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Tekst og foto: Astrid Haugen og
Hans Vidar Ellingsen
Planlegging og tur
Hvem bar vel ikke som mineralsamler lest om eUer hart om de store
mineralrikdommene pa Kolahalvaya. I oversiktene over nye mineraler
har det stadig vekk dukket opp navn moo umiskjennelig russisk
ortografi, og Kola moo de velkjente Lovozero- og Khibinamassiver
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bar vrert angitt som lokalitet for mange av demo Sa smatt dukker det
opp en del stutTer fra Russland og Kola i samlermilj~t ogsa i vart
hjemJige samlermilj~, og det er ikke fritt for at nysgjerrigheten pirres
og reiselysten vakner.
Hittil har - av velkjente arsaker - tilgjengeligbeten til
mineralrikdommene pa stedet vrert nrermest umulig for amat~rer og
samJere utenom Sovjetunionen. Men etter de store omveltninger i ~st,
har allting forandret seg, og ivrige oppl\i~pere og samlere bar endelig
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fatt de mulighetene de lengtet
etter. De fllrste samlere gjorde
sine ekspedisjoner siste ar, og
etterhyert som turistnreringen
gror frem pa Kola, Yentes det at
mangefmnerveiendit, trosslange
aystander og strabasillse forhold.

gode kontakter over grensa. Det er hell
n0dvendig med gode kunnskaper og
innsikt i forholdene pA halv0ya, sA hans
medvirkning skulie vise seg Avrere hell
avgj0rende for atturen kom island og i
tiIIegg ble bAde interessan~ lrererik og
full av opplevelser.
I 10pel av vinteren og vAren samlel
det seg et gjeng pA 7 personer som ville
Tidlig pA vinteren begynte mikro- satse pA luren, og med forenede krefter
bene A snakke om at det skulle vrert fikk vi frem et turopplegg som vi hApel
moro Ata seg en tur til Kola, ennu mens skulie tilfredsstille de forskjellige interdet ikke er saumfart og gjennomgravet esser som var representert i gruppen.
av sA allfor mange steinsamlere. Tenk A Her var samlel Mikrobene, Broder'n,
rn anledning til AgA ijomfruelig terreng, Fotografen, Journalisten og Kona saml
kanskje finne pegmatiller som ikke var Museumsmannen, aile med eventyrlysinnhule av Ars iherdig banking og grave ten i blodet, mot i brystelogstAl i benog
i skjerpsom det ennu fantes ur0rt mate- arrner. Og ikke minst interesse for mineriale i. Delle er jo enhver ama10rs dr¢m. raler og bergarter, smykkesliping, samt
Vi hadde ingen klare forestillinger om fisking og friluftsliv generell.
hva en slik tur ville innebrere, men de to
Vi ville i denne omgangen salse pA
pionerene fra forrige Ar ble beh0rig in- Lovozero-massivel, men med en avstiktervjuel, og deres erfaringer notert. De- ker til Apatili og Kirovsk som Iigger ved
res opplevelser skremte ikke, og vi be- s0renden av Khibina. Det var ikke frill
gynle Agrave ogsp0rre her og der blant for at yAre russiske guider og ledsagere
kunnige mennesker for Arn samlet mest var betenkt over A rn darner med pA
mulig inforrnasjon om forholdene der luren, det var nok noe uvanl. Senere ble
oppe.
damene beh0rig ber0mmel for tapper
Her er det jo ikke bare Asette i gang innsals av aile parter.
og pakke bilen og forvente at russisk
Ellerhvert fikk vi via forskjelligeveier
turistnreringskulle stA paraltil Ata imot kontakler pA de mest interessante steder
ivrige norske samlere. Del gjaldt Afinne i omrMet, bAde samlere og profesjofrem Iii en turoperal0r som kunne sam- nelle ble beh0rig innlemmet i listen over
arbeide om el passende opplegg, og den personer som vi ville opps0ke eller
f0rste kontakl ble tall moo PASVlK- kontakte pA en eller annen mAle. Riktig
TURIST AS i Svanvik. Arne Wikan er en apetittvekker ble Osl0-bes0kellil Dr.
mannen bak foretakel, en ekte finnmar- A. P. Khomyakov fra Moskva i mai,
king med entm;iasme og gApAhum0r og som ga noen av oss anledning Iii Ah0re
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pA interessante foredrag om geologi og
mineraler i del angjeldende omrAde.
SA smAtt tok planene konkret form.
Under ekspedisjoner i Russland - det
hadde vi fAtt innprentel pA forhAnd - gAr
del meste anderledes enn man har lenkt,
sA del gjelder Aha en god plan Aavvike
fra. Del ble f01gelig lagt mye arbeide i
planleggingen og forberedelsene. Turen
ble satt lil Ayare i 12 dager regnet fra
avreisen fra Kirkenes. Det var planlagt
for all inklusive, bAde guider, tolker,
kj0redoninger, matogovematting, med
utstyr som var skaffel fra Norge, men
disponertavrusseme. Utgangspunklvar
Kirkenes,samdeenkelledeltakerenMde
pA forskjellig vis, bAde med fly og bi!.
Det er langt til Norges 0Stligste by,
srerlig med bil gjennom Sverige og Finland.
Grensepasseringene ble langdryge,
men gikk lil slutt greil, bAde inn og ut.
Det tok oss 10 limer ved bommen for A
komme inn. Vi mAtte vente pA grensevaktene som saumfarte en russisk buss
med russere som skulle til Kirkenes og
galehandle suvenirer og slikt. Da vi
endelig kom til, gikk all h0flig og greit
ulen noen problemer. PA hjemluren fikk
Museumsmannen problemer med sine
mange kilo innsamlel materiale. Han
mAtte vise kvitteringer og papirer med
priser og bel0p, og det krevde megen
parlamentering fra yAre russiske vertsfolk
for AfA delle i boks. Noen pakker vestlige sigaretter skiftet eier.
I henhold til planene skulie vi ha
tilhold i Revda, men en rask ornlegging

