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En solig dag i slutet av maj 2010 på väg till en esperanto-kongress. En timmes flygning över 
Östersjön. Skärgården sträcker sig långt ut i havet – små öar och större öar, som flyter på 
den solglänsande vattenytan. En märklig känsla att se världen så här lite grand från ovan som 
Nils Holgersson eller Edward Persson. Landar, behändigt att komma genom alla kontroller 
(särskilt om man jämför med en gäst jag just haft från USA (inte Ingegärd) som det tog två 
timmar för att komma igenom passkontrollen i Stockholm). 
 
Vid utgången stod esperantister och tog emot oss med en liten buss, som körde oss en lång, 
lång väg till kongresslokalen och vårt hotell, som ligger alldeles intill kongresslokalen. 
Rummet för tre personer var nästan som en liten lägenhet med badrum och hall. Utanför var 
ett litet ”vardagsrum” där vi åt vår ”medhavda frukost”. Den tredje personen Tatyana från 
Ukraina hade inte kommit än, så Gunvor från Nynäshamn och jag tog en liten promenad – 
hade tänkt äta något. Vi hittade en pizzeria, hade tänkt gå in, men gick några steg till mot 
gathörnet – tittade oss omkring. Då var det en kvinna som frågade oss på tyska, om hon 
kunde hjälpa oss. Vi berättade naturligtvis att vi var där på esperanto-kongress. Kvinnan sa, 
att hon kände en gammal esperantist, som nu var död. Men det visade sig att dennas dotter 
var en av medhjälparna i kongress-kommittén och att det faktiskt var hon som hämtat oss på 
flygplatsen. Senare visade det sig att hennes mamma var en av esperantopionjärerna i 
Ryssland. Ett av rummen var uppkallat efter henne. En gång på 1980-talet besökte Ingegärd 
och jag henne, när vi var på konstresa i S:t Petersburg. 
 
Medan vi stod där och pratade tyska kom en person bakifrån och kramade om mig. Det var 
Tatyana. Hon och den som mötte henne på flygplatsen hade blivit visade till fel hotell, som 
hade samma namn som vårt, ”Viborgskij”. Vårt hotell var mycket bättre. Under den stund de 
var där och konstaterade att det var fel hotell, hade många kommit till receptionen och 
klagat över en massa olika saker. Vi visade nu vägen till det rätta hotellet. 
 
Under de första dagarna guidade Tatyana oss i S:t Petersburg med omgivningar. Redan 
första kvällen lärde vi oss hur Metron fungerar med små polletter, som man ska stoppa i en 
liten skåra, för att komma genom spärren. Vi vandrar fram och tillbaka på Nevski Prospect 
med alla sina säkert nymålade hus i vackra pastellfärger. Vissa hus var så vackra, så man 
skulle vilja äta upp dem. Nevski Prospect är flera kilometer lång. På båda sidor om gatan 
ligger palats och affärsgallerior från den tid då staden byggdes. Ungefär mitt på gatans 
sträckning ligger det imponerande minnesmärket av segern över Napoleon 1812. Framför 
den tunga halvcirkeln av tung granit dansar fontänernas vattenkaskader i denna vattenstad. 
 
En morgon, när solen sken, det regnade en hel del under veckan i S:t Peterburg, tog vår 
guide oss till Peterhof. Vi åkte båt dit genom Finska viken, såg låglandet, vattenlandet, där 
Peter den Store började bygga sin stad 1703. Just denna soliga dag kunde man verkligen 
njuta av alla fantastiska vattenkaskader kring slottet Peterhof – Stora Kaskaden, 
Pyramidkaskaden, Schackvattenfallet m fl, m fl. Det var skolavslutning i staden denna dag. 
Massor av flickor var klädda i svarta klänningar med vita spetsförkläden, deras skoluniformer 
för fest. Pojkarna hade kostymer med hedersband med skolans namn på över bröstet. 
Massor, massor av ungdomar, men man såg inget bus eller bråk alls. Heller inget skräp på 
marken. Man städade, sopade och räfsade hela tiden. Städarna var ofta människor, som 



