
Världsmetropolen

Tacka miljardärerna  
för det nya Moskva. Deras 

pengar har gjort staden galen 
och trendig. Ett säkert upplägg 

för att besökaren ska förfäras 
och förföras.  

Ur mörkret i allén frigör sig två ryttare till 
häst. De rider ut mitt i gatukorsningen, 

stannar till framför ingången till en av stadens 
trendigaste restauranger och kryssar sedan 
i väg mellan parkerade Hummerbilar och 
dussinet Mercedes och BMW, samtliga bilar 
med var sin privatchaufför. 

Ingen höjer på ögonbrynen. Klockan är 
halv två. Sommarnatten är ljum. 

Ett passande namn på gatukorsningen vore 
oligarkhörnan. Här ligger Galerya, den mest 

exklusiva innekrogen just nu. Mitt emot ligger 
La Maree, fiskrestaurang med hög status 
bland finkrogarna, och i andra hörnan det 
femstjärniga hotellet Auroras restaurang. 

Det är restauranger där det krävs ett stulet 
kreditkort på fickan för ett besök, sägs det 
lite ironiskt. En hänvisning till oligarkerna 
– de ryska multimiljardärerna – som fick köpa 
statens egendomar billigt när Sovjetunionen 
kollapsade.

Trots att Ryssland är ett fattigt land med 
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en medelinkomst på knappt 2 000 kronor i 
månaden är oligarkerna tillräckligt många för 
att prägla Moskvas innerstad. Ingen annan 
stad i världen har så många miljardärer. Inte 
ens New York. Här bor eller jobbar 33 av 
Rysslands totalt 36 miljardärer, enligt senaste 
Forbeslistan. Och det har kraftigt bidragit 
till att Moskva i dag är en världsmetropol. 
Staden är hämningslös. Tvåvåningshus i slit-
na men bjärta färger ligger inklämda mellan 
1800-talspalats. Guldglimrande lökkupoler 
kontrasterar mot gråa sovjetiska betongkloss-
ar. Hypermoderna skyskrapor gör sällskap 
med de sju stalinistiska systrarna i gotisk 
stil. Och runt Röda torget huserar vykorts-
motiven Vasilijkatedralen, Leninmausoleet, 
Kremlmuren, Gum och Historiska museet. 

Moskva 2006 är fyllt av fler neonskyltar 
än Las Vegas. Här finns några av världens 
bästa restauranger, coola och konstiga klubb-
ar och experimentellt mode. Moskva är en 
stad med framtidstro.

– Skulle någon få för sig att starta en restau-
rang som serverar sniglar på en buffels panna, 
så tvekar ingen. Det finns tillräckligt mycket 
pengar för att testa de vildaste idéer – och 
alltid någon som är beredd att betala.

Det berättar svenska Sandra som har jobbat 
på restaurang Scandinavia vid Pusjkintorget 
sedan 1998. 

– Alla nyheter i världen finns samlade i denna 
stad. Här finns en framtidsanda som är väsens-
skild från den desillusionerade västerländska. 
Här tror de fortfarande att allt är möjligt. Det 
är det som gör Moskva så roligt.

Några kvarter bort in på en tvärgata ligger 
Café Pusjkin. I det gamla huset möts du av 
trämöbler, antikviteter och kristallkronor. 
Historiens vingslag fläktar i håret. I ett slag 
förs man till 1800-talets mitt. Men den romant-
iske 1800-talspoeten Alexander Pusjkin har 
garanterat aldrig satt sin fot här. Allt är fejk. 
Restaurangen byggdes för sju år sedan då en 
ryss, lika målmedveten som rik, bestämde sig 

för att återskapa Pusjkins tidsepok. Botten 
på resturangägarens kassakista är ännu inte 
nådd. Han reser fortfarande världen över och 
köper in ryska antikviteter för att förbättra 
restaurangens autenticitet. På övervåningen 
ett exklusivt nyryskt kök med franska influen-
ser, på bottenvåningen det traditionella ryska 
till mer modesta priser. Det är här du ska 
äta blinier med svart kaviar, pelmenis med 
smetana och borsjtj.