fra yAre verters side plasserte oss pA noe
som skuHe vrere hoteH j Lovozero. Vi
beholdt rommene under hele oppholdet
og brukte hoteHet som en slags base.
HoteHel varutslyrt med beskjeden komfort og selv om det var forholdsvis nyll,
sA det temmelig herjet ut og taket lekket
nAr det regnet. Toalettene var mer eHer
mindre 0delagte og varmtvannet manglet, for om sommeren skal byens fjernvarmeanlegg repareres. Abade badstu
med bare kaldvann til Adusje i, delernoe
for barske kvinner og menno Men det
hadde da en bar, hvor TV-en gikk kontinuerlig med amerikanske og lyske
voldsvideoer eHer russisk hardrack.
F0rsle etappe gikk via Nikel til Murmansk, Kola's storby. St0ttepunklene i
aksjonsomrAdel skulle vrere Revda,
Apatiti og Kirovsk som ligger i omrAdene innlil fjeHmassivene. Fra Revda
var del lagt inn en femdagers fOI- og
bAttur med bes0kav en rekke lokaliteter.
Innledningsvis ble vi assislert av lerrenggAende kj0ret0y i halsbrekkende
terreng og avslutningsvis gikk det med
bAter pA Lovozerosj0Cn og Seidozerosj0Cn. Turopplegget er visl pA kartet
over Lovozero-massivet, og del ble idet
vesentlige fulgl, dog med unntagelse av
at den siste etappen over fjellet ble lagt
om til retur med bAter pA Lovozerosj0en
til byen Lovozero. Del var del flere sam
var glade for.
Avstandene pA Kola er store og veinettet spinkelt med noksA beskjeden trafikk. Veiene ble vel i sin tid byggel med
lanke pA den militrere trafikken som nok
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tidligere var h0yest prioritert. Hovedveiene er brcde og har fast dekke, men er
av av d~rlig kvalitet. Arktiske vintre
gj0rsaker og ting med d~rlig fundamenterte veier, og det humpet og ristet sA vi
lurte sterkt pA om vAr norskimporterte
Ford Transit ville klare strabasene.
Vi fikk da ogsA punktering pA turen
mellom Apatiti og Revda, f0rst pA det

ene bakhjulet. Heldigvisvarreservedekket i orden og problemet bIe 10st pA
flekken. Like etterpA punkterte det andre bakhjulet, og nu var gOOe rnd dyre.
Taigaen bredte seg uendelig rundt oss.
Forsynet rnA imidlertid i sin uutgrunnelige visdom ha sett pA vAr ekspedisjon
med srerlig velvilje. Ford Transit-er pA
Kola antar vi har trestjerners sjeldenhet,
men en sAdan stoppet et par rninutter
etter uhellet og lAnte oss reservehjulet
sitt!
Det sier mye om den russiske hjelpsomhet, det var ved begge punkteringene folk sam stoppet og spurte om vi

