
 

Pilegrimsreise til St. Petersburg 
Knut Hamsun bejublet St. Petersburg ved byens 200-

årsjubileum i 1903. Siden dette fremdeles er en av 
Europas fineste byer, jubler vi med når byen i år 
fyller 300. 

 

Giertsen, Fredrik  

Det er vel ikke tvil om at historiens mest berømte øksemord egentlig 

fant sted i en roman. Fjodor Mikhailovitsj Dostojevskij skrev sin 

Forbrytelse og straff i Sankt Petersburg i perioden 1864-66. 

Handlingen la han til området der han selv bodde på den tiden: rett 

syd for hovedgaten Nevskij Prospekt, i den enden der Vinterpalasset 

og de fleste andre av byens attraksjoner ligger. Men denne byen har 

ikke bare Dostojevskij, den har også fostret et utall andre store 

forfattere. St. Petersburg må være forfatternes hovedstad, og 

Nevskij Prospekt må være litteraturens hovedgate. 

 

Embetsmannen og offiseren 

Men når de russiske romanfigurer våger seg opp i denne parade-

gatens kunstige lys – som i en annen av Dostojevskijs bøker, 

Opptegnelser fra kjellerdypet – blir de overmannet av storbyens 

hallusinatoriske kraft. De finner seg ikke til rette blant staute 

offiserer og fine frøkner. Nettopp møtet mellom den lille embets-

mannen og offiseren midt på Nevskij Prospekt går som en rød tråd 

gjennom St. Petersburg-litteraturen både før og etter Dostojevskij. 

Dette møtet har også et klart sosialt innhold. Og for min del var det 

disse oppdiktede skikkelsene fra litteraturen som trakk meg til St. 

Petersburg, ikke palassene og katedralene. Jeg var på jakt etter 

litterære perler fra fortiden. 

 

Dostojevskijs mange mesterverk leses overraskende nok ofte av 

unge mennesker, selv om det er ganske tung litteratur. Muligens er 

dette fordi hovedpersonene hans selv vanligvis er unge mennesker 

som står foran viktige personlige valg. Øksemorderen Rodja 

Raskolnikov ble diktet inn i et stusslig kvistværelse rett over gaten 

fra der hvor forfatteren selv bodde. Vannet flyter brunt i kanalen her 

nå, det er ikke mye som glimrer i de støvete gatene. Det skal ikke 

mye fantasi til for å se for seg en febersyk Raskolnikov, fra seg av 

sult, på vei til pantelånersken. Hos Aljona Ivanovna kvittet han seg 

med de få verdifulle gjenstandene han var i besittelse av, men han 

fikk aldri den sum han hadde håpet på av den gamle grinebitersken. 

Og han fikk heller aldri skrapt sammen penger til å løse dem ut igjen. 

Han vandret rundt i disse gatene og funderte: Skulle han våge det 

eller ikke? 

 

Det berømte øksemordet 

Men det er jo bare en roman, hvorfor fryser jeg på ryggen når jeg 



står foran den nøytrale bygården Gribojedova 104? Hvorfor tråkke 

rundt i søle og søppel, i en by som er berømt for storslagen 

arkitektur og unike kunstsamlinger? Det er fordi jeg er farlig nær 

mytisk grunn. Jeg åpner den tunge jerndøren. Den smeller igjen bak 

meg, og jeg er inne i en trang og mørk trappeoppgang. Trinnene har 

sett bedre dager. Er det de samme som Raskolnikov betro, med 

øksen under frakken? Ikke er dette noen turistmagnet, men 

beboerne har vært behjelpelige med å forsyne gelenderet med 

messingknotter opp til tredje etasje, der jeg finner leilighet 64 på 

høyre side. På veggene oppover har andre pilegrimer tegnet blod-

dryppende økser, og de kyrilliske bokstavene utgjør formodentlig 

oppfordringer til den fortvilte Rodja om enten å snu eller å gjøre det, 

nå eller aldri! 

 

Her bodde den onde pantelånersken Aljona Ivanovna, som 

Raskolnikov drepte. Uheldigvis kom hennes uskyldige søster Lisaveta 

inn akkurat da, og han tok også henne av dage. Detaljene er 

bloddryppende nok, og det er virkelig ubehagelig lesning når han 

sliter lenken med nøkkelen til safen av den døde kroppens hals. Men 

Forbrytelse og straff er først og fremst en psykologisk roman, og 

etter ugjerningen får Raskolnikov smake straffen: hans egen sam-

vittighet. Romanens detektiv er hele tiden kun et lite skritt etter 

morderen, men det er angeren som gjør at Raskolnikov til slutt 

melder seg. 

