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Veien mot grensen til Mongolia gjennom Kurajfjellene i Sør-Sibir. ID 153588076 © Evgeniy Muhortov | Dreamstime.com
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Å lære russisk

Russland er verdens største land og har felles 
grense med Norge. Vil du lære språket til naboen 
i øst? Den russiske føderasjonen har et stort 
språkmangfold, men russisk er det offisielle 
språket i hele landet. Selv om russisk er vårt 
nabospråk geografisk sett, er det nokså stor 
avstand mellom norsk og russisk. Du tenker 
kanskje først på at russerne bruker det kyrilliske 
alfabetet – men det lærer du deg raskt. Noen ord 
kan du lese uten videre: мама – er ganske riktig 
«mamma» og da gjetter du også папа – pappa. 
Hva med трактор? Straks du har lært at «р» er en 
«r», så leser du lett «traktor». Og du forstår hva det 
betyr også! Russisk er nemlig fullt av lånord fra 
andre språk. Det forteller oss at Russland har  
stått i nær kulturkontakt med mange land opp 

Eksempler på lånord i russisk
gresk: уксус úksus – eddik; тетрадь tetrád – skrivebok

tyrkisk: лошадь lósjad – hest; ковëр kovjór – teppe

polsk: пушка púsjka – kanon; причина pritsjína – årsak

nederlandsk: гавань gávan – havn; койка kójka – køye

tysk: бутерброд buterbród – smørbrød; мундштук mundsjtúk – munnstykke

fransk: журнал zjurnál – tidsskrift; массаж massázj – massasje

engelsk: бойскаут bojskáut – speidergutt; диджей didzjéj – DJ

gjennom tidene. Russisk har lånord fra gresk, 
tyrkisk, polsk, nederlandsk, tysk, fransk og 
engelsk, for å nevne de viktigste.  

Når norsk og russisk er nokså forskjellige, har det 
å gjøre med at de to språkene tilhører ulike 
språkfamilier innenfor den store indoeuropeiske 
språkgruppen. Russisk danner sammen med 
belarusisk og ukrainsk den østslaviske grenen av 
de slaviske språkene, som også omfatter polsk, 
tsjekkisk, bulgarsk, slovensk og en rekke andre 
språk. Russisk har en språklig oppbygning der 
noen deler av grammatikken likner på det vi 
kjenner fra norsk, mens andre deler likner mer på 
tysk eller fransk, eller på andre slaviske språk.
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Russisk har seks kasus. Det betyr at substantiver, 
pronomener og adjektiver bøyes etter hvilken 
funksjon de har i setningen. Kasusene heter 
nominativ, akkusativ, genitiv, dativ, instrumentalis 
og lokativ. Sasja tsjitala uvlekatelnuju knigu kan 
oversettes med «Sasja leste en spennende bok». 
Her står Sasja i nominativ, fordi hun er subjekt i 
setningen (hun står for lesingen), mens den 
spennende boken står i akkusativ og er objekt. I 
setningen Sasja udarila knigoj po stolu – «Sasja 
slo i bordet med boken» – står boken i 
instrumentalis: Boken er så å si «instrumentet» 
hun slår med. 

Det mest eksotiske i russisk er nok verbet, som i 
fortid har to aspektformer. Disse formene sier noe 
om hvilket perspektiv vi har på handlingen: om 
den varte en stund eller er avsluttet. Sasja tsjitala 
uvlekatelnuju knigu kan også oversettes med 
«Sasja satt og leste i en spennende bok». Det 
imperfektive aspektet uttrykker at handlingen 
pågår («satt og leste»), mens den perfektive 
formen (protsjitala) uttrykker at hun er ferdig med 
å lese boken: Sasja protsjitala uvlekatelnuju 
knigu kan oversettes med «Sasja leste ut den 
spennende boken». Sasja er forresten kortformen 
av Aleksandra eller Aleksandr – det kan altså 
referere til både jente og gutt. I våre setninger ser 
vi at det er en jente fordi verbet i fortid slutter på 
-a. Hadde Sasja vært en gutt, hadde vi sagt Sasja 
protsjital uvlekatelnuju knigu, og hadde vi 
snakket om flere personer, for eksempel «barna», 

heter det Deti protsjitali uvlekatelnuju knigu. Mye 
å tenke på? Ja, men alt henger sammen, og til 
sammen er grammatikken både symmetrisk, 
logisk og økonomisk!