trengte hjelp. Det sier ogsA noe om
russisk innstilling til vedlikehold og reparasjon av tekniske innretninger. Det
var svrert mange biler som sto langs
veiene med folk hengende inn under
panseret for A reparere. Russerne var
tusenkunstnere iAfikse og reparere og rn
det til Ahangle i veL Det er lite som
fungerer som det skal der barte, sA det
gjelder A vrere selvhjulpen i aIle situasjoner. Vedlikehold synes A vrere et ukjent
begrep i Russland.
Transportene pA
Lovozero ble timer
forsinket fordi det var
svrert vanskelig A fA
tre bAter til AgA samtidig. Det var all tid en
som streiket og trengte
reparasjon, og det
mAtte skiftes propell
og files sikringsstifter.
Fotturen gikk iterrengsom ofte kunne
minne om norske h0yfjellsforhold. Vi
holdt oss mest over tregrensa, og det
hadde flere Arsaker. For det f0rste var det
lettest AgA der, men det viktigste var nok
at der var myggen minst plagsom. For
mygg var det myriader av, og det av den
mest aggressive og blodt0rstige sorten.
Ablotte deler av kroppen medf0rte hissige stupangrep uten srerlig hensyntagen
til medbrakte myggmidler. Det eneste
de hadde en viss respekt for, var en
russisk krem med ukjent innhold som
var ganske effektiv, men med sterke
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advarsler motA rn det i munn og0yne. Vi
Bkk ogsA stifle bekjentskap med fjeIlsokken, en slags maxi knoll som bet
blemmerog sAr isart hud. Du verden for
en velsignet lellelse en frisk bris i Apent
lende kunne vrere. Selv om myggen
and0vet godt i vinden, blAste den bort
ved vindstyrke 7 og derover.
VAre russiske ledsagere bar teIt og
mat, og det var s0rget for transport av
innsamletstein pA de flesteetappene. Vi
barvAreegne n0dvendigheter, men disse
rnA i slike ornrAder kunne dekke aIle
eventualiteter nAr det gjelder vrer og
f0re.

Geologi og mineraler
Dealkaliske bergartene pA Kola kommer frem som to store massiver omtTent
midt pA halv0ya ca 155 km syd for
Murmansk, som igjen Iigger 240 Ian
syd0st for Kirkenes. De danner Lovozeromassivet og Khibinamassivet som

ligger tett ved hverandre, bareadskiltavden
store Umbozerosj0en.
Lovozero-massivet er
vel 25 km i tverrmAI,
og Khibina-massivet
noe over 40. Phiutten
av forrige hundreArbe.: gynte geologerA interessere seg for disse
ornrAdene, og en rekke
kjente navn er knyllet
til
denne
pionervirksomheten, for eksempel finnen Wilhelm Ramsay. Det ble tidlig
klart at Kola var uvanlig rikt pA mineraler, bAde store mengder av maimer og
industrimineralerog mineraler med innhold av de sjeldne jordartene.
I nord0st og 0st for Lovozero-massivet ligger Lovozerosj0en, som pA samisk heter Lujavrre. Denne har gitt navn
til de bergartene vi finner i massivene,
nemlig Lujavri ll. Karakteristisk for
denne er dens h0ye alkalitet og - ved et
overfladisk 0yekast - de store mengder
med Aegirin og Eudialyll som finnes
der. Massivene ergj ennornskAret av mer
enn 1000 pegmatillganger som gir rike
rnuligheter for mineraldannelser.
PA en skala over alkalitet rangerer
bergartene i Lovozero/Khibina aller
h0yest. De betegnes som hyperagpaittiske og har et innhold av alkaliske
elementer pA mer enn 40%. Av kjente
omrndermed alkaliske bergarterfor0vrig
kan nevnes: Ivigtut pA Gr0nland, Mt.
ST. Hilaire i Canada og Langesunds-
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Geologisk kart over

Kolahalvf!Jya
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10. Archaean granites
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fjorden her i Norge. De nOlSke omrndene rangerer fra medium- til hllYagpaittiske med 25 - 40 % alkaliske
elemenler.
Den ekslremt hllye alkaliteten gjllr at
Lovozero/Khibina-massiveneerganske
eneslllende nAr det gjelder mineraldannelse, og omr§det er blantde mesl mineralrike i verden. Man regner moo at det
finnes bortimot500 fOlSkjeIlige mineraler der, som inneholder i antaIl over
halvparten av aIle grunnstoffene i det
periodiske system. Siden 1890 er det
bestemt hele 105 nye rnineraler herfra
hvorav over 70 siden 1970.
I disse fjellene drives det en god del
gruvevirksomhetetterdeslikaltesjeldne
jordartselemenlene (REE), blant annet i
Karnasurt og i Umba. Hovedmineralet
er Loparittsom Iiggeri vidt ulstrakte lag
i bergarten.
Den geologiske forskningsvirksomheten i omr§det er betydelig, og det vii
derfor ogsli i fremliden dukke opp nye
mineraler fra massivene p§ Kola. Del
ligger aIlerede mineraler inne hos kommisjonen for godkjennelse.
Nu er del imidlertid slik at av de
mange mineraleneerdet rundt 4Osom er
ustabile ved normaIe atmosfreriske forhold, d.v.s. de gAr mer eIler mindre
langsoml over til Abli andre mineraler
enn de opprinnelig var. Rundt 20 av
mineralene er l\lSelige i vann, slik som
Leks. VILLIAUMITr. Slikefinnerman
naturlig nok bare dypt nede i gruvene
eIler i borekjemer fra undelSllkelsesvirksomheten.