kommit från rikets mer fjärran delar. Det var verkligen en underbar solskensdag i den vackra 
parken med gamla lövträd – mest lindar – alla fantastiska vattenspel – och förgyllda hustak 
och kupoler. 
Åter inne i staden njöt vi av det jättestora Palatstorget, Eremitaget i sin blåa färg med vitt 
kring fönstren. Allt var så storslaget. Vi åt på en trevlig ny restaurang Valhalla, Tänkte att vi 
skulle ära våra gamla gudar. Menyn hade en massa anspelningar på den nordiska mytologin. 
Något med Audhumla för biff, Särimners fot för grisfötter. Precis under vårt besök firade 
staden 703 års födelsedag, Peter den Stores födelsedag och så lilla jag. Det var ett intensivt 
festande överallt i staden den sista helgen i maj. Ganska sent en kväll, det var fint väder, gick 
vi till centrum, där det var stor fest med ”skrällig” musik och otroliga mängder folk, men 
också mängder med poliser och brandbilar. Jag brukar ju inte vara på festplatser med så 
mycket folk, men jag såg hur välbevakat centrumet var. När vi var som allra längst borta 
började det störtregna över allt folket. Vi åkte en tre-timmars båttur under S:t Petersburgs 
500 broar i Den Vita Natten, beundra alla de upplysta husen längs flodernas stränder – såg 
solnedgången spegla sig i de gyllene kupolerna, som fyller staden. De upplysta, gyllene 
tornen på Peter Paul fästningen dominerade början av resan., den mäktiga Isak-katedralen 
och den färgrika Uppståndelsekatedralen. Som extra gåva just denna kväll sken fullmånen 
över ”sagostaden”. Det var folkmusiker och dansare på båten och så ”rysk champagne” som 
fylldes på i glasen hela tiden. 
 
De sista dagarna av vistelsen i S:t Petersburg var jag en flitig kongressdeltagare, lyssnade på 
föredrag, musikprogram och teaterföreställningar. Kongressens tema var ”esperanto som 
medel för folklig demokrati”. Renato Corsetti berättade om hur esperantister under första 
världskriget förmedlat kontakt mellan släktingar, som förlorat kontakten när de flydde eller 
deporterades. Man berättade också om hur esperanto i större eller mindre skala arbetat 
med hjälparbete på olika håll i världen. Valeriana Chetkova berättade om vilken oerhörd 
mängd radioprogram det fanns på och om esperanto vid olika radiostationer i Europa. Det 
kunde vara 100 om dagen på 20- och 30-talen innan diktatorerna stängde kontinenten från 
kontakt mellan människor. Det stora teaterevenemanget var en serbisk två-personers-grupp 
som spelade en föreställning om samtal mellan Postnikov en militär och Zamenhof under 
”Tio kritiska dagar”. Denne militär som först var kritisk till Zamenhofs idéer blev en ledande 
esperantist, som förde Zamenhofs gärningar vidare efter dennes död. Själv blev han också 
bestraffad under de mörka åren för sitt ställningstagande. 
 
Lördag förmiddag var jag tillsammans med några andra inbjudna till en konstnär, som hade 
gjort en mängd olika arbeten – tidigare stora muralmålningar och porträtt, nu små abstrakta 
akvareller, som jag uppskattade mycket. 
 
Efter denna innehållsrika vecka ägnade vi oss åt att stå i kö en dag, för att ta oss igenom det 
krångliga säkerhetssystemet – man ska lägga kläder, pengar, skor mm för genomlysning, för 
att kolla om man är kvalificerad att komma ut ur landet. Vi hade en underbar resa över 
Stockholms Norra skärgård. 
 
Tyvärr upptäckte jag att jag lyckades föra in en del bakterier från ”Ryska snuvan”, som jag  
kämpar med fortfarande. 
 
Kerstin Rohdin 