Det russiske alfabetet har 33 tegn. ID 76568298 © Jdjuancimail | Dreamstime.com

Å lære russisk åpner dører til en fascinerende 
kultur, ja faktisk til mange ulike kulturer: Den 
russiske føderasjonen strekker seg over et enormt 
geografisk område, over hele ni tidssoner. Her bor 
det 120 etnisiteter, og russerne utgjør 81 prosent 
av innbyggerne. Tenk at vi har et slikt mangfoldig 
naboland!
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Den spektakulære og fargerike Bashkir-folkedansen. ID 164117954 © Anna Yordanova | Dreamstime.com
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Den russiske føderasjonen er verdens største land som strekker seg over ni tidssoner. ID 207018387 © Pavel Osipenko | Dreamstime.com
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Russisk som verdensspråk

Mens omkring 150 millioner mennesker har russisk 
som morsmål, er hele 250 millioner mennesker 
russisktalende verden over. Russisk er også offisielt 
språk i flere andre land, som Belarus, Kirgisistan og 
Kasakhstan. Før Sovjetunionens oppløsning i 1991 
var russisk i praksis offisielt språk i alle unions- 
republikkene, og fortsatt kommer man langt med 
russisk ikke bare i Belarus og Ukraina, men også i 
de sentralasiatiske, kaukasiske og til dels de 
baltiske landene. Etter engelsk er russisk faktisk det 
mest brukte språket på internett. Det russisk- 
språklige nettet har til og med et eget navn,  Runet, 
som går langt ut over det egentlige russiske 
nettdomenet. Russisk har selvfølgelig også sin 
egen nett- og mobilslang!

Når russere i ulike historiske perioder har 
utvandret fra Russland, har de tatt med seg 
språket og kulturen, og det finnes større og 
mindre russiske bosetninger i mange land verden 
over, fra USA til Israel, fra Mongolia til Tyskland. 
Så mange russisktalende finnes det verden over 
at språket er det syvende mest talte i verden. 

Russisk er et av FNs seks offisielle språk. I 2010 
innførte FN en dag for hvert av de seks språkene, 
og FNs russiske språkdag er 6. juni, fødselsdagen 
til Russlands nasjonaldikter, Aleksandr Pusjkin 
(1799–1837). 

Internett på russisk

Klarer du å lese og forstå disse ordene?
зафрендить zafréndit – bli venn med (på Facebook o.l.)

аватар avatár – avatar

айтишник ajtísjnik – IT-spesialist

скриншот skrinsjót – screenshot, skjermdump

чат tsjat – chat

хакер kháker – hacker

юзер júzer – user, bruker

геймер géjmer – gamer

гуглить gúglit – å google

Russisk brukes i mange sammenhenger verden 
over, innenfor næringsliv, politikk, økonomi og 
turisme, for å nevne noe. På flere av disse om- 
rådene samarbeider Norge og Russland, og med 
russisk i bagasjen kan du sikte mot interessante 
jobber i mange bransjer.
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Pusjkin-monumentet i byen Tver ved elven Volgas bredder. ID 123924034 © Yuliya Baturina | Dreamstime.com 
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Internasjonalisering

Frister det med et utvekslingsår litt utenom det 
vanlige? Om du tar studiespesialiserende linje på 
videregående, kan du søke om å gå det tredje 
skoleåret i Russland. På norsk-russisk skole i 
Murmansk får du undervisning etter den norske 
læreplanen, i tillegg til russisktimer. Du trenger 
ikke å kunne russisk fra før, og elever fra hele 
landet kan søke. I russisktimene undervises 
elevene i grupper etter hvor mye russisk de kan 

fra før. Det beste av alt: Når du bor i Russland, 
lærer du russisk hele tiden, ikke bare på 
skolebenken. Du lærer russisk når du går på 
fotballkamp, kafé eller trening med de russiske 
vennene dine, når du kjøper mat i butikken eller 
er innom biblioteket. Et skoleår i Russland vil ikke 
bare gjøre deg god i russisk, men gi deg nær-
kontakt med en annen kultur, nye venner og 
internasjonal erfaring. 

Murmansk er verdens største by nord for Polarsirkelen. Den ligger litt over 100 km fra grensen til Norge i luftlinje. 
ID 79304031© Vodnevaleksandr | Dreamstime.com
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Europas største moské er Hovedmoskeen, som har plass til mer enn 10 000 mennesker. Den ligger i den tsjetsjenske hovedstaden Groznyj.
ID 173238324 © Leonid Andronov | Dreamstime.com
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Eller hva med et halvår, et år eller en sommer som 
frivillig i Russland? Brenner du for et spesielt 
område, kan du finne frem til steder der du kan 
arbeide som frivillig, for eksempel i miljø-
vernorganisasjoner eller på barnehjem. Her vil du 
ikke bare lære russisk, men få førstehånds- 
kjennskap til det russiske samfunnet og noen av 
dets sosiale og politiske utfordringer. 

Uansett om du allerede kan litt russisk eller ikke, 
kan du studere språket ved flere universiteter i 
Norge. Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø 
tilbyr russiskstudier på bachelor- og masternivå, 
og du trenger ingen forkunnskaper. En viktig del 
av studiet er å reise til Russland og praktisere 
russisken. Universitetene har utvekslingsavtaler 

med russiske læresteder i flere byer, og du kan 
tilbringe noen semestre i Russland og legge 
studieemner du har tatt der, inn i bachelorgraden 
din. Russiskstudiene i Norge lærer deg ikke bare 
russisk; du får også fordype deg i landets kultur, 
litteratur, historie, politikk og samfunnsliv. 

Det er viktig at vi i Norge har en sterk kompetanse 
på det store nabolandet vårt i øst, og her er 
språkkunnskapene helt nødvendige. Har du 
studert russisk, finnes det jobbmuligheter 
innenfor en rekke områder der Norge har 
samarbeid med Russland. Det kan være 
næringsliv, diplomati, kulturarbeid, journalistikk 
og mye annet. 