Eksempler p§ dette er bl.a.:
PARAKELDYSHITI
->KELDYSHITI
->HYDROKELDYSHITI.
VUONNEMITI
->EPISTOLITI.
EUDIALYTI
->SIRSINALITI
->LOVOZERITI.
LOMONOSOVITE
->MURMANITE.
Alt dette gjllr at mineralsamling ute
pA Apne tipper og i gamle skjerp blirnoe
begrensel, og i hAndstykkene derfra ser
vi ofte"negativene" etterrnineralersom
en gang har vrert der.
De forekomstene vi besllkte visteseg
Avrere fIittig besllkt fra fllr, og del var
ikke spesielt lett Afinne de helt store
knaIlstuffene. Vi traff bl.a p§ et russisk
team av unge geologersomsamlel for et
eIler annel museum, og akkural denne
forekomsten var dermed opptatt.
Del er jo ogsli slik at flllSte gangs
bCS\lk p§ en forekomsl sjelden bringer
de store resultatene. Man rnA lrere mineralene Akjenne og ikke minst hvilken
matrix de forekommer i fllr de blir sving
pA sakene.
I planene var dellagt opp til Abesllke
gruvene i Kamasurt og Umba. De beste
sluffene finner man jo nede i gruvene, sli
det hllrtes spennende ul og vi sA med
forventning frem til dette. Men som sli
meget annet ble planene lagl om da det
til slutt ikke var mulig A rn tilgang til
gruvene.
Et besllk i Kirovsk og Apaliti var
irnidlertid lagt inn, og del var umaken
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verdl. Heri utkantenav Khibinamassivet
liggerdest0rste forekomstene av apatilt
i verden, og begge byene er bygget opp
rundt 1930 for fl utnylte denne ressursen. Norsk Hydro flir mesteparten av si It
behov for apatit dekket fra gruvene her,
og selskapet deltar ogsfl i et industrielt
og 0konomisk samarbeide med russerne
am utvinning og foredling av ressursene.
Vi fikk anledning til fl komme ned i
den groven som Hydro har eierinteresser
i. Her drives det intens virksomhet, tildeIs med nyere teknologi sam gir bedre
effektivitel. Pfl tippene hvor det kj0res
ut sideberg er det muligheter for funn av

,..

med andre bestemt over 60 nye mineraler fra disse omrfldene i 10pet av de siste
ca 20 flrene, og vi ventet fl ffl se et sl0rre
Iaboratorium med masse inslrumenter
og greier. I etlite kolt i en av de gamle
tregflrdene i byen (ant vi laboratoriet.
Det hadde grove hyllerav uh0vlet plank
og tre mikroskoper, og var relt primi livt.
Men i hyllene Ifl det mengder av unike
sjeldenheter.
Khomyakov viste oss museet i
Kirovsk sam er under oppbygging og
allerede meget severdig. Det forteller
meget ill ustrativtom de forholdene denne
virksomheten ble bygget opp under i 30flrene og frem til idag. Her skal blant
annet alle de nye mineralene sam er bee
stemt
fra massivene
,
stilles ut. De hadde
'.~ omhyggelig taU yare
. pfl vflr og andre nord-

~~;. ;~:~:::'_j?~:> "".-,

:~~;,SOgk~:;~~~~I~~

~~i~:'_~
v',,'. , ,;~,

slolteavHfloppmerksomhet. Khomyakov
·'f~\4,~~\.,'~·','v:. ~ '. '....... .
ble ogsfl med oss pfl
"~''i.
,
,'-I.
.
'
.
-..'
.
I'mgpe'
n8 t'lppene
- -", .
....."., ."." ....,.,.,
mnsam
~. ::~~_:' '~~':~;;~ ~~.:: '?:':<!~~\~'~: '~' ~
til gruvene i Yukspor.
.. '~l'~"
~~ \. ._J.. ~~ ~~..... ~~ ',,:-~:-~,
\i/ Det§. ha en kjentmann
et stort antall, tildels ogsfl meget sjeldne av hans kaliber med pfl innsamlingen
mineraler.
varbfldelrereriklogikkeminstutbytterikt
Vi bes0kte en av de store eksperlene
Bflde i Apatili og i Revda kom vi i
pfl disse alkaliske bergartene - Dr. A P. kontaktmedenrekkesamlere,somhadde
Khomyakov sam er nevnt tidligere - i meget avanserte, omfaltende og prakthans Iaboratorium i Kirovsk. Han er fulle samlinger pfl soverom og i stuer.
hjemmeh0rende ved et start instiluU i Devarmerenngjernevillige til 1'tavhenMoskva, men arbeider am sommeren i det stuffer mot dollar, men prisene var
Kirovsk. Han har alene eller isamarbeid salt etter vestlig mflIestokk, bflde ameri-
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kanere og tyskere hadde vrertder f0ross.
Vi handlet inn det vi turde, med fryktsomme tanker reUet mot tollvesener og
andre syndere.
Summa summarum fikk vi da med
oss en god del mineraler. Av det vi selv
kunne finne pli forekornstene, kan vi
nevne i tleng:
> Eudialytt i gode krystaller, blide
mikro og store,
> Lorenzenitt (russerne kaller det
fremdeles Ramsayitt) i perfekte krystaller opp til 5 em,
> Gerasimovskitt, Vuonnemitt/
Epistolitt og Seranditt i Ussingiu,
> Lamprofyllitt, Astrophyllitt,
Magnesium astrophyllitt,
> Murmanitt, Narsarsukiu,
> samt mange, mange fler.
Innkj0pene ble svrert individuelle alt
etter hver enkell sine interesser og spesialiteter. I aile fall ble vlire respektive
samlinger beriket moo mange godbiter.

