




Om att få skjuta skarpt för moderlandet 
 

Andra världskriget 1939–1945 
 

"Precis intill mig slets män i bitar. Jag måste skjuta och förbinda de sårade samtidigt. Vi 

stormade ett tyskt hus. Under attacken dödade jag två nazister: den första nära huset, den andra 

när han stack ut huvudet ur en stridsvagn." Roza Sjanina, sovjetisk prickskytt, 1945” 

 

   I februari 1943 utsågs Valentin Markov, major i det sovjetiska flygvapnet, till chef för 125. 

Stört-bombarregementet. Dess tidigare befäl, major Marina Raskova, hade kraschat och 

omkommit. Första natten på regementet låg Markov sömnlös. Hur han än försökte kunde han 

inte föreställa sig hur han skulle kunna samarbeta med sitt nya förband. 125. störtbombarna 

bestod nämligen nästan enbart av kvinnor, från piloter och navigatörer till lastare och 

mekaniker. "Jag kände till planet [Petljakov Pe-2) och visste hur svårt det var att flyga även 

för manliga piloter. Jag kunde inte förstå hur kvinnor skulle klara av det", berättade Markov 

senare. Markovs bild av kvinnliga soldater var helt och hållet konventionell - fantasilös, skulle 

man kunna säga. Han förmådde inte visualisera kvinnor som aktörer i krig. Hur skulle de kunna 

få upp en Pe-2 i luften? Hur skulle de kunna bomba fascister? Valentin Markov sa sig känna 

till "kvinnors natur" och bedömde den som inkompatibel med allt vad det militära stod för: 

underordning, lydnad, rationalitet. Han skulle "få ett helvete", spådde hans kamrater dystert. 

 

   Markov bestämde sig för en hård och opersonlig ledarstil. Det är i allmänhet inget bra sätt att 

vinna sina underordnades förtroende. Kvinnorna avskydde hans strikta och mästrande sätt - att 

bli under-visad om saker man redan vet är enerverande. Dessutom hade 125. regementet väntat 

sig en kvinna som efterträdare till den populära Raskova, högt värderad för sitt mod och sin 

naturliga auktoritet. Bakom Markovs rygg kallade kvinnorna honom för "Bajonetten", på grund 

av hans spikraka uppenbarelse. 

 

   Men Markov hade trots allt förmågan att ta in verkligheten. Därmed fick han snart anledning 

att revidera sin uppfattning om kvinnor i det militära. De närmaste månadernas erfarenheter 

visade att flygarna, navigatörerna och skyttarna i 125. varken var odisciplinerade, fega eller 

gnälliga. De var modiga, fokuserade och, tillstod Markov, som grupp mer samspelta än män. 

Den hypermoderna störtbombaren Petljakov Pe-2 hade de samma glädje av, och svårigheter 

med, som männen. 

 

   Arbetsfördelningen inom militären återspeglar ett samhälles allmänna genustänkande och 

grad av sexism. Betyder det att Sovjetunionen under 1940-talet var ett mer jämställt land än 

andra krigförande nationer? Ingen annan stat tillät kvinnor att flyga stridsuppdrag, inget annat 

land sanktionerade, åtminstone inte officiellt, kvinnors deltagande i vad vi kan kalla "den 

fysiska destruktionen av fienden". På ett idealistiskt plan var det så revolutionens slagord om 

likhet mellan könen levde fortfarande kvar. Men samtidigt, i en nation där alla medborgare 

förväntades underordna sig samhällets bästa, blev kvinnors viktigaste uppgift i praktiken att 

föda och fostra en ny generation. 

 

   Trots att sovjetiska kvinnor tjänstgjorde som stridsflygare, infanterister och i 

stridsvagnsbesättningar betyder det inte att det var ett förstahandsval för den sovjetiska 

krigsledningen. Sovjetunionens militära policy var varken jämlik eller speciellt genomtänkt. 

Snarare var den bekväm och ett uttryck för Stalinregimens låga värdering av människoliv. 

Stalins främsta trumfkort, speciellt i början av kriget, var unionens stora befolkning. I våg efter 



våg slängdes den in som slaktboskap i striderna. Krigsmyndig-heterna uppmuntrade aldrig 

aktivt sovjetiska kvinnor att söka sig till stridande förband. Däremot utnyttjade man den 

stridsvilja som många av dem visade. 