Russisk språk kan gi deg tilgang til en fascinerende verden med mange ulike kulturer og muligheter som finnes i Russland og en rekke andre land.
 ID 115504455 © Pfongabe33

11



 Skyskrapersenteret Lahta Senter er et offentlig bygg- og forretningssenter som ligger ved kysten av Finskebukta i St. Petersburg.  
Det er 462 meter høyt og dermed den høyeste bygningen i Europa.  ID 118095339 © Olgavisavi | Dreamstime.com
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Vitenskap, teknologi og økonomi

Russland fikk sitt første universitet i 1724, 
forholdsvis sent sammenliknet med Vest-Europa. 
Mens det russiske samfunnet hadde vært 
dominert av kirken fra middelalderen og frem til 
1600-tallet, åpnet tsar Peter den store på 
1700-tallet opp for teknologi og vitenskap. Nå 
skulle Russland bli en moderne stat, koste hva det 
koste ville! Han inviterte vestlige lærde til 
Russland, opprettet skoler og sendte unge russere 
til vesten for å lære. Ja, tsaren var så begeistret for 
alt som var vestlig, at det ble påbudt for adelen å 
kle seg i vestlig stil og rake av seg skjegget. En av 
1700-tallets største russiske vitenskapsmenn, 
Mikhail Lomonosov (1711–1765), var en ekte 
universallærd. Han gjorde viktige oppdagelser 
innenfor fysikk, meteorologi, geologi og 
metallurgi, men var også en fremragende dikter 
som skrev lange hyllingsdikt til herskerne.

Universitetsbygget i Moskva er en av syv skyskrapere som ble 
oppført i stalintiden i Russlands hovedstad. De går under navnet 
De syv søstre, men russere kaller dem for vysotki, som betyr  
«høye bygninger».
ID 185573563 © Nadezhda Guryeva | Dreamstime.com
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Monument over flymodellen Tu-104A i en gate i byen Rybinsk. ID 155481967 © Viktor Karasev | Dreamstime.com

14



forkjemper for menneskerettigheter og freds- 
arbeid. Russland har en hel rekke nobelpris- 
vinnere i fysikk, men fysikeren Sakharov fikk 
fredsprisen (1975).

Russland er rikt på naturressurser. Sammen med 
Brasil, India, Kina og Sør-Afrika inngår Russland i 
BRIKS-gruppen, en sammenslutning av land med 
fremvoksende økonomier. I dag er det olje og 
gass som spiller den største rollen for den russiske 
økonomien. Særlig det første tiåret av 2000-tallet 
kunne Russland takket være høye oljepriser satse 
på en storstilt utbygging av moderne infrastruktur 
i landet. 

Periodesystemet i en gammel russisk kjemibok.  ID 214339474 © Ekaterina79 | Dreamstime.com

På 1800-tallet hadde Russland flere pionerer 
innenfor elektroteknikk, men mest berømt 
utenfor Russland er nok kjemikeren Dmitrij 
Mendelejev (1834–1907), opphavsmannen til 
grunnstoffenes periodiske system.

I sovjettiden ble det satset stort på teknologi- 
utvikling og industrialisering. Det ble til og med 
opprettet egne forskerlandsbyer. Noen av disse 
var hemmelige, særlig de som drev med 
forsvarsteknologi. Den verdenskjente fysikeren 
Andrej Sakharov (1921–1989) var sentral i 
utviklingen av den sovjetiske hydrogenbomben. 
I ettertid er han like kjent som en kompromissløs 
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Kombinasjon av gammel og ny arkitektur i byen Nizjnij Novgorod: Aleksander Nevskij-katedralen (ferdigstilt i 1881) og Nizjnij Novgorod 
stadion (åpnet før VM i fotball i 2018). ID 138808092 © Ekaterina Bykova | Dreamstime.com
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EN GASSRØRLEDNING TIL BESVÆR
Russland er verdens nest største leverandør av naturgass, 
og utvidelsen av en gassrørledning fra Russland til Tyskland 
via Østersjøen er under ferdigstilling. USA, som er verdens 
største leverandør av naturgass, frykter at Europa gjør seg for 
avhengige av gassen fra Russland. Tidligere har gassen gått 
gjennom Ukraina, Belarus og Polen, og spørsmålet om disse 
transittlandenes utsatte rolle har fått fornyet aktualitet etter 
annekteringen av Krim i 2014. Miljøbevegelsen stiller seg 
også kritisk til utbyggingen av infrastruktur for fossil energi, 
mens tilhengerne av gassrørledningen peker på at gass, 
som er en forholdsvis ren energikilde, spiller en viktig rolle i 
overgangen til et grønnere samfunn. Gassrørledningen reiser 
med andre ord kompliserte spørsmål med forgreninger til 
global økonomi, geopolitikk og klimapolitikk.