tilli stifle bekjentskap med blir jo beskjedne i forhold til hele den mektige
halv0ya, med tundra i nord, store vidder
og skogomrnder lengre s0r, med fiskerike elver og mineralrike fjell. Men noe
flkk vi da med oss.
Landskapet erstortsett tlatt - mellom
150 og 200 mover havet - med godt
nedslipte og avrundede liser og drag. I
nord veksler det mellom snaue vidder,
furumoer, myrer og skog, mest smlivokst bj0rk og gran. I de sentrale deler
vardet mest tettvokst blandingsskog. Pli
mange mliter kunne landskapet sammenlignes med finnmarksvidde ispedt
Femundtrakter med overgang til
0sterdal. En god del vann og innsj0er lli
skvettet utover og br0t enstonigheten.
Over dette reiste de to mektige tvillingmassivene Lovozero og Khibina seg 6700 meter over taigaen, med toppene
opp i mer enn 1200 meter over havet.
Her lli sn0en i skrliningene. Pli de store
myrstrekningene gikk folk og plukket
muJter og samlet sopp, og her og der sto

Landet
Kola er en stor
halv0Y, i areal hele 120
000 km2 eller 2.5 ganger Finnmark. Den •
strekker seg mellom
Barentshavet og Kvitsj0en og var tidligere
en av Sovjet-republikkene, men er nu en del
av Russland. De omrlidervi fikkanlOOning
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en fisker i vannkanten.
Den militrere tilstedevrerelsen var
ennu svrert markant, srerlig nord i landel. De fleste bebyggelser som vi passerte viSle segA vrere militrere forlegninger, og pA nesten hver bakketopp sto en
eHer annen militrer innretning med antenner, radaranlegg, bunkere eHer noe
slikt. For etpar Ar siden hadde man ikke
tilgang til disse omrAdene, og selv idag
rnA de innf0dle ha srerskill tillatelse til A
ferdes her. Ennu er det en passkontroH
nAr vi passerer det indre grenseomrAdet,
menvi merket ingenting til restriksjoner
fOl'0vrig. Vi mAtte bare vrere nilyaktig
moo Aoverholde frisler og betingelser i
yAre visa, eHers mAtte vi ha reist til
Moskva pA egen regning for Akunne
retumere hjem til fOOrelandet.
Under den andre verdenskrigen gikk
Pelsamofronten her, midtveis mellom
Kirkenes og Murmansk. lover Ire Ar
forsilkte lyskeme Ata Murmansk, som
ble energisk og med bitter besluttsomhet forsvart av russeme. Murmansk var
jo av stor strategisk viktighet som den
isfrie havn og pustehuHet mot verden,
hvor konvoiene lossetsill krigsmaterieH
El storl minnesmerke er reist der hvor
lyskerne ble stoppet i blodige slag, hvor
mer enn 25 000 russere faIt. Krigen
opptar nok folk - i aile fall de styrendeen god del. Det vrimler av minnesmerkeri byene og pA landet, og i museeneer
hele avdelinger viet krigen.
LovozerosjilCn er en av de sMrre
sjilCne pA Kola. Den slrekker seg 57
kilometer lang nord ogilSl for Lovozeromassivet i et flail og skogbevokst land-

skap. Sjilen er bare 30 m pA det dypeste
og ellers full av skogbevokste ilyer,
odderog nes. Den er meget vakker, med
utsikt til fjellene i vest. Folk i Lovozero
hadde tilsynelatende bAI hvereneste en,
og de ble flillig benyllet. Her drev befolkningen jakt og fiske, og her fisket
ogsA vi sik og kokte herlig fiskesuppe til
kvelds av hele fisker, smA og store.
SkAret dypt inn i selve Lovozeromassivet IA Seidozerosjilen - Kola's vakresle - omgill av hilye fjell og med
markerte dalfilrer pA begge sider. Dalene var skogbevokste, like under snaufjeHet, og del ble fortall at i hver av dem
hevdeten bjilm siII territori urn. Seidozero
og omrAdet rundl var lagl ut som nasjonalpark, og det med utvilsom berettigelse ul fra naturskjilnnhel og srerpreg.
Klimael kunne minne om trilndersk
sommer, kanskje med noe raskere
skiftni nger mellom svell som mervarme,
striregn og kjillig nordvest. De som har
vaodret pA Hardangervidda ville til en
viss grad ha kjent seg igjen i sA mAte. Vi
var heldige under fOlluren, skurene kom
om natta mens dagene var solrike og
varme. Den siste bAlluren pA Lovozerosjilen gikk imidlertid i marg-og-bennordvest, og resten av oppholdet hadde
vi rasktskiftende blandingsvrer.

