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E
t dårligt varsel. Når stats-tv i 
Sovjetunionens sidste år sendte 
Svanesøen af Tjajkovskij var det 
som regel ikke noget godt tegn. 

Enten fulgte efter transmissionen bekendt-
gørelsen af en generalsekretærs død. Eller 
også, som i august 1991, var den berømte 
ballet prologen til et kup mod Gorbatjov.

Ruslands mest berømte fange Mikhail 
Khodorkovskij reflekterer i sin nye selvbio-
grafi Fængsel og vilje (russisk titel, red.) blandt 
andet over de skelsættende begivenheder i 
1991, som endte med unionens opløsning. 

Det fejlslagne kup accelererer dramati-
ske omvæltninger, der kaster millioner ud i 
fattigdom, idet statens veludbyggede sociale 
sikkerhedsnet bliver revet væk under befolk-
ningen, da Sovjetunionen får dødsstødet. 
En samfundsmæssig omstændighed, som er 
noget underbelyst i bogen.

En lille eksklusiv gruppe med de rigtige 
forudsætninger og forbindelser formår dog 
at navigere i kaosset og vende situationen til 
egen fordel. Gruppens medlemmer bliver 
senere kendt som oligarkerne. Blandt dem er 
Mikhail Khodorkovskij.

I august 1991 er han 28 år, har fulgt en na-
turlig løbebane for stræbsomme ungpionerer 
og er avanceret til leder i en lokal afdeling af 
det Kommunistiske Partis ungdomsafdeling 
Komsomol. 

Men med tanke på hans senere karriere 

som succesrig forretningsmand og ejer af 
olieselskabet Yukos samt det faktum, at 
Sovjetunionen på det tidspunkt fremstod 
som en døende dinosaur, virker det overra-
skende, når han i bogen skriver, at han »følte 
sig som en del af Partiet« og »uden tvivl var 
for opretholdelsen af USSR«. 

Udover den frygt for kaos, der kan bemæg-
tige sig enhver, når Tjajkovskij slår temaet an 
til unionens svanesang, kan hans kærlighed 
til systemet måske forklares med hans status 
på det tidspunkt. Khodorkovskij var det tæt-
teste, man kom på en sovjetisk yuppie. Han 
var en del af systemet og i høj grad en, der 
havde noget at miste.

Sammen med biografiens medforfatter, 
den russiske journalist Natalija Gevorkjan, 
beskriver Khodorkovskij i bogen, hvordan 
han under Mikhail Gorbatjovs reformer i 
anden halvdel af firserne benytter sig af de 
nye muligheder for at arbejde sig op i det sov-
jetiske bureaukrati og skabe sig en fordelagtig 
position på det mere og mere frie marked.

På dette tidspunkt i bogen introduceres 
også nogle andre sovjetyuppier – senere 
oligarker med samme baggrund og af samme 
kaliber som Khodorkovskij. De udnytter de 
lovløse tilstande, der hersker, når et samfund 
bryder sammen, til at tilegne sig ufattelige 
formuer.

Roman Abramovich som skæbnen siden 
begunstiger med milliardforetagender som 
oliekoncernen Sibneft og i småtingsafde-
lingen den engelske fodboldklub Chelsea 

producerer og sælger plasticlegetøj fra sin 
lejlighed i Moskva, mens Perestrojka er på sit 
højeste.

Karriere og familieliv synes at køre på 
skinner for biografiens hovedperson – en ung 
fremadstormende entreprenør med skyhøje 
ambitioner – og personlige egenskaber til at 
føre dem ud i livet. I 1985 kommer sønnen 
Pavel Khodorkovskij til verden.

SOM et varsel om, at noget sørgeligt eller 
dramatisk skulle ske, kunne Svanesøen også 
nemt have været underlægningsmusik til far 
og søns sidste møde.

Vi er nu fremme ved september 2003, og 
der er løbet meget olie gennem rørledningen 
de forgangne år. Faktisk så meget, at Mikhail 
Khodorkovskij kan kalde sig Ruslands mest 
velbeslåede. Han er god for 15,2 milliarder 
dollar, og da erhvervsmagasinet Forbes of-
fentliggør sin liste over verdens rigeste perso-
ner, står hans navn ud for nummer seksten. 

I sit privatfly sætter Khodorkovskij kursen 
mod det nordøstlige USA, nærmere bestemt 
Boston og aflægger Pavel en visit – bare for 
en aften. Sønnen studerer i byen og Yukos-
chefen vil se, hvordan han har indrettet sig.

I en samtale med Natalija Gevorkjan i 
bogen beskriver Pavel deres sidste timer sam-
men: »Han så ud og opførte sig som altid, 
som om alting var i orden. Måske prøvede 
han at indgyde sig selv mod.«

Men afskeden rykker hurtigt nærmere, 
privatflyet er snart på vingerne igen, så Pavel 

spørger direkte: »Hvad kommer der til at ske 
nu, far?«

Mikhail Khodorkovskij indrømmer, at 
det ikke ser så godt ud. Han fortæller, at den 
russiske regering reelt kun har én mulighed 
tilbage: at sende ham i fængsel.

De russiske myndigheder arresterer Mikhail 
Khodorkovskij den 25. oktober 2003, da 
han sidder i sit fly på en landingsbane i 
Novosibirsk. Han er under anklage for skat-
teunddragelse og befinder sig pludselig i en 
proces, de fleste iagttagere anser for politisk 
motiveret – orkestreret i Kremls højeste 
kredse. 

Dagen efter styrtdykker Yukos-aktien. Med 
et slag er firmaet seks milliarder dollar mindre 
værd. Pavel har ikke set sin far siden.

DEN nemesis-ramte oligark har skrevet sin 
biografi i fængslet i den lille by Segesja, ikke 
langt fra grænsen til Finland, hvor han afsoner 
sin straf.

På det åbenbart lettere naive spørgsmål, 
som egentlig var ment retorisk, om faren til 
formålet har haft skrivebord og computer til 
rådighed, svarer Pavel Khodorkovskij med et 
smil: »Det er ikke et dansk fængsel.«

Sønnen er i Berlin til en konference med det 
formål at gøre opmærksom på bogen, farens 
skæbne og de politiske forhold i Rusland. Han 
forklarer:

»De enkelte kapitler er sendt ud håndskre-
vet og i brevform til forlaget.«

Bogen, der på tysk har fået titlen Min 

27-årige Pavel Khodorkovskij i et eftertænksomt øjeblik ved en af de mange pressekonferencer i Europa, hvor han har markedsført sin fars, den tidligere oliemagnat Mikhail 
Khodorkovskijs, biografi. Faren sidder i fængsel i Rusland på tiende år. Pavel bor i USA og har ikke været hjemme i Rusland, siden faren blev arresteret. FOTO: SCANPIX.

Interview. Mikhail Khodorkovskij – tidligere oligark og Ruslands mest prominente fange på tiende år – skriver i sin nye biografi 
Fængsel og vilje om sit fald fra magtens tinder. I Berlin mødte Weekendavisen hans søn, Pavel Khodorkovskij, der arbejder for at 
skabe opmærksomhed om bogen og farens skæbne. 

Den røverkapitalistiske martyr
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