Nye toglinjer, svømmebasseng, sykkelstier, 
lekeplasser, parker og digitaliserte offentlige 
tjenester bidro til å heve levestandarden og sikre 
presidenten popularitet. Finanskrisen i 2008 
rammet likevel Russland hardt. Svingninger i olje- 

og gassprisene gir store utslag på landets 
økonomi, EUs sanksjoner merkes, og i nyere tid 
er gasseksporten også blitt et politisk betent 
tema. 

Informasjonspunkt ved Lubmin i Nord-Tyskland som viser 
hvor gassrørledningen går gjennom Østersjøen fra 
Russland til Tyskland. ID 195508899  Maren Winter | Dreamstime.com

Jernbane ved Peterhof stasjon i Leningrad oblast. ID 152059570 © Alena Shapran | Dreamstime.com 
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Scene fra balletten Eugene Onegin hvor Tatjana nå er en vakker og elegant fyrstinne, og ikke lenger den uinteressante jenta som Onegin en 
gang avviste. Onegin overskylles av følelsen av tap og av å ha gjort et stort feilgrep.
Foto: Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett
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Kultur

Noen vil lære russisk for å kunne lese Fjodor 
Dostojevskij (1821–1881) og Lev Tolstoj (1828–
1910) på originalspråket. Andre har forelsket seg 
i russisk opera og vil forstå hva Jevgenij Onegin 
eller Boris Godunov – i de berømte operaene ved 
samme navn – synger på russisk. Andre igjen har 
sett russiske filmklassikere av regissører som 
Sergej Ejzensjtejn (1898–1948) og Andrej 
Tarkovskij (1932–1986) og er nysgjerrige på hva 
som rører seg i dagens russiske film- og 
seriebransje. Atter andre har fått med seg at 
russisk rap står høyt i kurs på den globale 
rapscenen og vil finne ut hva artistene egentlig 
rapper om.

Det fine med å lære russisk er at du får tilgang til 
en utrolig mangfoldig kultur, både historisk og i 
nyere tid. Kulturen hjelper deg også til å lære 
språket. Du får bedre uttale av å synge på russisk, 
og du forstår mer av folk, land og samfunn ved å 
lese russisk litteratur, se på russiske filmer og 
serier eller høre på russisk musikk. Og ikke minst 
vil du gjøre stor lykke hos russerne om du kan 
være med på visesangen rundt kjøkkenbordet, 
slå i bordet med en anekdot – en vits, ofte av den 
politiske typen – eller sitere et uttrykk fra en kjent 
roman ved en passende anledning. 

Plakater hadde en viktig rolle både som propaganda og som informasjonskanal i sovjettiden.
ID 85365314 © Andrey Gubetskov | Dreamstime.com
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Musikk
Profesjonelle sangere har et stort russisk repertoar 
å ta av innenfor både opera og solosang. Russiske 
operakomponister på 1800-tallet som Pjotr 
Tsjajkovskij (1840–1893), Modest Mussorgskij 
(1839–1881) og Mikhail Glinka (1804–1857) byr på 
store følelser og nasjonalromantikk, og 
ballettmusikken til både Tsjajkovskij og Sergej 
Prokofjev (1891–1953) er verdensberømt. I 
perioder har musikken – som resten av kulturen 
– hatt vanskelige vilkår i Russland. På 1900-tallet 
bidro Prokofjev sammen med blant andre Dmitrij 

Sjostakovitsj (1906–1975) og Igor Stravinskij (1882–
1971) til å utvikle musikken i en moderne retning. 
Stravinskij forlot Russland i 1910, Prokofjev i 1918 
(men vendte utrolig nok tilbake til Sovjetunionen 
i 1936, da den store terroren var i ferd med å nå sitt 
høydepunkt), mens Sjostakovitsj tilbrakte hele livet 
i Russland. Både Prokofjev og Sjostakovitsj hadde 
svært vanskelige arbeidsforhold i stalintidens 
Russland. 

Et monument til minne om den russiske komponisten Igor 
Stravinskij i Kyjiv.
ID 186763529 © Maxsyd | Dreamstime.com

Noteark signert av den russiske komponisten Pjotr Tsjajkovskij.
ID 194565013 © Volodymyr Polotovskyi | Dreamstime.com
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I den sensovjetiske perioden – i 1970- og 80-årene 
– vokste visesangen frem som en viktig musikalsk, 
sosial og politisk sjanger. Noen av de russiske 
visesangerne ble verdenskjente, blant annet 
gjennom franske, men også norske oversettelser. 
I Norge har visesangeren Jørn Simen Øverli gjort 
en stor innsats for å formidle Vladimir Vysotskijs 
(1938–1980) sangkultur. Vysotskij er høyt elsket 
av flere generasjoner i Russland. Sangene hans 
ble spredt gjennom hjemmelagde kopier av 
kassettbånd. Disse ble kalt magnetizdat og spredt 
illegalt. I dag er det enklere. Gå inn og hør på noen 
av sangene hans på YouTube. Du møter en naken, 

rå og til tider brutal formidling av livet – fra 
dagliglivets mange gleder og sorger til sarkastiske 
harselaser over byråkrati, skinnhellighet og 
urettferdighet. 

