
Stormaktspolitik i Frösthult
Vid Föreningen Frösthults Bygdegårds årsmöte, söndag 5 mars, höll Gunnar Johansson ett  

aktuellt föredrag med egna foton. 38 deltagare upplevde Gunnars tidsresa - från uppväxten i 
Frösthult till 35 år som internationell journalist i Ryssland. 

Intresset för landet väcktes med en turistresa 1965 och förstärktes då Gunnar from 1975 
arbetade för Expressen, med egen lägenhet i Moskva. På plats har han ofta hamnat mitt i de 
dramatiska händelserna. Som då Sovjetunionen på kort tid föll samman och när Jeltsin efterträdde 
Gorbatjov. Han har på nära håll upplevt hur oligarker snabbt "skapade" enorma förmögenheter och 
hur Jeltsins drickande banade väg för Putin. Så länge oljepriset steg gick Rysslands ekonomi bra för
att senare bli ansträngd - särskilt pga EU:s och USA:s sanktioner,  införda efter annekteringen av 
Krim. Denna har istället ökat Putins popularitet bland ryska medborgare - idag stöds han av 84 
procent. Han har skapat en egen personkult. Tröjor, kalendrar, mm visar Putin i olika roller - där han
alltid framstår som "bäst ". 

Statliga  TV-kanalers propaganda för Putin är avgörande. Väst framställs som "fiende" (pga 
sanktionerna) men ej militärt, där Gunnar anser att Baltikum och Sverige inte är hotade. Putin vill 
ha bekräftelse internationellt. Framgång i Syrien och "upptining" med USA (pga  Trump) gynnar
 honom.  

Gunnars intressanta berättelse kunde vi lyssnat länge till, men traditionsenlig semla med 
kaffe ville ingen missa. Årsstämman började med att ordförande (Kaj Carlsson) och sekreterare 
(Örjan Englund) valdes att hantera dagordningens 28 punkter. Styrelsen omvaldes och David 
Larsson och Johan Gestlöf  tillkom som suppleanter. 

År 2016 gav negativt resultat, pga en oplanerad avloppsåtgärd. Egna arrangemang 
(nationaldag, midsommar, boule, julmiddag, mm) är  välbesökta. Uthyrningar har ökat något, nya 
dukar har inköpts och bredband / fiber anslutits. Under 2017 satsas på målning av fasaden samt 
många egna arrangemang. 
Bengt Alfredsson 


	Stormaktspolitik i Frösthult