På Tverskaya, en av stans främsta shopping-
gator, är det mycket folk dygnet runt. Här 
precis som överallt annars i Moskva kommer 
fördomarna om vodkafylla på skam: det är öl 
som gäller. Och den halsas direkt från flaskan. 
Kostymklädda män går hem från jobbet med 
portföljen i ena handen och en 50-centiliters öl-
flaska i andra. Även kvinnorna gör det, klädda 
i dräkt eller designerdekorerade slitna jeans.  

Trafiken är livsfarlig, men man slipper gå 
över de sexfiliga gatorna. I stället går man 
under dem. I gångarna är kommersen livlig. 
Rynkiga babusjkor i huckle säljer kaninungar 
och hem-odlad frukt. Små glasade kiosker är 

fyllda från tak till golv med dvd-filmer, cd-
skivor, underkläder, nötter, blommor, t-shirts, 
parfymer och solglasögon. Ju närmare Röda 
torget desto exklusivare. 

– Moskva är så dyrt, som New York. Men 
det är ändå en helt egen planet, säger fotografen 
Andrei Rozen som fotograferar för ELLE.

Andrei är ryss men uppvuxen i USA. Han 
flyttade tillbaka till Moskva för något år sedan 
och är fortfarande chockad över att Moskva 
kommit i kapp New York i många aspekter. 

Restaurangbesöken kostar ungefär som i 
Stockholm och det gäller att se upp – drink-
notan drar gärna i väg. 

Liksom shoppingen. Det är därför du ska 
åka hit i juli och början av augusti eller till jul. 
Då pågår de stora reorna. Och då kan man 
komma över Stella McCartney eller Masha 
Tsigal till halva priset.

Trots att ryska designers gör entré på visning-
ar världen över och den ryska modeveckan i 
Moskva får alltmer internationell press är det 
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           ingen annan stad i världen har så många miljardärer som Moskva.
       .” ”

I den ryska huvudstaden samsas historiska vykortsmotiv med romantik  
och nymodigheter. dricksglas med vodka syns inte till – däremot ölflaskor.
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svårt att hitta det inhemska modet i Moskva. 
Länge var Marki, som nyligen stängt, den 

enda butiken som sålde kläder från ryska 
designers från hela det gamla Sovjetunionen. 
Cox har varit med sedan mitten av 1990-talet 
och samarbetar med mer än 170 designers 
från Ryssland, Vitryssland och Georgien. 
Den tredje butiken är I.Zima med ett 40-tal 
ryska designers, bland annat designduon 
Anna Chistova and Marina Endourova, In-
shades, Violetta Litvinova, Arsenicum och 
Mainam. 

Nyligen öppnade Ufo (United fashion or-
ganisation). Den lilla affären ser ut som en 
syateljé. Här sitter Irina Sohina, nyutexamin-
erad från det tvååriga texiluniversitetet, och 
syr fast nya detaljer på 1950-talsklänningar. 
På Ufo finns det unga ryska experimentella 
modet, men även etablerade märken som Art 
Point, Maka Assatiany och Katu.   

När de modeintresserade i Ryssland vill 
ha snyggt ryskt mode som inte kräver en 
miljardärs plånbok går de till Sultanna Frant-
suzova. Hon har lyckats skapa ryskt mode till 
riktigt bra priser. Bara i våras öppnade hon 
sju nya butiker i centrala Moskva.

På den exklusiva shoppinggatan Kuznetsky 
Most strax bakom Röda torget ligger bygg-
naden som under Sovjeteran var landets 
designkontor. Här skulle alla modekoncept 
godkännas innan de fick börja produceras.  
I dag rymmer huset luxuösa Podium, en av de 
första modebutikerna i Moskva med alla de 
stora internationella namnen. Här finns även 
två inhemska: Alena Akhmadullina från S:t 
Petersburg som precis haft sin andra visning 
på modeveckan i Paris och Masha Tsigal, kan-
ske mest känd för att ha klätt duon Tatu.