BYENE
Murmansk er Kola's hovedstad og
den stilrste byen pA halvilya. Den er
Russlands isfrie tilgang ttl Barentshavet
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og Atlanterhavet og huser blant annet
den store triHerflAten som opererer i
Barentshavel. Byen innerst inne i den
lange fjorden er p§ st0rrelse med Oslo i
folketall, og er byen som turistene bes0ker.
Karakteristisk i bybildet er de utallige store blokkene som folk bor i. Sam
all annet i landet er de noksA loslille og
dArlig vedlikeholdt og triste Ase p§.
Ellers er Murmansk storbypreget og
kosmopoli llisk. Og her er det bUlikker,
selv om de noen ganger kan vrere vanskelige Ii finne. Oct hender de er skjull i
vanlige blokker, ikjellere ellerbakd0rer
uten overskrifterellerreklame. Men man
kan Finne bAde kj0pesenlra, valulabutikkerogbulikker med norskemalvarer og norsk 01.
I prinsipp skal all handel i vanlige
bUlikker foregA med rubler. Men dollar
og kroner er ellertraktet valuta og gangbar mynt i gatene og i valutabulikkene.
Rubler finnes del for lite av, sA del kan
hende at man ffir problemermed Ii veksle
dersom man lropper
opp med en 1000rubelseddel. Sam man
nok kan forstA var vi
lile inleressert i Ii motta
pAstemplede
tilgodelapper p§ vanlig papir som vekslepenger. NAr krona stAr
i 22 rubler pA gaten
(25 da vi reiste), blir
prisnivliet meget behagelig for oss vestlige. Et poslkort kos-

ter 6 0re og portoen 16 0re. En halvliler
vodka i baren i Lovozero kom p§ kr.
4.50 og overnallingen kostel kr 3.60 pr
person og d0gn.
Ved nordendenav Lovozerosj0Cn ligger byen Lovozero, som opprinnelig var
el samlingssted for samene i omrll.det.
Nu er samene mer eller mindre tvangsflyllel hit og Sluel sammen i grAtriste
blokker eller i smli trehus rundt byen. I
hagene og rundl iomegnen ellers dyrkes
del poleter pli hver ledig flekk, og her og
der begynnerdesA smAll Astelleog male
pli husene sine. Den privale eiendornsrelt gj0r seg bemerket med sine mer
posilive sider. Av de kollektive fellesgoder erdel meste 0delagt og liggersom
skraprundlog ibyen. Deterulrolig hvor
mye skrot det kan bli i en by hvor
tilsynelatende ingen tar yare p§ ting og
hvor vedlikehold er el ukjent begrep. En
kan forslividt forstA hvorfor ting gAr i
stykkerogblir til skrot, men av og til rnA
man sp0rre seg hvordan. Hvordan kJarer
de Ii 0delegge massive jemkonstruksjo-
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ner og svrere maskiner pA en slik mlite?
For li f1i frem de nrermest surrealistiske
"kunstverk" av forvriddejernstengersom
fantes pA skrapplassene mli de ha taU
tungt maskineri i bruk.
Revda er en eldre by med en god del
trehusbebyggelse som har fliu et vedheng i form av en nyere by bygget opp
for 1\ huse gruvearbeideme som driver
gruvene i Kamasurt og Umba. Ogsli her
finner vi de store, triste blokkene med
smA leiligheter, hvorbalkongene til dels
er bygget inn og tatt i bruk som en
utvidelse av Ieilighetene. I Revda er de
faktisk i ferd med 1\ bygge seg ny kirke.
Museet gir et godt innblikk i liv og
virksomhet i disse arktiske ommdene
frem til idag.
Apatiti og Kirovsk ligger ganske nrer
hverandre iS0rvestrehj0metav Khibinamassivet. Begge er bygget opp i 301\rene for 1\ utnytte de enorme rnineralressursene som finnes
i apatittgruvene.
Kirovsk har fl\tt navn
etter Leningrad-politikeren Kirov som ble
myrdet av ukjente
grunner og av ukjente
personer. Stalin benyttetmordet tilli utrydde
hele Trotskygruppen,
men Kirov er i ettertid
blitt rehabilitertog har
fAtt byen oppkalt etter
seg. Det var han som
pA slutten av tyvetallet begynte A
interressere seg for disse omrMene og
som sA verdiene av mineralene der inne