I 1980-årene ble Leningrad Rock Club en svært 
populær scene for band som Kino, DDT, Akvarium 
og Televizor. Klubben var kontrollert av 
myndighetene. Det betød at tekster og program 
måtte godkjennes før konsertene. Likevel ble 
Leningrad Rock Club en helt avgjørende plattform 
for utviklingen av musikalsk kreativitet, innflytelse 
og inspirasjon fra vestlig rock. 

Vladimir Vysotskij er fortsatt et forbilde og en folkekjær artist selv flere tiår etter sin død.ID 170286710 © Klevo | Dreamstime.com
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De siste tiårene har russisk rap seilt opp og blitt 
populær, også globalt. Artister som Oxxxymiron, 
Face eller Noize MC rapper om dagens russiske 
samfunn, noen er samfunnskritiske eller direkte 
politiske, andre er mer opptatte av å rappe om 
ungdomskultur, partyliv eller identitetskonflikter. 
Rapperne bruker ofte et saftig språk, men siden 
banneord på offentlige scener ble forbudt i 
Russland i 2014, må konsertarrangører og artister 
ofte ut med høye summer i bøter etter konsertene. 
Russisk kultur er aldri kjedelig!

Utdrag fra sangen Tam, gde nas net av 
rapperen Oxxxymiron  
(oversatt til norsk av Ingunn Lunde)

Где нас нет – горит невиданный рассвет.
Где нас нет – море и рубиновый закат.
Где нас нет – лес, как малахитовый 
браслет.
Где нас нет? На Лебединых островах!
Где нас нет! Услышь меня и вытащи из 
омута,
Пусти в мой вымышленный город, 
вымощенный золотом.
Во тьме... я вижу дали иноземные;
Где милосердие правит, где берега 
кисельные.
 
Et sted vi ikke er  
– står en fantastisk soloppgang i brann.
Et sted vi ikke er  
– er et hav og en rubinrød solnedgang.
Et sted vi ikke er 
– er skogen som et malakittarmbånd.
Et sted vi ikke er?  
På Svaneøyene!
Et sted vi ikke er!  
Hør meg og dra meg ut av virvelen,
slipp meg inn i fantasibyen min,  
brolagt med gull.
I mørket – ser jeg fremmede land,
der barmhjertigheten hersker,  
der melk og honning flyter.

Konsert med rapartisten Basta i byen Kinesjma, Russland.ID 
168855238  © Aleksandr Korchagin | Dreamstime.com
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Et gammelt hus i Moskva med veggmaleri til minne om den 
berømte filmregissøren Sergej Ejzensjtejn. 
ID 54266872 © Julia161 | Dreamstime.com

Film
Både i Sovjetunionen og i dagens Russland spiller 
film en viktig rolle, både kunstnerisk, sosialt og 
politisk. I stumfilmens dager leverte Russland 
legendariske filmer som Sergej Ejzensjtejns 
Panserkrysseren Potjomkin fra 1925, som er blitt 
særlig kjent på grunn av Ejzensjtejns raffinerte bruk 
av montasjeteknikk. Kommunistene innså tidlig 
filmens potensiale for propaganda. Det ble etablert 
statlige filmselskaper og myndighetene tok etter 
hvert mer og mer kontroll over produksjonen. 
Under avstaliniseringen i 1950- og 1960-årene fikk 
russisk film en oppblomstring og fostret 
verdenskjente navn som Andrej Tarkovskij og 
Sergej Bondartsjuk (1920–1994). I perestrojka- 
tiden i andre halvdel av 1980-årene bidro 
filmbransjen til å sette søkelyset på tidligere 
«forbudt» tematikk, som for eksempel i antikrigs- 
filmen Gå og se av Elem Klimov (1933–2003)  
fra 1985. 

Kinotavr er en årlig russisk filmfestival som finner sted i Sotsji. 
ID 115512266 © Arts1961 | Dreamstime.com

Russiske filmskapere har vært glade i å bearbeide 
historisk erfaring gjennom film. Et nyere eksempel 
er Kantemir Balagovs (1991–) prisbelønte Lange 
rekel (originaltittel Dylda, internasjonal tittel 
Beanpole) fra 2019, som forteller om hvordan to 
unge kvinner i 1945 – traumatisert av opplevelser 
under krigen – forsøker å skape seg en normalitet 
i livet igjen. 

Andrej Zvjagintsev
Den russiske filmskaperen som har hatt størst 
internasjonal suksess de siste tiårene, er Andrej 
Zvjagintsev (f. 1964). I filmer som Tilbakekomsten 
(2003) og Leviatan (2014) tematiserer han både 
de store, universelle spørsmålene om menneske- 
livet og de mørke sidene ved dagens russiske 
samfunn, som maktmisbruk og korrupsjon. 
Zvjagintsevs filmer gir et unikt innblikk i 
samfunnsproblematikk samtidig som de 
representerer stor filmkunst – anbefales!
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Khleb da sol!  
ID 153318081 © Radist | Dreamstime.com

Mat og drikke
«Brød og salt!» (Khleb da sol!) er en tradisjonell 
hilsen du kan prøve deg med om du kommer på 
besøk i et russisk hjem. Som i flere andre land er 
brød og salt et symbol på gjestfrihet og adjektivet 
khlebosolnyj («brødogsaltig») er et annet ord for 
«gjestfri». Russerne har mange typer brød. Særlig 
smakfullt er borodinskij-brødet (borodinskij 
khleb), et mørkt surdeigsbrød laget på rug, 
rugmalt, sirup og korianderfrø. 