Utanför Podium, på vägen mot inneres-
taurangen Vogue på Kuznetsky Most, dyker 
ytterligare en häst upp. En vit häst med ryttare 
som klippt och skuren ur den ryska klassikern 
Anna Karenina. I horisonten lyser den stora 
röda stjärnan på Kremls klocktorn. Den har 
vakat över Moskva sedan 1500-talet och slapp 
fraktas till Kyrkogården för fallna monument 
där skulpturer av bland andra Lenin och den 
hatade KGB-chefen Dzerzjinksij hamnade när 
Sovjetunionien föll. Stjärnan roterar sakta och 
syns på tre mils avstånd från alla väderstreck. 
Det ryska namnet för röd, som i Röda torget, 
har föga med politik att göra. Det är ett gam-
malt uttryck för vacker.

SHopping
ryska desIgners
CoX (Council of Xperiments)
9/2 Ulitsa maroseika. metro kitaj-gorod. 
Cox samarbetar med 140 designers från hela 
det forna Sovjetunionen, bland andra Alex-
ander Terekhov, designduon Mainam och 
Dimitry Loginov, med varumärke Arseni-
cum, som förra året blev utsedd till landets 
bästa nya designer.

I.ZIma  
4 Vorotnikovsky pereulok. 
metro mayakovskay.
Irina Zima är designer med förkärlek för nya 
applikationer på vintagekläder. Hon upplåter 
sin butik till ett 40-tal ryska designers.
sImaCheV 
12 stoleshnikov pereulok. 
metro pushkinskaya.
Den 31-årige designern Denis Simachev har 
butiker i Tokyo, New York och Madrid. Först 
i maj öppnade hans första på hemmaplan, ett 
lyxigt tvåvåningspalats med golv i samma 
sorts granit som Leninmausoleet och vägg-
paneler av den eritreanska träslaget okume 
med hans initialer infällda i Swarovskikristall. 
Ett måste för alla Moskvas besökare. 

Ungt ryskt mode 
Unika plagg och experimentellt mode av 
nyutexaminerade ryska designers och mer 
kända namn som Masha Tsigal, Art Point, 
Maka Assatiany och Katu.   
podrUga  
5 teatralny proyezd, metro lubjanka.
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Utanför gum på randen till röda 
torget är klädkassarna guld värda. 

Cox samarbetar med fler än 170 ryska, 
vitryska och georgiska kläddesigners. 

tre våningar lyxig modedesign på 
podium konceptstore.

spännande rysk 
kläddesign finns 
även på le form. 

hos Cox finns bland 
annat masha tsiegel, 
Violetta litvinova, 
denis simachev. 

the book café
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UFo, 4 
Ulitsa Ilinka, gostiny dvor, ingång 6 
bottenvåningen. metro kitaj-gorod.
sUltanna FrantsUZoVa
18 leningsgradsky prospekt, 184-1 
prospekt mira, 15 tC ”moskvichka” 
novy arbat med flera. 
Rysslands egen H&M-prinsessa har hög status 
och inte ens modeeliten kan motstå hennes 
kläder. Sultanna Frantsuzova har totalt fem-
ton butiker i Moskva. 

InternatIonell desIgn
podIUm konCeptstore 
14 Ul. kuznetsky most. metro: kuznetsky 
most.
Elegant modeaffär med märken som Chloé, 
Replica, Stella McCartney och Paul Smith lik-
som Alena Akmadullina och Masha Tsigal.  
le Form 
35/28 povarkskaya Ulitsa. metro Bar-
rikadnaya.
Le form blandar framgångsrikt ryska designers 
som Denis Simachev och Biryukov med utländ-
ska som Marilyn Moore och Junya Watanabe. 
Butiken ligger inte i city, men är väl värd en 
utflykt längs tunnelbanans Trädgårdsring.
gUm & tsUm 
röda torget och 2 petrovka Ulitsa. metro 
okhotny ryad.
De två ryska varuhusen Gum och Tsum 
tävlar om de exklusiva kunderna. Gum har 
försprånget i sin vackra byggnad vid Röda 
torget, men Tsum, ett stenkast bort, har lyck-
ats locka exklusivare märken och blir med 
Max Chernitsov först ut med rysk design. 