i fjellene, og som satte igang utbyggingen av byen og omrlidet.
Blide Apatiti og Kirovsk er byer med
rundt 60-70 000 innbyggere hver, og de
har en betydelig industriell virksomhet.
Bybildene preges av de store anleggene
forbehandlingogforedlingavrl\stoffene.
Ellers har vi ogs1\ her de vanlige storblokkene som huser befolkningen.
I Kirovsk finnes omr1\dets eneste
kirke, en vakker trebygning som er blitt
bygget for noen fl\ lirsiden av materialer
fradeeldste husene, som nu eri ferd med
1\ bli revet. Kirken eroverdlidig utsmykket i ortodoks stil med gamle ikoner og
andre kostbarheter som de har greid 1\
bevare. Da vi kom, holdt de pli Ii vie et
ungt ektepar, s1\ vi fikk ogsli vrere med
litt pA de seremoniene. Det var idet hele
taU flere tegn pA at folk fortsatt er religi0se og at kirkene igjen flir oppmerksomhet i gamIe Russland.

Her som overalt ellers er det skrot,
bAde i byene og omgiveIsene. Og bebyggelsen ser gammel og loslitt ut enda
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n~r den blir tatt i bruk etter byggingen.
Dersom by og land skulle blitt bragt opp
p~ skandinavisk standard av ryddighet
og velstellhet, ville del skapl arbeidsplasser i ntillionklassen for mange ~r
fremover. Fravrer av farger er ~fal
lende. Det kan vrere greit~slippe vestlig
p~trengende og grell reklame overall,
men litt farge hadde nok gjort byene
mere attraktive.

FOLKET
I tidligere tider streifet den samiske
befolkningen i heleomr~detsom omfattet Mde Nord-Norge, Nord-Finland og
Kola. Grensene ble trukket sent, men
hadde ~ det tidspunkt liten praktisk
betydning for befolkningen. De m~tte
f0lge reinen mer enn grensene. Langs
kysten i nord var del og~ en norsk
befolkningav nybyggere som etterhvert
ble utryddet eller tvangsforOyttetavStalin. Etterverdenskrigen ble Kolas~ogsi
hermetisk lukket for ~ beskytte den omfattende militrere aktiviteten som ble
bygget opp.
Kola ersvrert tynt befolket. Det meste
er samlel i et belle langs aksen Murmansk-Kandalaksha, hvoren rekkesamfunn er bygget opp omkring gruvedriften og smelleverkene. Gruvearbeideme
h0rer til de best betalle i Russland, men
de har kort levealder. Industrialiseringen f0rte til at russere og ukrainere
Oyttet hit for ~ arbeide i gruver ogsmelteverk. Samene ble samlet sammen i

Lovozero og plassert i gmstygge blokker eller primitive treboliger. Kullurell
forfall med rotl0Shet ogalkoholisme ble
resultatet, akkurat som ~ Gr0nland.
Det er i del hele tatt ganske skremmende~ seet land og et folk ienslik grad
av moralskog holdningsmessig oppl0sning og forfall. Etter to generasjoner
med en totalitrerstyreform som tross all
ga en form for sikkerhet og trygghet i en
ufri tilvrerelse, er folkblitt kastet inn i en
slags frihet med en usikker og utrygg
livsform som de tilsynelatende har vanskelig for ~ finne seg til rette i. N~r de nu
hartilgang ~ vestlig kullur, serdet ut til
at de harvalgtde mest dekadente former
som gir seg ulSlag i voldsvideoer og
rock. TV-ene stJir kontinuerlig ~ over
al togsprer gr0ss oggru ibilderog toner.
I byene sitter det folk p~ galehj0rner
og plasser som vii selge ett eller annet.
Gamle kvinner sitter der med en eller 10
Oasker vodka som de vii selge, og ellers
g~rdet i diverse varer- mest k1rerog sko
- som selges fra margarinkasser og lastebiler. Svermer av unger og voksne
dukker opp og vii selge kort og pins ~
snart vestlige turister viser seg. ABe vii
gj0rc scg rikc, men det skal tydeligvis
skje gjennom ~ selge til hverandrc. Arbeide og produksjon av verdiene ser ul
til Akommesenere i rekken av tiltak. Vi
skulle etter avtale bes0ke en privat fabrikk i Lovozero som laget skinnvarer.
Men eieren var full og SOy ut rusen den
dagen.
Russerneerjo kjent forvennlighetog
gjestfrihet, og vi fikk til fulle bekreftet
dette omd0mme. V~re verlSfolk som
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samarbeidet med Pasviklurist, gjordeen
fonnidabel innsats for al vi skulie mel
godt utbytteav turen. Dessverreerdet m
som snakker noeannet enn russisk, bare
kremmeme pft gaten hadde lrert seg enkelte norske ord og vendinger. Det er
godt ft ha med tolk som kan engelsk,
men ellers gftr det jo bra med finger- og
kroppssprog. AIle arrangementer ble
energisk gjennomf0rl og de flesle 0nskeroppfylt. Det vars0rget forbftde mal
og drikke av rimelig god kvalitet, men
noen av oss fikk problemer med magen.
Og man skal ikke fors0ke ft f01ge russere
nftr de setter igang og drikker vodka.