 

   125. störtbombarregementet var ett av tre kvinnliga flygförband som grundades vid den här 

tiden. Alla tre var, som det verkar initierade av Valentin Markovs företrädare, rekordflygaren 

Marina Raskova. Hon var Stalins personliga vän och hennes engagemang är ett exempel på hur 

enskilda kontakter och individuell handlingskraft fick betydelse i organiserandet av den till en 

början oformliga sovjetiska krigsmaskinen. 

 

   Marina Raskova var det sovjetiska flygvapnets första kvinnliga navigatör. Hon hade flera 

rekord på sin meritlista. Tillsammans med Polina Osipenko och Valentina Grizodubova flög 

hon 1938 ett tvåmotorigt bombplan, en Tupolev ANT-37 kallad Rodina (Moderland), 650 mil, 

från Moskva till Vladivostok. Även om teamet kraschlandade en bit före slutdestinationen (och 

var försvunnet i ödemarken i mer än en vecka) satte de världsrekord för långflygning för 

kvinnor. Tillbaka i Moskva hyllades trion av pressen. Partiorganet Pravda ansåg dock att det 

var partiet som skulle ha mest ära för bedriften: "Vårt lands kvinnor är inte hushållsslavar, 

livegna och blottställda. De visar gång på gång, tack vare att partiet och regeringen har gett 

dem fullständiga medborgerliga rättigheter, sitt mod, sin viljestyrka och sina färdigheter, lika 

stora som männens”. Det var sådana reklamslogans som beredde väg för de kvinnliga 

stridsdeltagarna i Sovjetunionen under kriget. 

 

   Ändå är det viktigt att se att det sovjetiska beslutet om att instifta kvinnliga flygregementen 

inte enbart gjordes i PR-syfte. De var en eftergift till de unga kvinnor från framför allt 

storstäderna som i ett desperat läge krävde att få tjäna sitt land. Barn av revolutionen 1917–

1921 som växt upp med en idealbild av kvinnor och män som kämpade tillsammans i det 

sovjetiska projektet. En kvinna på väg till en värvningsintervju sa: "Vi gick dit fyllda av de mest 

patriotiska känslor. Tanken att vi, unga kvinnor, var betrodda att slåss för moderlandets frihet 

sida vid sida med män gjorde oss stolta”. Ibland blev resultatet av intervjun en besvikelse: "Helt 

plötsligt [bestämdes det] att jag skulle bli... militär kontorist. Jag var chockad. Militär 

kontorist! Det lät som en förolämpning. Jag var säker på att i armen slogs alla, utan undantag, 

med vapen i hand”. 

 

   De kvinnor som sökte sig till armen var ofta välutbildade och, som kvinnan ovan, fyllda av 

stark patriotism. De var uppslukade av tanken på att deras land och deras idéer var hotade av 

en borgerlig eller fascistisk omvärld. Varför skulle de inte få försvara denna ärorika nation med 

vapen i hand? Långt före den massmobilisering som infördes 1942 överöstes myndigheterna av 

brev från kvinnor som prompt ville till fronten för att kämpa mot "de fascistiska hundarna''. 

Det var delvis för att blidka dessa kvinnor som de tre kvinnoregementena grundades. Raskova 

blev deras portalfigur. 

 

   Helkvinnliga förband har, som vi sett, varit näst intill obefintliga i historien. Ofta har de varit 

ett uttryck för propaganda. I Nordkoreas befintliga armé finns till exempel kvinnliga soldater 

som iklädda högklackat och korta kjolar bildar en grupp paraderande kommunistiska 

cheerleaders. I Ryssland kunde vi vid det senaste firandet av Segerdagen se president 

Putinmanifestera en liknande "minikjolsparad''. Många förskräcktes över den sexistiska 

uppvisningen av kvinnliga "soldater" i opraktiska uniformer. Verklig jämställdhet inom 

militären kan ju nås först när enheterna är könsneutrala, med varje person på den position han 

eller hon passar bäst för. Kanske var Marina Raskova medveten om det. Men hon visste också 

vilka fördomar som drabbade kvinnor som vågade sig in på männens domäner. Hon insåg att 



de kunde bli en hämmande faktor för regementenas framgång. Därför bestämde Raskova, 

tillsammans med ungdomsorganisationen Komsomol, att inte bara piloterna utan all personal i 

de nya förbanden, från kontorister och mekaniker till kulsprute-skyttar, skulle vara kvinnor. På 

grund av personalbrist på främst marksidan kom dock två av de tre förbanden så småningom 

att bli blandade. 