 

Flommen i 1824 

Fjodor Dostojevskij bodde både i Ulitsa Kaznasjarskaja nummer 1, 7 

og 9. I den eneste kryssende gaten bodde Raskolnikov, og her på et 

hjørne er det innfelt en statue av forfatteren. Pussig nok er en 

plakett som viser hvor høyt den store flommen sto i 1824, plassert i 

skulderhøyde rett ved siden av. Pussig fordi det på en fin måte 

binder Dostojevskij sammen med Russlands store nasjonalpoet, 

Aleksander Pusjkin. Hans mest berømte dikt heter «Bronserytteren», 

og handler nettopp om denne flommen. Selve «Bronserytteren» er 

en statue av St. Petersburgs grunnleger, Peter den Store, som står 

rett syd for Vinterpalasset. 

 

Opprinnelig var Pusjkin en salongløve fra den radikale overklassen 

som sto bak «dekabristopprøret» i 1825, men en forvisning til 

Kaukasus brakte ham i fruktbar kontakt med allmuen i et strøk uten 

franske manerer. Tilbake i parfymelukten i St. Petersburg igjen 

forelsket han seg i en femme fatale som halve byen begjærte, og han 

falt i en duell for henne. Det var en fransk kule som tok ham av 

dage, men det lå en uoversiktlig hoffintrige bak. Pusjkin bodde bare 

deler av sitt liv i denne byen, men både en av hans og en av 

Dostojevskijs andre leiligheter, som ligger et par metrostasjoner 

unna, er gjort om til museum. Dette er gripende attraksjoner for 

fans! 

 

Vindu mot vest 

Det var tsar Peter som tok beslutningen om at Russland trengte en 



havn mot Østersjøen for å knytte an kulturelle og økonomiske bånd 

til Vest-Europa. Dette tsarrikets «vindu mot vest» ble grunnlagt i 

1703. Det myrlendte området ble drenert, og påler ble slått ned i 

jorden. Peter den Store befalte at alle som ville inn i den raskt 

voksende byen, måtte ta med seg minst 40 kilo stein, for det fantes 

virkelig ingenting annet enn malariabefengt myrlandskap her. Han 

hentet også inn italienske arkitekter, og sakte, men sikkert vokste 

det frem et smykke av en storby. 

 

Vår egen Knut Hamsun var selv i St. Petersburg i forbindelse med sin 

lite kjente reiseskildring I Æventyrland. Den ble utgitt i 1903 og 

foregår primært i Kaukasus, dit forfatteren dro på statsstipend. 

Denne ganske korte historien er full av drømmesekvenser, og ofte 

overskrides grensen mellom drøm og virkelighet. På vei fra Finland til 

Kaukasus var Hamsun imidlertid også innom Dostojevskijs hjemby. 

Han beskriver St. Petersburg, i ordelag som nesten kunne vært 

hentet fra en offisiell turistbrosjyre. Men det er også noe umis-

kjennelig hamsunsk over det: 

 

«På nitten sumpige øer anla Peter den Store en by for nøiaktig to 

hundrede år siden. Neva gjennemhuller byen overalt, den er 

forunderlig oprevet, stykkevis, og den er forunderlig blandet: vest-

europæiske pragtkaserner vrimler sammen med byzantinske kuppel-

bygninger og henrivende lerhuser. De tunge museer og kunstgallerier 

står hvor de står, men kioskerne, skurene, de utrolige menneske-

boliger står aldeles stolte i solen de også og optar sin gode plass. 

Man har talt om å flytte byen til et tørrere sted, – man kunde like så 

gjærne tale om å flytte Rusland. Det er ting i St. Petersburg som ikke 

kan løftes. Vinterpaladset, Peter-Paulsfestning, Eremitagen, Kristi 

opstandelses kirke, Isakskirken. Men St. Petersburg flyttes som 

Rusland flyttes: den utvider sig, blir større, større ...» 

 

Nevskij Prospekt 

Skaper ny litteratur: Kanskje er det St. Petersburgs spesielle historie 

og beliggenhet, mellom øst og vest, som har gjort at den har fostret 

så mange store ordkunstnere som mesterlig har gjengitt byens sjel 

og formet den videre. St. Petersburg og Nevskij Prospekt innehar 

utvilsomt en hovedrolle i omformingen av verdenslitteraturen, slik 

den ble tilpasset den nye tid, når storbyfeberen overmannet 

menneskene og virkeligheten ble uvirkelig. Nevskij er med sine fire 

kilometer Europas lengste aveny. Den starter ved Admiralitetet ved 

Vinterpalasset og ender opp ved Aleksander Nevskij Lavra-klosteret. 

