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I denne reportagebog kommer man som læser på en rejse gennem fire tidligere 

sovjetrepublikker hen over de seneste fem år og helt frem til marts i år for at møde og forstå 

russere, ukrainere, belarusere og transnistriere, og hvordan deres forhold til hinanden giver sig 

udtryk. 

 

Ruslands invasion af nabolandet Ukraine har kastet Europa ud i kontinentets største væbnede 

konflikt siden Anden Verdenskrig. Mens invasionen er blevet fordømt i store dele af verden, 

insisterer man i Kreml på at kalde krigen for en specialoperation med det formål at afnazificere og 

demilitarisere Ukraine og at undgå et folkedrab på etniske russere i den østlige del af landet.  

 

Men hvordan endte de tidligere sovjetrepublikker i Østeuropa i denne situation, og hvad tænker 

ukrainere, russere, belarusere og transnistriere om deres egen og Ruslands plads i verden?  

 

Gennem reportagerejser i Rusland, Ukraine, Belarus og Transnistrien tegner journalist Frederik 

Tillitz et billede af det Østeuropa, der endte i væbnet krig mellem broderfolk. Fra fronten i 

Østukraine, ind i de belarusiske torturfængsler, ned langs Volgafloden, til Transnistrien, hvor man 

drømmer om en genforening med Rusland, og tilbage til Ukraines internt fordrevne flygtninge. 

 

Reportagerejserne er foretaget sammen med fotograferne Ólafur Steinar Gestsson og Anders Rye 

Skjoldjensen i perioden fra fejringen af 100-året for den russiske revolution i 2017 til de første 

uger af invasionen af Ukraine i 2022.  

 

Frederik Tillitz er en prisvindende journalist med fokus på Østeuropa. Han skriver for danske og 

internationale medier som Weekendavisen, Dagbladet Information, Kristeligt Dagblad, 

National Geographic, Die Zeit og Morgenbladet. Frederik taler derudover russisk. 

 

Ólafur Steinar Gestsson er en prisbelønnet islandsk fotojournalist bosiddende i København. Han er 

vinder af Årets hverdagsbillede ved Årets Pressefoto 2016. 

 

Anders Rye Skjoldjensen er en prisbelønnet fotojournalist, som siden 2018 har været ansat ved 

Dagbladet Information. Han er vinder af Årets portrætserie ved Årets Pressefoto 2019. 
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