 

   Mest känt av dessa tre är 46. gardesnattbombregementet. De är ofta omtalade som 

Nachthexen, tyskarnas öknamn på förbandet. Piloterna i 46. flög enkla och billiga Polikarpov 

U-2 plan (från 1944 Po-2), byggda i trä och duk. Träffar från jaktplan eller luftvärn i det sköra 

skrovet kunde resultera i att besättningen (pilot och navigatör, någon beväpning fanns inte) 

genomborrades av långa trästickor. Långsamheten, tillsammans med den låga flyghöjden, 

gjorde dem svåra att skjuta ner för motståndar-nas snabbare Messerschmitt och Focke-Wulf. 

Att flyga U-2 krävde ett betydande mod av manskapet som otroligt nog ofta satt i en öppen 

cockpit. De fyra bomberna måste släppas manuellt över målet. Först i slutet av kriget utrustades 

planen med fallskärmar och radioutrustning. 

 

   I maj 1942 lämnade gardesnattbombarna, under befäl av före detta civilpiloten Jevdokia 

Bersjans-kaja, träningsbasen i Engels för att ansluta sig till Sydfronten. På garnisonen i Trud 

Gorniaka möttes de av en milt sagt skeptisk divisionschef, Dimitrij Dimitrievitj Popov. Han 

ringde omedelbart upp sin general: "Jag har fått 112 små prinsessor. Vad är det tänkt att jag 

ska göra med dem?" Generalen svarade: "De är inga små prinsessor, Dimitrij Dimitrievitj, utan 

fullfjädrade piloter. Och, som alla de andra piloterna, ska de slåss mot fienden”. 

 

   Nej, några prinsessor var de inte. Men mycket unga. Dedikerade och modiga, men också 

rädda. Hösten 1942 sattes de för första gången in i strid. Snart flög de mellan fem och tio, ibland 

upp till femton, stridsuppdrag per natt, vecka efter vecka, månad efter månad, utan permission. 

Under vintern i extrem kyla. De bombade broar och försörjningsdepåer, befästa med tungt 

luftvärn. "Det var en enorm nervpress", sa piloten Nadja Popova i en intervju på 1980-talet. 

"Närhelst jag blundade såg jag bilder av brinnande plan som kraschade med mina väninnor”. 

Piloterna fick te serverat i cockpit och hann ibland slumra till en stund medan planet tankades 

och lastades för nästa vända. Varje lastare lyfte under en natt med maximal aktivitet hela tre 

ton bomber. De vägde femtio kilo styck. 

 

   585. dagbombregementet, senare omdöpt till 125. gardesstört bombregementet, kom under 

Raskovas eget befäl och flög de betydligt modernare Petjlakovplanen. Dessa var kapabla, 

medeltunga bombplan som snabbutvecklats för att möjliggöra precisionsbombning och möta 

hotet från Luftwaffe. Men regementet hann aldrig träda i aktiv tjänst innan Raskova stupade. I 

december 1942 kraschade hon i snöstorm på väg till Stalingrad. Kroppen, som hittades efter två 

dagar, sändes med tåg till Moskva. Raskova blev en av dessa kvinnliga soldater som det 

sovjetiska samhället skulle minnas och hylla som förebilder. Hon var ideologiskt perfekt, inte 

bara en våghalsig flygare och energisk administratör utan också hustru och mor. Hennes dotter 

var tretton år när Raskova omkom. Och framför allt var Raskova en stor beundrare av Stalin. 

Under sin första rekordflygning, 1938, hade hon, enligt egen utsago, diktatorn i tankarna hela 

vägen till Archangelsk: "Vi tänkte på Stalin när vi lyfte från Sevastopol, vi tänkte på honom 

medan vi erövrade varje kilometer under vår slingriga stig, och inspirerade av hans kärlek och 

omvårdnad full följde vi vårt hedervärda uppdrag åt Stalin”. Inte så konstigt att Raskova fick 

en statsbegravning och att hennes kvarlevor bisattes i Kremlmuren. 

