-
tade mig på golvet. Jag ropade. Och vaknade. Sedan slumrade 
jag till igen i en orolig sömn ackompanjerad av skotten som 
närmade sig och drog längre bort för att långsamt tystna.

I gryningen väcktes jag av en tupp som gol. Dörren till mitt 
rum stod på glänt ut mot den bakre trädgården där hönorna 
skrockade och skrapade. Från gården kunde jag snart höra ljusa 
röster, det rasslade i ett fat som fylldes, kanske med ärtor, eller 
torkade bönor, de siktade någonting, skakade något; en gaslåga 
tändes och det klirrade av bestick. Ljuden var hemlika, trygga, 
och jag vaggade in mig i porlandet av svagt vardagligt brus i ett 
fåfängt försök att bli en del av det.

Jag insåg hur illa förberedd jag var. Inte visste jag var fronterna 
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gick, inte förstod jag hur jag skulle ta mig ut åt olika håll, inte 
hade jag en aning om vad som fanns runt staden. Kvinnorna såg 
förundrade på mig när jag försiktigt frågade vid frukosten om 
jag kunde få stanna ett tag. Men de nickade. Jag följde flickan 
som hade hittat mig, eller som jag hade hittat, till marknaden, 
till brunnen, vi rensade bönor, vi hackade grönsaker, vi rörde i 
grytor, vi satt på gården. Så småningom berättade de sina his-
torier för mig.

Luiza Magamadova hade fem döttrar. Mannen hade dödats 
under ett bombanfall den vintern. Sönerna såg jag aldrig till, inte 
heller döttrarnas män. Kvinnorna sade inte var de fanns, de drog 
ut på det, svarade på något annat, för vem var jag egentligen?

Sannolikt var männen i bergen och fortsatte kampen där, 
tänkte jag, annars hade de inte varit så ordkarga. Jag visste att jag 
borde åka någonstans och rapportera om kriget, men jag hade 
ingen aning om vart eller hur. Så jag lekte med barnen, pratade 
med mödrarna och väntade på ett mod som jag inte hade. Yngsta 
dottern i Luiza Magamadovas hus, sjuttonåriga Bereta, väntade 
hon också. Hon var inne på sin tionde månad med ett barn som 
inte ville komma. Under stort besvär vaggade hon omkring på 
gården och suckade, eller också satt hon och slumrade i skuggan 
i en lappad länstol. Hon var tyst som modern, mörk i ansiktet 
och såg ut att vara tyngd av en sorg som sög krafterna ur henne. 
En eftermiddag när vi satt och drack te och funderade på våra 
egna saker sade hon sakta på sin mödosamma ryska: – Jag vet 
nog varför … Jag vet nog varför.

Hon såg rakt ut i luften innan hon vände sig mot mig.
–   Hela kriget har jag hållit tillbaka känslorna. Nu är det krop-

pen som inte vill släppa taget om barnet.
Hon berättade om att sitta i en kall källare under de hårdaste 

anfallen, om att ligga sömnlös natt efter natt och lyssna på 
bombningarna och kpistsalvorna och fundera på hur livet skulle 
bli när barnet kom. – Om det nu kommer, nu är det snart tio 
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månader, suckade hon innan hon tystnade igen.
Tredje natten väcktes jag av höga stön medan det ännu var 

mörkt, medan skotten fortfarande small, långt innan tuppen 
gol. Vattnet hade gått, barnet var på väg men det var för farligt 
att åka till kliniken nu under utegångsförbudet. De hämtade 
en granne. Bereta låg och svettades och stönade, svettades och 
skrek. De skulle åka när det ljusnade. Det fanns en ledig plats i 
bilen. – Får jag följa med?

Framme vid sjukhuset anvisades jag en bänk i en korridor; 
ett sjukhus som alla andra i Ryssland, samma blekgula väggar, 
samma linoleumgolv, samma siffror och bokstäver på skyltar 
och anslag, samma lukt, samma skjortor, samma lakan. Bara på 
fönstren kunde man ana att detta inte var varsomhelst i Ryss-
land, de var täckta med tjock tejp för att inte blåsas ut av trycket 
från bomberna.

Medan jag satt där på bänken i korridoren under de igentej-
pade fönstren kom en kvinnlig överläkare och bad mig följa 
med. Hon förde in mig i ett rum några dörrar bort, till en kvinna 
som också låg och väntade på att föda. Kvinnan låg orörlig, 
med ansiktet vänt mot väggen. För några dagar sedan hade hon 
varit på väg ner från bergen i Sjatoj till kliniken i Groznyj och 
hamnat i skottväxling på vägen. Mannen och den sexårige sonen 
hade blivit dödade. Själv hade hon fått splitterskador i bröstet. 
Kvinnan såg på oss utan att se oss. Ensam, väntande på sitt barn, 
med ansiktet mot väggen och metallsplitter i brösten.

–   Jag ville bara visa dig hur hemskt kriget är, sade läkaren lågt 
innan hon följde mig tillbaka till bänken och försvann. Jag satt 
kvar i sjukhusets brus.

Sedan hörde jag ett enda, högt skrik.
En sjuksköterska hämtade mig och jag fick komma in till 

Bereta. Jag såg ett litet huvud med en massa mörkt hår som låg 
vid hennes bröst, med örat vänt mot moderns hjärta. Den lilla 
kroppen hävde sig och sjönk, andningen var jämn och snabb. 
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En djup, rosa glöd bredde ut sig över hans hud.
En mor som inte visste var fadern fanns, eller om han alls var 

i livet. En far som inte visste att han i detta ögonblick hade fått 
sin förste son. En mor som hade förlorat ett barn och väntade ett 
annat. En far som hade väntat, men som nu inte längre väntade 
på något.

Det blev mitt livs första krigsreportage.
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Första kriget

En vecka senare ligger jag i ett dike.
Kulorna slår av grenarna på träden över mig och skär in i sidan 

av sluttningen så att stenar och ogräs rasar ner. På åkern bred-
vid slår kulorna ner med bara några meters mellanrum. Jorden 
sprutar där de träffar, precis som på film, tänker jag. Ja, så tänker 
jag faktiskt där jag ligger med ansiktet nere i torr grästorv och 
tistlar som sticks. Lyckligtvis är det svårt för soldaten i strids-
vagnen att skjuta ner i ett dike. Jag är torr i munnen, så extremt 
torr i munnen att hade jag bara haft något att dricka, tänker jag, 
hade jag haft något att dricka skulle jag ha öppnat flaskan, satt 
den för munnen och druckit. Men jag har inget att dricka och 
inte hade det hjälpt för törsten är inte törst, den är skräck.

Det är faktiskt någon som försöker döda mig.
Att bli beskjuten: en intensiv visshet om att blir du träffad är 

kulorna starkare än du. På en sekund kan du försvinna. Allt du 
är, allt du vet, allt du kan, allt du har läst eller tänkt eller hört. Du 
är utelämnad åt den som håller i vapnet, åt den han är och inte 
minst åt hur rädd han är. Den tid det tar medan någon försöker 
döda dig gör något med dig, om du överlever.

Vad fan gör jag här? Det här är inte mitt krig.
Vid mitt ansikte låg Martin Adlers fötter. Han var en svensk 

frilans som jag hade träffat vid massgraven ”Konservnyj” utan-
för Groznyj, dit folk kom för att leta efter sina saknade. Krop-
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