Til forrett, lunsj eller som gatemat kan du få piroger 
(pirozjki), som er små, litt avlange boller med fyll. 
Pirogene kan fylles med mye forskjellig, for eksempel 
kjøtt, sopp eller kål. En annen populær rett er 
pelmeni, fylte dumplings med malt kjøtt eller 
fiskefarse. Russerne er veldig glade i supper. Den 
best kjente er borsjtsj, en dyprød suppe der rødbeter 
er hovedingrediensen. Med en rømmeklatt 
(smetana) i midten ser den nydelig ut i skålen. 

ID 213017176 © Alexandr Blinov | Dreamstime.com

Tradisjonelt har fasten spilt en viktig rolle i russisk 
kultur, og selv om ikke så mange overholder 
fasten nå til dags, har russerne holdt fast i 
fastelavnstradisjonene, akkurat som vi. Uken før 
påskefasten innledes, kalles «smøruken» 
(maslenitsa), og en av de viktigste tradisjonene 
denne uken er å spise bliny, russiske pannekaker 
som er laget på bokhvetemel. Du kan spise dem 
med syltetøy som vi gjør, men aller best er de med 
kaviar (ikra) og rømme (smetana). 

Den mest populære drikken i Russland er te 
(tsjaj), som tradisjonelt brygges som en meget 
sterk teessens i en liten kanne (tsjajnik), som 
blandes i koppen med kokende vann fra 
samovaren – for dem som fortsatt eier en slik. Nå 
for tiden er elektriske vannkokere blitt mye 
vanligere, men det er stemningsfullt med en ekte 
samovar (som betyr «selvkoker») på bordet. Til 
teen byr russerne gjerne på syltetøy, kjeks, 
konfekt eller andre søtsaker.
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ID 67631699  © Svl861 | Dreamstime.com

En annen tradisjonell drikk er kvas, en syrlig, lett 
gjæret leskedrikk som er deilig og tørsteslukkende 
om sommeren. Mer kjent er den russiske vodkaen. 
Dette er kornbasert, ren sprit som gjerne inntas 
sammen med saltagurker eller en bit flesk. Vodka 
kommer av ordet voda, som betyr vann. 

På grunn av arven ikke bare fra Sovjetunionen, 
men også det russiske imperiet er mange 
mattradisjoner fra Sentralasia og Kaukasus 
velkjente i Russland. I byene finner du ofte 
turkmenske, georgiske eller armenske 
restauranter. Der venter store smaksopplevelser!

 
Den georgiske restauranten Genatsvale i Moskva.  
ID 125010516 © Carabiner | Dreamstime.com

Samovar og tsjajnik, en liten kanne med khokhloma-mønster.  
ID 146153311© Svetlana Day | Dreamstime.com
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Sport
Russiske tradisjoner for breddeidrett går tilbake 
til en storstilt statlig satsing på sport og fysisk 
fostring i sovjettiden. Den mest populære sporten 
er fotball, med ishockey på andreplass. Selv 
presidenten liker å spille ishockey, og driver også 
med judo og karate. Han liker i det hele tatt å 
opptre (og avbildes) som en sterk, atletisk mann, 
i bar overkropp på hesteryggen eller med 
fluefiskestangen. 

Som sportsnasjon er Russland kjent for elite-
utøvere i mange sportsgrener. I lagspill dominerer 
fotball og ishockey, mens individuelle utøvere 
gjør det skarpt innenfor en rekke grener som 
spenner fra turn til boksing. I vintersporten 
konkurrerer russerne ofte om pallplassene med 
Norge, særlig i skiskyting og langrenn. Russerne 
er også gode i kunstløp og tok sitt første OL-gull i 
denne grenen allerede i 1908.Russland har 

mange store idrettsarenaer. De største er bygget 
i forbindelse med internasjonale arrangementer 
som OL og VM. I nyere tid har Russland vært vert 
for vinter-OL i 2014 i Sotsji og fotball-VM i 2018, 
der det ble spilt kamper i 11 forskjellige byer. Den 
største fotballarenaen i landet er Luzjniki, som 
ligger i Moskva. Den kan ta hele 81 000 mennesker! 
Ofte brukes slike stadioner også til konserter for 
de aller mest populære artistene. 

Er du også bitt av sjakkfeberen som traff Norge 
etter at Magnus Carlsen ble best i verden? 
Russland en stor sjakknasjon. «Den sovjetiske 
sjakkskolen» er et begrep, og i andre halvdel av 
1900-tallet var nesten alle verdensmestrene 
sovjetiske. Garri Kasparov, som hadde tittelen fra 
1985–2000, ble senere trener for Magnus Carlsen, 
og VM-oppgjøret mellom Magnus og Sergej 
Karjakin i 2016 er det foreløpig siste toppmøtet 
mellom Russland og Norge om sjakktronen. 