 

   Men de allra skickligaste piloterna fanns i det tredje av de kvinnliga förbanden: 586. Jaktflyg-

regementet. Jaktflygarna, som duellerade i luften med fiendens piloter, räknade nedskjutningar 



och kunde få status som "ess” var också de som väckte störst beundran. Tillsammans flög de 4 

500 stridsuppdrag och var involverade i 125 luftstrider. Tyvärr verkar de också ha haft den 

minst lämpliga chefen. Major Tamara Kazarinova lyckades omedelbart hamna på 

kollisionskurs med sina stridspiloter. Anledningen var att hon bröt mot den kanske viktigaste 

regeln för befälhavare i krig: hon delade inte sina soldaters vardag. Kazarinova flög aldrig några 

uppdrag tillsammans med sitt manskap. Officiellt var anledningen att hon led av en gammal 

skada i ena benet. Inofficiellt handlade det om att hon helt enkelt inte bemästrade förbandets 

avancerade Yak-plan. Flera av regementets bästa flygare avskydde Tamara Kazarinova. Andra 

menade att hon gjorde så gott hon kunde, att hon var en ensam människa som i brist på naturlig 

auktoritet antagit en alltför hårdför och kall ledarstil. 

 

   Var det på grund av Kazarinova som de kvinnliga jaktflygarna inte producerade en enda 

"Sovjet-unionens hjälte" - nationens finaste krigsutmärkelse? De båda andra regementena 

kunde så småning-om räkna in tjugofyra respektive fem stycken. Borde till exempel inte Rajsa 

Surnatjevskaja och Tamara Pamjatnyk ha fått utmärkelsen? Tidig vår 1943 hamnade de i strid 

med två grupper tyska bombplan - sammanlagt fyrtiotvå Junkers och Dornier - på väg att 

attackera en uppsamlingsplats för sovjetiska soldater. På platsen fanns också stora 

bränsleförråd. Surnatjevskaja och Pamjatnyk (som utan förberedelse kastades in i denna strid) 

skingrade planen, sköt ner två maskiner vardera och tvingade de andra att släppa sina 

bomblaster utan precision. Som tack fick de var sin schweizisk guldklocka av den brittiske 

kungen, Georg VI. En grupp britter hade nämligen blivit vittne till händelsen och rapporterat 

hem. Några sovjetiska medaljer blev det däremot inte. 

 

   Flera av 586. regementets bästa flygare lämnade förbandet eller dog i olyckor. Lilia Litviak 

skickades av Kazarinova iväg som förstärkning till ett manligt regemente i Stalingrad. Hon 

valde att stanna där. Litviak, som före kriget klistrade in idolbilder av Marina Raskova i sin 

anteckningsbok, var känd både för sin genialitet som flygare och för sin fåfänga. Hon blekte 

håret med väteperoxid och tillverkade halsband av fallskärmsdelar. Litviak hann med tolv 

nedskjutningar innan hon själv sköts ner och för svann spårlöst sommaren 1943. Hennes 

mekaniker visste att en av Litviaks största rädslor var att dö utan att lämna något spår efter sig. 

Därför letade hon, tillsammans med olika grupper som specialiserat sig på eftersökningar och 

identifiering av stupade, efter Litviaks kvarlevor i många år. År 1979 lyckades de med all 

sannolikhet lokalisera dem i en anonym grav i den lilla byn Dmitrievka. Först då kunde Litviak, 

postumt, dekoreras med "Sovjetunionens hjälte''. 

 

   När freden kom 1945 var Litviak död. Surnatjevskaja och Pamjatnyk var båda gifta med män 

inom militärflyget. Den förra, gravid i fjärde månaden, loopade sin Yak-1 för att fira krigsslutet. 

En scen nästan för bra för att vara sann: blivande mor och stridspilot gör flygkonster av glädje 

för att hon snart ska få mönstra av. 

 

   Utan tvekan var flyget den vapengren som hade högst status i 1930- och 1940-talens 

Sovjetunionen. Det stod för modernitet, tekniskt raffinemang, makt och glamour. Det 

representerade också militär styrka. När Marina Raskova gjorde sina omskrivna långflygningar 

var det inte bara en personlig, idrottslig prestation utan också en uppvisning inför omvärlden. 