I Petrovskijpassagen och Tretjakovskis pro-
jezd finns Etro, Kenzo, Jean-Paul Gaultier, 
Armani, Gucci, Prada och alla unga Moskva-
bors favoritdesigner Dolce & Gabbana. I 
Tretjakovksys projezd såldes 30 Ferraribilar 
förra året. 

en marknad oCh en salUhall
JelIseJeVs salUhall
tverskaya 14, metro tverskaya.
Moskvas mycket vackra delikatessaffär som 
under Sovjeteran kallades Gastronom nr 1. 
Shoppa vodka, kaviar och den ryska chokla-

den Krasny Oktyabr. Här hittar du också 
Stalins favoritvin: georgiska Kchvanvhkara. 
Fast det är billigare i närmaste snabbköp. 
IsmaJloVomarknaden
metro: Izmailovo park, 20 min från cent-
rum.
Överdådig lopp- och souvenirmarknad 
med lackbrickor, matrjoskadockor, ryska 
pälsmössor, sovjetarméns pinaler samt pirat-
kopierade cd-skivor och dvd-filmer. Men 
även antikvitetsmarknad med bland annat 
orientaliska mattor. 

BArEr 
& rESTAurAngEr
Bar 30/7
petrovka 30/7. metro Chekhovskaya.
Bar 30/7 är en av Moskvas första renodlade 
barer och stället att synas på just nu. Stora 
glasfönster ut mot boulevarden och lika lång 
bar som drinklista. 
CaFé pUsJkIn
tverskoy Bulvar 26 a. 
metro pushinskaya.
Moskvas mest kända resturang. Här äter du 
stans bästa blinier och borstj. På övervåningen 
ett mer exklusivt experimentellt nyryskt kök.
red
22–24 kutuzovsky prospekt. metro stu-
dencheskaya.
Bara utsikten över hela Moskva, genom 
glasväggarna från golv till tak, är värd besöket. 
Den röda baren på 27e våningen i den hyper-
moderna skyskrapan Tower 2000 påstås dess-
utom vara en av världens 30 bästa barer. 

VogUe CaFé
7/9 Ulitsa kuznetsky most. metro kuz-
netsky most.
Superinne med ett mycket exklusivt klientel. 
Dyrt och snobbigt men ändå soft med lounge-
musik, bar och bakelsedisk. 
galerya
27 Ulitsa petrovka. metro Chekhovs-
kaya.
Nummer två på topplistan. Exklusiv restau-
rang med bar hela natten. Sushi och euro-
peiska rätter på menyn. Många svarta bilar 
med privatchaufförer utanför. 
ChaIhona-1 loUnge
Ulitsa karetny ryad (i hermitageparken). 
metro pushkinskaya. 
Uzbekisk restaurang med soffor och låga bord 
i Hermitageparken. Rysk meny med riktigt 
god mat. Efteråt kan du sjunka ännu djupare 
och bolma på en hookah med äppelsmak.  
Jagannath
kuznetsky most 11. metro kuznetsky most
En av få helt vegetariska ekologiska restau-
ranger i köttälskande Moskva. Etnoinspir- 

Jelisejevs saluhall, anrik delikatessaffär med 
gigantiska kristallkronor. tillbakalutad middag på uzbekiska Chaihona-1 lounge. 

Bar 30/7. Utifrån ser det ut som en svensk stuga. suzy Wongs bar i designcentret art play. 

nyryskt exklusivt kök på 
övervåningen av Café pusjkin.
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erat indiskt kök med bordsbeställning och 
kafédel med stans godaste bakelser. Billigt 
och prisvärt. 
yolkI-palkI
Billig och bra snabbmatskedja med bland 
annat rysk och mongolisk mat. 
karetny dVor
52 Ulitsa povarskaya. metro Barrikadnaya.
Kaukasisk restaurang med härlig uteserver-
ing. Fräsch mat till bra pris. 
sUZy Wong Bar oCh kaFe keks
11 Ulitsa timura Frunze. metro park kul-
tury.
I designcentret Art play i en industrilokal vid 
Park Kultury finns två rätt nya restauranger 
med bra pris. Keks med brunmurrig 1960-
talsinredning och rysk meny och Suzy Wong 
med modernt kinesiskt kök och experiment-
ella drinkar. Livekonserter och dj-program. 
Vodka Bar
18 b Ulitsa lva toltstogo. metro park kul-
tury.
Nära Art play finns Vodkabar. Här serveras 
krispig saltgurka till vodkashots och den in-
somnade myten om Ryssland väcks till liv 
igen fast i ny, trendigare version.