VM 2018 i Russland. Fotballfans gjør seg klare til kampen og 
maler flagg i ansiktet på hverandre. 
 ID 120503566 © Dimakig | Dreamstime.com

Ungdommer spiller sjakk på øya Novaja Gollandija i  
St. Petersburg. ID 159774407 © Anton Kudelin | Dreamstime.com
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Stadionet Rostov Arena i byen Rostov-na-Donu i Russland ble bygget til VM i fotball 2018.  ID 178913205 © Payee | Dreamstime.com
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Ambassadetrappen, som også kalles Jordan-trappen, med marmorrekkverk og gigantiske tvillingsøyler i andre etasje av Serdobol-granitt i 
Vinterpalasset i St. Petersburg.  ID 107005223 © Bo Li | Dreamstime.com
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Kunst 
Russland har noen av de mest rikholdige 
kunstsamlingene i verden, med både russisk, 
europeisk og asiatisk kunst. Hvis du reiser til  
St. Petersburg, kan du besøke Eremitasjen, som 
ligger i Vinterpalasset, tsarens residens. Her finner 
du store samlinger av europeisk kunst. Vil du 
fordype deg i russisk kunst, kan du gå på Russkij 
muzej (Russisk museum) i samme by, eller på 
Tretjakovgalleriet i Moskva. På disse museene 
finner du samlinger av ikoner fra middelalderen, 
russisk realistisk maleri fra 1800-tallet eller 
avantgardekunst fra 1900-tallet. 

De første tiårene av 1900-tallet var kanskje den 
mest kreative perioden i russisk malerkunst. 
Malere som Marc Chagall (1887–1985), Vasilij 
Kandinskij (1866–1944) og Kazimir Malevitsj 
(1878–1935) er blitt verdensberømte for sin 
uttrykksfulle, nonfigurative kunst. I 1930-årene 
satte Stalins kulturpolitikk en stopper for 
avantgardekunsten. Det statlige idealet var nå 
sosialistisk realisme, en agitasjonskunst med vekt 
på industriell og teknologisk fremgang og 
optimistisk hverdagsrealisme. Disse idealene 
finner vi også igjen i den sovjetiske plakatkunsten, 
en viktig propagandasjanger helt fra den russiske 
revolusjonens dager.

Også i arkitekturen kan vi finne igjen historiske og 
politiske kontekster. Den tidlige kirkebyggstilen 
er inspirert av bysantinsk arkitektur, og etter hvert 
utviklet Russland de typiske løkkuplene som 
pryder mange kirker i dag. Det mest berømte 
eksemplet er den fargerike Vasilijkatedralen i 
Moskva, som står på Den røde plass, bygget under 
Ivan den grusomme på midten av 1500-tallet.  
St. Petersburg er fremfor alt kjent for sine sen-
barokke palasser og andre staselige bygninger fra 
1700-tallet, da Peter den store grunnla byen som 
ny hovedstad og inviterte arkitekter fra Italia, 
Tyskland og andre vesteuropeiske byer til 
Russland.

Interiør fra Russisk museum i St. Petersburg.   
ID 69992044© Anna Pakutina | Dreamstime.com
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Hva rører seg på den russiske kunstscenen i dag? 
Et stort mangfold av retninger. Noen deler av 
samtidskunsten er blitt samfunnsengasjert og 
politisk de siste tiårene, mens andre deler 
eksperimenterer med multimediale uttrykk og 
sjangerblandinger. Er du interessert i dagsfersk 

kunst, kan du besøke Moskvas museum for 
samtidskunst (MMOMA) eller passe på å reise til 
Russland under Moskva-biennalen, en stor 
utstilling av samtidskunst som finner sted hvert 
andre år.

Bildet «Atletene» av den russiske kunstneren Kazimir Malevitsj utstilt i Russisk museum i St. Petersburg. ID 215495657 © Sforzza1 | Dreamstime.com
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Den andre gatekunstbiennalen, ArtMosSphere (ARTMOSSFERA), i Moskva i 2016. 
ID 76806537 © Ekaterina Bykova | Dreamstime.com
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Litteratur 
«I Russland er en dikter mer enn en dikter», lyder 
et kjent sitat – av en russisk dikter. Litteraturen har 
tradisjonelt hatt høy status i Russland. I lange 
perioder har den faktisk tjent som en viktig arena 
for filosofisk, religiøst og samfunnskritisk 
engasjement og diskusjon. Har du lest en roman 
av Fjodor Dostojevskij og opplevd at du begynner 
å diskutere med romanfigurene? Det er ikke så 
underlig, for de strever ofte med de virkelig store 
spørsmålene: om livets mening, Gud og djevel, 
vitenskap og tro, forbrytelse og straff. Dostojevskij 
forteller oss ikke nødvendigvis hva som er rett og 
galt, men skriver på en måte som gjør at du som 
leser selv kan ta del i diskusjonen. 