Den går på sydsiden av og parallelt med elven Neva, som deler byen 

i to, og på veien passerer den tre kunstige kanaler. 

 

Nevskij er en typisk promenadegate, der byens borgere går for å se 

og bli sett. Om dagen dominerer de travle og viktige menneskene, 

mens om kvelden er stemningen mer løs-sluppen. Senere kommer 

nattmenneskene frem – kanskje de samme individene, men med en 

mer frenetisk atmosfære. Hva skjuler seg under overflaten? Er dette 

deres sanne natur? Langs denne flotte gaten har det til alle tider 



vandret minst én klassisk romanfigur av skikkelig kaliber; en som er 

annerledes, men som har blandet seg med folkemengden. Er en av 

dem den angrende øksemorderen Raskolnikov, eller kjeller-

mennesket? 

 

Kjellermennesket 

Opptegnelser fra kjellerdypet er Dostojevskijs mest utpregede 

Nevskij-roman. Kjellermennesket presenterer seg slik: «Jeg er et 

sykt menneske ... Jeg er et ondt menneske. Et frastøtende menneske 

er jeg.» Denne skikkelsen er mildt sagt innadvendt og selv-

reflekterende, og har et i overkant intenst forhold til omverdenen. 

Men selv ikke han, en tidligere lavtstående embetsmann, unngår 

møtet med hovedfienden, offiseren. Første gang de møtes, blir 

Kjellermennesket rett og slett løftet opp og flyttet av veien. Men han 

pønsker på hevn: 

 

«Etter opptrinnet med offiseren ble jeg trukket enda sterkere til 

Nevskij, for der traff jeg ham oftest, der kunne jeg nyte synet av 

ham. Han gikk også dit for det meste om søndagene. Han gikk 

riktignok også av veien for generaler og andre høyt ansette personer 

og ormet seg av sted mellom dem, men slike som meg, eller til og 

med dem som var finere, rente han over ende, han gikk rett og slett 

på dem som om han hadde helt fri bane, og ikke under noen 

omstendighet vek han til siden. Jeg var fra meg av sinne når jeg så 

ham komme, og ... forbitret vek jeg hver gang til side for ham. Det 

pinte meg at jeg ikke engang på gaten kunne være hans likemann.» 

 

Besatt av en idé 

Kjellermennesket blir besatt av en idé: «Enn om, – tenkte jeg – enn 

om jeg møter ham og ikke viker til siden, med vilje ikke viker til 

siden, om det så skal føre til at vi støter sammen: hvordan vil det 

gå?» Han forbereder seg grundig og ber om forskudd på sin lønn for 

å kjøpe hatt, hansker og en ny krage til frakken. Han forsøker flere 

ganger, men mister motet: «Enten jeg ikke hadde forberedt meg 

godt nok, eller jeg ikke var fast nok i min beslutning, – når det virket 

som om vi nå var nær ved å støte sammen, og jeg så etter, – så 

hadde jeg igjen veket til siden, mens han passerte uten å legge 

merke til meg.» 

 

Senere skjer dette: «En gang var det like ved, jeg hadde bestemt 

meg helt, men det endte med at jeg stoppet på et halvt skritts 

avstand fordi jeg mistet motet i det avgjørende øyeblikk. Han gikk 

helt uanfektet rett mot meg, og jeg spratt til siden som en liten ball. 

Den natten ble jeg igjen syk og lå i feberørske. Og plutselig fikk alt 

en så lykkelig utgang som overhodet mulig. Natten før hadde jeg 

endelig besluttet å oppgi mitt fordervelige forehavende, å droppe 

hele saken, og med dette for øye gikk jeg for siste gang på Nevskij – 

bare for å se hvordan det ble når jeg droppet alt sammen. Plutselig, 

tre skritt fra min fiende, tok jeg en uventet beslutning, lukket øynene 

og – vi støtte kraftig sammen skulder mot skulder! Jeg vek ikke en 

tomme, og vi passerte hverandre fullstendig på like fot! Han så seg 



ikke om engang og lot som han ikke la merke til det; men han bare 

lot som, det er jeg sikker på.» 

 

Revolusjonens by 

Dette lukter det krutt og revolusjon av! St. Petersburg har inntil nylig 

vært sete for alle de russiske folkeoppstander, og denne tilsyne-

latende ubetydelige embetsmannsskulderen spiller nok en anselig 

rolle i denne byens ulydighetskultur. Den gode, relevante litteraturen 

beskriver virkeligheten, og når litteraturen har kraft, så tar 

virkeligheten etter den. «Offiseren ble senere forflyttet. Det er nå 

fjorten år siden jeg har sett ham. Hva gjør du nå, min venn? Hvem 

kuer du nå?» 