Detta land som till och med kunde mobilisera sina kvinnor, ja sina mödrar, till exempellösa 

bedrifter - vad skulle inte en sådan nation kunna åstadkomma i krig? 

 

   Ett knappt år före sin död, i februari 1942, tog Raskova med sig en grupp blivande kvinnliga 

stridspiloter på teatern. De skulle se en föreställning av pjäsen Nadezjda Durova, som byggde 

på 1800-talskavalleristens minnen från Napoleonkrigen. Durova hade, kanske något oväntat, 



dykt upp som en sovjetstylad symbol för kvinnors patriotism och militära kapacitet. Man får 

förmoda att hennes knäfall för tsar Alexander var bortredigerat ur pjäsen. 

 

   Efter föreställningen höll Raskova tal: ”Vi har kallats att fortsätta den ärorika traditionen av 

den ryska kvinnliga soldaten. Vi möter inte den sorts hinder och de konventioner som hindrade 

Nadezjda Durova från att helt och fullt visa modet och heroismen hos den ryska kvinnan. Allt 

har blivit oss givet: rätten att försvara vårt hemland, och flygplan och vapen”. 

 

   Det var delvis sant. I slutet av 1943 var närmare en miljon sovjetiska kvinnor engagerade i 

den militära kampen, partisaner inkluderade. Det betydde att de utgjorde åtta procent av den 

totala krigs-personalen. Ungefär hälften av dessa befann sig på olika sätt vid fronten, 

majoriteten som läkare och sjuksköterskor, radio kommunikatörer, mekaniker, lastare med 

mera. Alltså personal som inte primärt var delaktiga i dödande. Till krigets innersta kärna hade, 

enligt beräkningar, cirka 120 000 kvinnor tillträde. De tjänstgjorde som maskingevärsskyttar, 

stridspiloter, stridsvagnspersonal, prickskyttar, frontingenjörer, artillerister och luftvärns-

soldater. 

 

   Är siffran låg eller hög? Framför allt är den exempellös. Som en jämförelse kan nämnas att 

färre än en miljon amerikanska soldater deltog i aktiv strid under andra världskriget. Ofta 

glömmer vi bort att majoriteten av män som ställde upp i detta (och många andra) krig inte 

gjorde det vid fronten, med vapen i hand. Det gjorde, som vi sett, inte kvinnorna heller. Men 

medan räkneverket för män i detta avseende i allmänhet är inkluderande, det vill säga att alla 

män som deltar i krig ses som soldater, är det för kvinnor tvärtom. Bortsorteringen av kvinnorna 

sker på ett officiellt plan, genom att kvinnliga krigsdeltagare nekas militärstatus, eller 

klassificeras som icke-stridande. Men också inofficiellt, genom att uppgifter utförda av kvinnor 

inte ses som krigföring. Under striderna på östfronten 1941–1945 försvann fler än tvåhundra-

tusen personer som tillhörde den sovjetiska vårdsektorn. Dessa kvinnor och män arbetade under 

direkt eld, bland annat med att släpa sårade - och deras värdefulla vapen - i säkerhet. De var 

själva oftast beväpnade, vilket gjorde dem till legitima mål i krigföringen. Men de räknades inte 

som stridande. 

 

   120 000 är hursomhelst,  vill  jag hävda, en hög siffra.  Både i absoluta och relativa tal. Den 

indikerar att vi borde veta mer om dessa kvinnor än vad vi gör. Att de sällan finns med i de 

hundratals böcker som publicerats om kriget på östfronten har givetvis sina orsaker. Ett 

grundläggande skäl är, återigen, att krigets ramverk, dess förklaringsmodell, sedan urminnes 

tider varit manligt kodad. Det som fallit utanför har helt enkelt inte blivit begripligt. Det har 

viftats bort som ointressant. När kvinnor, som sovjetiskorna, stövlade rakt fram till den heliga 

graal, striden, så kunde det dessutom tolkas som ett ifrågasättande av en fundamental manlig 

identitet. Förödmjukelsen av att bli nedskjuten av en kvinna var långt större än att bli nedskjuten 

av en man. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Anna Larsdotter ”Kvinnor i strid” sid. 266–277 