De verdensberømte russiske forfatterne – som 
Dostojevskij, Tolstoj, Ivan Turgenev (1818–1883), 
Anton Tsjekhov (1860–1904), Boris Pasternak 
(1890–1960) og Mikhail Bulgakov (1891–1940) – er 
oversatt til all verdens språk, men det er en stor 
opplevelse å lese dem på russisk. Lyrikerne er 
gjerne ikke like berømte utenfor Russland, siden 
det er vanskeligere å gjendikte poesi enn å 
oversette prosa. Det er ikke en av de store roman- 
forfatterne som er Russlands nasjonaldikter, men 
Aleksandr Pusjkin (1799–1837), som skrev mest 
på vers. Pusjkin levde i romantikkens tidsalder og 

døde som følge av et sjalusidrama som endte i en 
fatal duell. I løpet av sitt korte liv rakk han å skrive 
en mengde formfullendte dikt, lengre 
versfortellinger, en versroman, eventyr, flere 
skuespill, historiske verker og en rekke fine 
prosafortellinger. Det er nettopp fordi formen er 
så tett forbundet med innholdet, at diktene er 
vanskelige å oversette. I vesten er Pusjkins verker 
bedre kjent gjennom operaversjonene: Jevgenij 
Onegin (ofte skrevet på fransk manér: Eugene 
Onegin), Boris Godunov og Spar dame bygger alle 
på Pusjkins tekster. Andre viktige russiske lyrikere 
er Anna Akhmatova (1889–1966), Marina 
Tsvetajeva (1892–1941), Osip Mandelsjtam (1891–
1938) og Josif Brodskij (1940–1994).

I Norge kjenner vi godt til de russiske klassikerne, 
mens samtidslitteraturen er mindre lest. Samtidig 
gir den et unikt innblikk i – eller skråblikk på – det 
russiske samfunnet i dag. Se gjerne etter russiske 
samtidsromaner i bokhandelen! Blant samtids- 
forfattere som er oversatt til norsk, finner du 
Ljudmila Ulitskaja (f. 1943), Vladimir Sorokin  
(f. 1955), Mikhail Sjisjkin (f. 1961), Aleksej 
Slapovskij (f. 1957), Viktor Pelevin (f. 1962), Dina 
Rubina (f. 1953), Vladimir Makanin (1937–2017) 
og Guzel Jakhina (f. 1977). 
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Nasjonalballetten i Oslo danser Eugene Onegin, Pusjkins roman om kjærligheten som glapp. Her er et bilde fra duellen mellom Onegin og 
Lenskij. Pusjkin mistet selv livet etter en fatal duell i 1837. 
Foto: Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett 
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Ressurser

ANSA
Organisasjon for norske studenter i utlandet. Jobber med å ivareta norske utenlandsstudenters 
interesser og informere om studiemuligheter i utlandet.  

Barentssekretariatet
Barentssekretariatet fremmer norsk-russisk samarbeid ved å arbeide for gjensidig forståelse på begge 
sider av grensen. Sekretariatet finansierer samarbeidsprosjekter, deler kunnskap og bygger nettverk  i 
Barentsregionen.
 
Det flerspråklige bibliotek
Støtteapparat for landets biblioteker med nasjonalt ansvar for flerspråklige bibliotektilbud.  
Gjennom ditt lokale bibliotek har du tilgang til alle DFBs samlinger.  

Fond Russkij mir (Фонд Русский мир)
Fond Russkij mir ble etablert i 2017 som et samarbeidsprosjekt mellom det russiske 
Utenriksdepartementet og Kunnskaps- og Utdanningsdirektoratet og mottar støtte både av den 
russiske staten og private investorer. Organisasjonen fremmer kunnskap om det russiske språket i  
og utenfor Russland. 

Fremmedspråksenteret
Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen bidrar til økt interesse for fremmedspråk 
og arbeider for å få god kvalitet i opplæringen slik at den får et variert og praktisk innhold.  

Gramota.ru (Грамота.ру)
På informasjonsportalen gramota.ru finner du ordbøker, håndbøker, referanselitteratur, spill, 
oppdateringer om russisk språk og mye annet godt språkstoff på en eneste  nettside. 
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HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse)
Direktoratet har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, høyere 
yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. HK-dir skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og 
opplæring og styrke det internasjonale samarbeidet. 

Pusjkininstituttet 
Pusjkininstituttet er et offentlig utdanningssenter i Moskva som spesialiserer seg i undervisning av 
russisk som fremmedspråk. Det tilbyr også undervisning i mange fremmedspråk på alle nivåer.  

Soviet Movies Online
Denne nettsiden er en gullgruve av sovjetiske og russiske filmer med undertitler. 

St. Petersburg Universitet – Russisk som fremmedspråk 
Det filologiske fakultetet ved St. Petersburg Statsuniversitet tilbyr studier i russisk som fremmedspråk, 
og har også studieprogrammer for lærere som vil undervise i russisk som fremmedspråk. 
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Mandjatov Roman kjører på en slede av det tradisjonelle slaget for urbefolkningen i Kamtsjatka. ID 109059251 © Alexander Piragis | Dreamstime.com   
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Forsidebilde: ID 1463682 © Tito Santos | Dreamstime.com
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