 

Det er definitivt flere enn Dostojevskij som har bidratt til å gi St. 

Petersburg denne betydningsfulle plassen i bøkenes historie. Byen 

har hatt flere forfattere av ypperste klasse som har produsert 

litterært sprengstoff, tilgjengelig for alle under et tynt lag støv på all 

verdens biblioteker. Tenk hvis Oslo hadde hatt et dusin Hamsun-er, 

som hadde merket byen i like stor grad som byen selv merket 

hovedpersonen i Sult! 

 

Nikolaj Gogol på Nevskij 

Nikolaj Gogol var yngre enn Pusjkin, men eldre enn Dostojevskij. 

Hans forfatterskap er et godt eksempel på at det litterære temaet fra 

Nevskij, med embetsmannen og offiseren, er en del av en tradisjon. 

Samtidig egner han seg til å balansere også den russiske litteraturen, 

for dette er betraktelig lystigere lesning enn romanen om Kjeller-

mennesket. Selv om tematikken omkring gatelivet er den samme, og 

selv om fortellingene kan ha tragisk utgang, er det aldri grav-

alvorlig. På norsk finnes det en samling av Gogols historier, fem i 

tallet, som heter Petersburg-noveller. Den mest berømte heter 

«Kappen», og her møter vi igjen den lille mann, omgitt av 

«betydningsfulle personer» som trykker ham ned. Det er først hans 

gjenferd som får den søte hevn... En annen bærer rett og slett 

navnet «Nevskij Prospekt», og slik blir gaten beskrevet til å begynne 

med: 

 

«Det finnes ikke noe som overgår Nevskij Prospekt, i det minste ikke 

i Petersburg; her betyr denne gaten alt. Hva glimrer den ikke med – 

denne vår hovedstads skjønnhet! Jeg vet at ikke en eneste av de 

bleke, små embetsmennene i byen ville bytte til seg all verdens 

goder mot Nevskij Prospekt. Og det gjelder ikke bare den som er 

femogtyve år, har nydelige mustasjer og skjøtefrakk i moteriktig 

snitt, men like meget den som har hvite skjeggtuster på haken og et 

hode like glattpolert som en sølvtallerken. Også han er henrykt over 

Nevskij Prospekt. Og damene! Akk, damene er mer enn noen 

begeistret for Nevskij Prospekt.» 

 

Døgnets forskjellige tider 

Gogol fortsetter med en gladlynt beskrivelse av hvordan gatelivets 

karakter skifter med døgnets tider. Henimot kvelden møter leseren to 



venner som legger ut på forfølgelse av hver sin kvinne under gate-

lyktene. Den mest uerfarne av dem ender til sin forferdelse på en 

bordell, hvorpå den sarte sjel lider slike kvaler at han først søker 

trøst i syv dråper opium, før han skjærer over strupen sin. Den andre 

mannen viser seg nesten like uheldig; han får en god porsjon bank 

av kvinnens fordrukne tyske husbond. Han sverger hevn, men 

bestemmer seg heller for å børste støvet av frakken og glemme det 

hele. To erfaringer rikere avslutter forfatteren novellen slik: 

 

«Å, stol ikke på dette Nevskij Prospekt! Når jeg spaserer der, tar jeg 

alltid kappen ekstra godt omkring meg og forsøker å holde blikket 

borte fra de møtende. Alt er drøm og bedrageri, ingenting er hva det 

utgir seg for å være! [...] Hold Dem unna vindusutstillingene: pynte-

sakene som er utstilt der, er nok vakre, men det lukter utrolige 

mengder sedler av dem. Og Vårherre bevare Dem fra å titte under 

damenes hattebremmer! De skjønne, unge damenes kapper kan vifte 

så fristende de vil, ikke for noen pris vil jeg la nysgjerrigheten lokke 

meg til å følge etter dem. For Guds skyld, hold dem langt unna 

gatelyktene, og gå forbi dem så raskt som mulig. De er heldig hvis 

det ikke skjer annen skade enn at den fineste skjøtefrakken Deres 

blir tilsølt av stinkende lykteolje. Men også bortsett fra lyktene, ånder 

alt av bedrag.» 