HoTEll 
hotel BUdapest 
2/18 petrovskie linii. metro kuznevsky 
most.
Prisvärt trestjärnigt hotell nära Kreml och Bol-
sjojteatern. Byggt i neoklassicistisk stil 1876. 
Dubbelrum kostar cirka 1 600 kronor. 
hotel metropol
1/4 teatralny proezd. metro ploschad 
revolyutsii.
På legendariska femstjärniga Metropol har 
Lenin levererat några av sina tal och några 
scener ur Dr Zjivago är inspelade här. Dubbel-
rum cirka 3 000 kronor. 
hotel UkraIna
2/1 kutuzovsky prospekt. metro kievs-
kaya.
En unik möjlighet att få bo i en av de sju 
stalinistiska skyskraporna, med utsikt över 
Moskvafloden. Hotellet är gigantiskt med 
över tusen rum, men prisvärt för att vara 
fyrstjärnigt. 1 400 kronor inklusive frukost.

5 kulTurEllA kickAr
1. lenInmaUsoleet. röda torget.  
Det kylslagna granitmausoleet är trots allt ett 
måste. Så länge det nu varar, för det pratats 
om det är dags att begrava den sedan 80 år 
tillbaka balsamerade Lenin. En guide för 450 
kronor, oavsett hur stor din grupp är, tar dig 
förbi köerna.
2. BolsJoJteatern
1, teatralnaya ploshcha metro teatralnaya. 
Bolsjojteatern renoveras för astronomiska be-
lopp och blir inte klar än på några år. Men 
på Bolsjojteaterns nya scen, som öppnades 
2003, dansas det för fullt.  
3. sandUnoVskaya Banya
14 Ulitsa neglinnya. metro kuznetsky most. 
Det ryska traditionella ångbadet bör upplevas 
på det grandiosa Sandunovskiye. Badpalats-
et från slutet av 1800-talet ligger mitt inne i 
centrala Moskva. 
4. maJakoVskIJmUseet 
3/6 lubjanskij projezd. metro lubjanka.
Byggt för att återspegla den ryske poeten, 
exhibitionisten och revolutionären Vladimir 
Majakovskij. Konstruktivistiska metallkon- 
struktioner i fantastiska vinklar utgör bak-
grund till hans poesi, filmmanuskript och 
affischkonst. 
5. nya tretIakoVgallerIet 
10 krymskij val. metro park kulturny.

Konst från 1900-talet med verk av Malevitj,  
Rodtjenko, Kandinsky och Stenberg. Utanför 
galleriet ligger Kyrkogården för fallna monu-
ment, med skulpturer som revs när Sovjet-
unionen föll.
 

nATTkluBBAr  
MED DAnS 
propaganda
7 B. Zlatoustinskiy pereulok. metro kitay-
gorod/lubyanka.
En av de första klubbarna i Moskva som 
är stadigt populär. Klockan elva åker bord 
och stolar ut och kaféhäng blir gungande 
nattklubb. 
FaBrIqUe 
kosmodamianskya nabereznaya 2. 
metro novokuznetskaya.  
Inrymt i gamla design- och teknikuniver-
sitetets byggnad och prisbelönt för sin 
inredning. En gungande dansfabrik med 
transparenta glasdansgolv och chillout-zone. 
Stenhård bedömning av köande. 
kItaJskI letChIk dZhao-dao  
(den kinesiska flygpiloten dzhao da)
lubjanskij proezd 25, metro kitaj-gorod.
Liten intellektuell klubb, med mat och live- 
uppträdanden. Studentikost, rökigt och bohem- 
iskt med bra ös på dansgolvet.                 
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ett litet museum till den stora poeten pusjkins ära.  en av moskvas sju stalinistiska systrar, de Batman-inspirerade skyskraporna, som präglar staden. 

Utanför de bättre krogarna står 
alltid ett antal stora svarta bilar,  
med privatchaufförer och livvakter.
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