
Det blir genast uppenbart 
när man ankommer till 
flygplatsen att detta land 
inte attraherar några stora 
mängder av turister. Även 
om den är nybyggd och i 
gott skick är den liten och 
det är endast några få 
mindre plan som landar. 
Det är huvudsakligen hem-
vändande vitryssar, ryssar 
och några affärsresenärer 
som ankommer.  För att 
sedan ta sig till city åker 
man antingen buss / metro 
eller taxi. Det är som ofta 
ett veritabelt krig när man 

skall förhandla om priset. 
Utgångspriset blir 60 $ men 
dras snabbt ner till runt 35 $. 
Jag ställer mig istället i buss 
kön som tar mig till stan för 
ca: 5 kr. Det går sedan bra 
att hoppa av och byta till 
Metron som även om all info 
endast är på kurilska faktiskt 
tar mig till mitt hotell.  

Minsk, Vitrysslands huvud-
stad, förstördes som många 
andra städer nästan helt 
under 2:a världskriget. End-
ast ett fåtal byggnader har 
klarat sig och är restaure-
rade.  Blandningen av stalin-
istiska byggnader och betong
-getton som är så typiska för 
gamla öst blandas upp med 
en hel del nyare.  Infrastruk-
turen är ett mönster på ytan 
med bra vägar, fungerande 
ljus och skyltningar. Man har 
månat om att det skall ge ett 
gott intryck till besökaren... 

Skenet bedrar i Minsk, Vitryssland  -  på ytan mycket välordnat ! 

Hotel Planeta 
Valde hotell Planeta som lig-
ger bra till med gångavstånd 
(5-10) min från absoluta cent-
rum. Ett typiskt mellanklass 
hotell av ryskt standard, men 
ändå med bra service och rent 
och snyggt. Kostnad ca: 400 
kr /natt för ett businessklass 
rum. I hotellbaren möts man av 
fnasken som också så tydligt är 
en del av sinnebilden för forna 
öst och hotellen. Personalen är 

mycket vänlig och hjälper 
gärna till med allt från för-
slag på bra restauranger 
till att boka utflykter (det 
som man inte gör på egen 
hand) eller ordnar fram en 
billig taxi för längre turer 
m.m.  Nyligen justerade 
man valutan så att den 
försvagades med över 
hälften. Inflationen var 
16% förra månaden... 
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Samtidigt känner man 
hela tiden polisens eller 
milisens närvaro. De finns 
där om/när det ev. kan 
tänkas bli oroligheter eller 
folk samlingar som kan 
resulterar i demonstration-
er eller liknande.  ..och 
det bubblar definitivt un-
der ytan! 
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Jag kan inte låta bli att fun-
dera över den till synes 
välordnade stad och väl-
klädda och chica männi-
skor.  Är det mina förutfat-
tade meningar och den bild 
som jag målat upp för mig 
själv efter att ha följt press 
och media hemifrån! Minsks 
centrala områden och se 
värdigheter täcks relativt 
enkelt till fots. Det strålande 
vädret gör också sitt till. 
Men jag kan inte låta bli att 
förundras över det intryck 
som staden lämnar mig. Det 
är alldeles för välordnat. 

Inte en fimp eller pappersbit 
ligger slängd på gatan. Par-
ker, gator och omgivningarna 
är mycket i ordning. Folk är 
välklädda och de yngre är 
mycket välklädda. På cykel 
banorna rullar ungdomar 
fram på senaste modellen av 
mountainbikes! Hur är detta 
möjligt på en genomsnittslön 
motsvarande 300 $? 

Denna bild med senaste och 
mest vräkigaste av bilar på 
gatorna ser man också fat-
tiga och något försiktigt tig-
gande äldre människor. 

Boss, Gucci & Mc Donalds upplandat med GUM och gamla butiker !  

Man hittar lyxbutiker där ett fåtal 
handlar blandat med de mer 
traditionella butikerna med betyd-
ligt sämre och enklare urval. Det 
stora varuhuset GUM (ref. Mos-
kva) finns också representerat med 
en blandning av krimskrams och 
enklare varor och kläder av be-
tydligt lägre kvalitet till låga pri-
ser. Här handlar också den vanlige 
vit-ryssen. Mc Donalds finns också 
här som fyllts med ungdomar. 

Frukt- & grönsaksstånd på gatan i Minsk. 



egen hand. Khatyn 60 km 
norr om Minsk är en by som 
helt utplånades av nazister-
na under kriget. Detta vill 
man dock inte riktigt visa 
upp idag för turister. 

Dudutki är en liten själv för-
sörjande bondgård (kolchos) 
som man gjort om till turist- & 
utflyktsmål. Den ligger ca: 4 
mil utanför Minsk.  Det mesta 
är dock nybyggt och iord-
ningsställt för turister och ger 
inte så mycket en genuin bild 
av det ”gamla Vitryssland” 
precis. Man kan dock stanna 
till ute på landsbygden och 
fånga mer genuina intryck på 

 

 

Dudutki och andra utflyktsmål utanför Minsk !  

Gamla stadsdelarna är upprustade men utanför husen står inte gamla Vaz eller Lador parkerade utan senaste 
modellen av BMW eller andra dyra importbilar. Många ryssar kommer hit och köper bilar och importerar dem 
sedan till Ryssland där tullarna för direktimport utifrån är betydligt högre. Detta är ”Big-business” för svart hand-
larna. Nästan alla företag är statskontrollerade och här finns det tydligen många lager av Lukasjenko trogna som 
är med och delar på kakan enligt folk man talar med... 
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Det finns hyfsat många re-
stauranger att välja mellan i 
Minsk. Några av de jag 
provade och kan rekommen-
dera är Grand Café, mitte-
mot Hotell Europa, på Le-
nina 12 (utsökt meny och 
prisvärt i skön miljö). Det 
finns också en bra Sushi-
kedja med flera restau-
ranger. En snett emot Grand 
Café och en längre ner vid 
GUM. Några lokala och 
trevliga alternativ är  

Brovar (Bryggeriet) som ligger på Vitebskaya 
10. Snett över ligger en till med uteservering 
och mysig källare  - båda är lite av ”vattenhål” 
och samlingsplatser ! 

Vi hann också med att besöka den nyligen re-
staurerade Operan och såg Aida av Verdi till 
en kostnad av 55:- mycket hög kvalitet och trev-
ligt evenemang med champagne i intervallerna. 

Det finns Bankomater (ATM) på flera ställen 
för kontant uttag då man inte alltid tar kort !  
Klart värt ett besök  -  varför inte en långhelg, 
passa på innan förändringarna kommer…. 

Museum of the Great Patriotic War och KGB ! 
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Utställningen är plottrig och inte avsedd för andra än rysktalande 
då den saknar engelsk översättning. En bild säger ju dock mer än 
tusen ord som det heter, varför utställningen ändå är sevärd. Mäng-
der av bilder från WWII med förintelser och urskiljnings lösa avrätt-
ningar genom hängning av s.k. patrioter. Lee Harvey Oswald, som 
mördade JFK, bodde också flertalet år i Minsk som avhoppad innan 
han slutligen åter-
vände till USA. 
KGB har en stor 
och enligt uppgif-
ter välfungerande 
verksamhet fortfa-
rande här i Minsk. 
Telefoner avlyss-
nas m.m. 
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Restauranger och Operan att rekommendera ! 

En öl kostar många tusen rubel.. 
Ändå billig ca: 5-10 sek på puben! 