 

Ingenting er som på bildene i brosjyrene, ei heller som i bøkene. Men 

slik Kristiania merket Hamsuns skikkelse i Sult, slik kan vel også 

litteraturen merke byen og menneskene? Jeg går ut fra en restaurant 

på Nevskij på kveldstid; jeg, en ubetydelig funksjonær i det sivile, og 

der ser jeg ham: en stor brande i førtiårene i full uniform, og med en 

latterlig, selvhøytidelig skyggelue på hodet. Han stinker KGB, 

bestemmer jeg meg for, han likte sikkert å vekke godtfolk klokken 

fem om natten i «de gode, gamle dager». Og det går en djevel i 

meg: jeg går rett mot ham, ser til siden og stikker ut albuen. Vi 

støtte sammen, og han rikket seg! Jeg sverger! 

 

Utenfor byen 

En typisk dagsutflukt fra St. Petersburg vil gå til Pusjkin eller 

Petrodvorets. Pusjkin er en landsby som også omfatter et slott med 

tilhørende parkområde, med kanaler, broer og sjøer. Det er St. 

Petersburgs mest innflytelsesrike bydesigner, italieneren Rastrelli, 

som har tegnet også dette anlegget. Selve slottet er igjen i blått, 

hvitt og gull. Og ganske riktig, Pusjkin by er selvfølgelig oppkalt etter 

poeten, som studerte her. Petrodvorets (Petergof) er et enormt, 

Versailles-lignende kompleks som virkelig justerer inntrykket av den 

altoppslukende fattigdommen i Russland, særlig siden det er blitt 

gjenoppbygd etter tyskernes bombinger under andre verdenskrig. 

Men dette er langt fra Raskolnikov-land! 

 

Om en vil tilbake til kilden og nøste opp flere tråder fra historien, er 

Novgorod stedet. For Russlands historie begynte så visst ikke med 

grunnleggelsen av St. Petersburg i 1703, og heller ikke i byens 

forgjenger og etterfølger som hovedstad, Moskva. Landets vugge 



ligger i Novgorod, som ligger kun tre og en halv time med buss eller 

tog fra St. Petersburg. Denne lille byen, som har sitt eget Kreml med 

middelalderske murer og vollgrav rundt, fikk besøk både av vikinger, 

mongoler og Ivan den Grusomme. 

 

Det enorme Russland 

Russland har mange ansikter, og trekkene til mang en medpassasjer 

kan føre tankene videre hen til steppene langt øst for Ural. Selv om 

man på denne turen kun tilbakelegger en forsvinnende kort distanse 

på det enorme kartet over Russland, får man likevel en smak av hvor 

stort dette landet er. Man ser små, rustikke hus langs den humpete 

veien, av og til med fabrikkpiper fjernt i bakgrunnen, som minner oss 

om Tsjernobyl og det «umulige» russiske moderniseringsprosjekt. 

Slik er det spennende å utvide perspektivet, Nevskij Prospekt er tross 

alt bare fire kilometer lang, mens det er 6551 til Vladivostok! Selv 

etter imperiets fall er Russland et enormt rike, og størrelsen i seg 

selv kan ta motet fra den utålmodige turist. Tilbake i St. Petersburg 

er spørsmålet: Kan man egentlig si noe generelt om Russland, etter 

kun ni dager og bare to ganger tre og en halv times utsyn fra 

bussvinduet? Selv om sekken var full av bøker ... Er for eksempel 

embetsmannens møte med offiseren relevant for det russiske 

samfunnet i dag? Det synes å være slik, for det tidlige Novgorod-

demokratiet er borte for lenge siden, og russerne har fått et 

problematisk forhold til autoriteter og rangordninger. For den gode 

litteraturen avdekker virkelig folkesjelen, og man blir aldri ferdig med 

den, det er derfor den lever. 

 

Peter Normann Waage skriver: «Det Russland som nå vokser frem, 

kjennetegnes ved både å være et enevelde og et forunderlig, 

kjempemessig byråkrati, der hver embetsmann i egne og andres 

øyne fremstår som en «tsar» nedad, med absolutt makt over sine 

forskremte underordnede og over enhver som våger seg inn på hans 

domene. Oppad er han en spyttslikkende og underdanig tjener. Dette 

Russland gjenkjenner vi fra det forrige århundrets russiske litteratur. 

Den er overbefolket med skrivere, embetsmenn og kopister av 

forskjellig rang og med graderte, men høyst uklare myndighets-

områder. Alle har de det til felles at de er brautende og brutale mot 

sine underordnede og tjenere, og skjelvende som aspeløv når de har 

med sine overordnede å gjøre.» 

 

Selv om dette er en trist konklusjon, kan den gjøre en bokorm glad: 

All lesingen er ikke forgjeves! Mange, deriblant vår egen Fridtjof 

Nansen, så på Russland som fremtidens og mulighetenes land. Jeg 

kan ikke se hvorfor han ikke en gang skulle få rett. De har ennå tid, 

for historien er lang! 
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