MILJ00G
NATURVERN
De Oeste har gjennomaviserogfjernsyn mit et visst innblikk i de milj0messige forholdene pft Kola. Nifse bilder av
avsvidde landskap slik man forestiller

seg at de kan vrere etter et atomangrep, har
versert i media. Ett av
disse omrMene ligger
ubehagelig nrert opp
til vftrl egel land, fra
Pasvikdalen ser vi
skorstener
og
r0ykskyerfra Nikel. Vi
vel ogsft at Norge har
engasjert seg i proble.- _ mene gjennom ft tilby
i.t.~~t'Mb- hjelp og assistanse
bftde med penger, teknologi og eksperIi e.
Vftr ekspedisjon f0rle oss forbi noen
av de verste omrftdene, og vi mft si at
virkeligheten overgikkvlh foresti11ingsevne. Nikel eri11emed kvadratkilometer
med0delaglskog. Enkeltestr0k varblitt
utsalt for skogbrann og eneste synlige
forskjellen pft disse og omrftdet for0vrig
var at skogbunnen var svart der det
hadde brent. Ellers sto den avnftlede
barskogen som skremmende n0dskrik
opp mot disen.
Redakt0ren i"Bergverksnylt" bemerket al han ved synet av dette lurte pft om
han var havnet i feil tidsskrift!
Men om Nikel var iIIe, sft vardet flere
ganger verre i Monchegorsk, ogsft en av
gruvebyene pft Kola som vi passerte pft
vei til Apaliti. Her hadde svovelr0yken
fra skorsteinene tatt knekken pft enda
sl0rre arealer av skog. Del er vanskelig
Ii forcstille seg hvordan det skalla seg
gj0re ft reparere pft disse skadene. Selv
om naturen jo egentlig er fantastisk til ft
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heIe seg selv, fftr den ingen sjanse. Anleggene er umodeme og nedslitte, men
devil malle ga foraskaffe landet inntekter og valuta og menneskene arbeide.
Men det potensiale markedet for teknologi og ekspertise pa milj,lVern er overveldende, flaskehalsen er a finne tilstrekkelig med penger i systemet.
Folks totale Iikegyldighetoverfordet
a ta yare pa og pleie den jord og de
verdier de har fftll seg tildell, er skremmende. Detligger skrot og s~ppel overall, selv h~yest i fjellet er det rustne
hermetikkbokser og knuste flasker. Ell
er i hvertfall sikkert: Det gamle regimel
fremelsket ikke folks fellesskapsf~lelse
og kollektive samvillighet ovenfor de
malerielle og ideele verdier de ikke eide
selv.
Et eget kapittel kunne vrert viet IUSsiske toaletter, men del temaet skal vi av esteliske grunner - ikke uldype nrermere. De av oss som fikk ugreie med
tarmfloraen, vil nok med srerlig innlevelse kunne fortelle om tilstandene der,
men det b~r skje i lukketlag.

EPILOG
Vi glemmer aldri den f~lelsen det er
a komme tilbake til Norgeog Skandinavia eller en slik tur. Rene toaleller sam
virker, veier som bilen nrermest fl yter
avgarde pa, velstelte hus med plener og
friserte hager, farger og harmoni gj~r et
sterkt inntrykk etter a ha vrert pa reise i

Russlands byer og steder. Vel er del
meget som kan forbedres i vart langstrakte land, men det Iikevel er et umateliggodtlanda levei. Ogdeterikke frill
for at man blir bade sentimental og
patriotiskpa hjemturengjennom Norge,
Finland og Sverige.
Samtidig gar tankene til et stort og
sympatisk folk som sliter og har store
problemer. Til mennesker i sosial og
~konomisk n~d som strever for a finne
fotfesteog en trygg tilvrerelse i en uvant
og utrygg frihet. Vi ser med stor forstaelse og sympati pa de engasjementer
som folk i yare nordligste fylker og i
landetfor~vrigharsatl igangfora hjelpe
yare naboer.

Fotos:
side 166. Po fottur Jedet av
"Sasba"
side 167: Matpause
side 170: Slik bar de brutt frem
Loparditten som Jigger i dmtykke skikt
side 171: Lovozeromassivet
bever seg opp over taigaen
side 173:Bybilde fra Lovozero
side 174: Fra apatittbruddene i
Kirovsk
side 176: Her Jeter vi Jorenzenitt
og eudiaJytt
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