En resa til Kolahalvon

Hemma hos polismiistaren
Jevgennij (han i uniform) i
Revda

Vudjavr utanfor Kirovsk

Av Lena Engstrom och Berti! Otter
INLEDNING
augusti 1996 genomforde en
liten grupp medlemmar i
AGS en resa till Khibinyoch Lovozeromassiven pa
Kolahalvon for att samla mineral.
Dessa fjallomraden domineras av
alkalina intrusivbergarter med
tillhorande pegrnatiter, och ar
kanda for sin rikedom pa sallsynta
mineral. I den sodra utkanten av
Khibiny finns stora
apatitforekornster. Ocksa i apatitmalmen upptrader pegmatiter.
Utforliga beskrivningar av omradets geologi och mineralogi har
publicerats pa annat hall tidigare
och upprepas inte har ,
Deltagare i resan var Lena
Engstrom , Bjorn Karlsson , Bertil
Otter, Pekka Paananen, Lars Pihl
och Urban Rossang . «<Jag» i
texten ar Bertil)
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PLANERINGEN
den att aka till Kolahalvon
foddes redan 1991, da en god
van fran Tyskland varit dar
och entusiastiskt berattade om de
fantastiska mineralforekomsterna
han och hans kamrater besokt,
men inte forran jag traffat Alexander fran Moskva och luffat med
honom i Kazakhstan 1993 borjade
planerna ta fastare form . Under
vintern och varen -96 tog sa vara
planer mer konkret form, och snart
hade vi blivit ett litet gang entusiaster som i augusti skulle
forverkliga en resa till Kolahalvon,
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FORBEREDELSERNA
vara bilturist i
Ryssland , och vi hade
estamt oss for att aka i
egen bil, lar ju inte vara nagot
enkelt foretag , sa det var
nodvandigt att noggrant planera
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resan. Mycket skulle ordnas: visa
for oss alla, internationella
korkort, sarskild
fordonsforsakring, kartor, kontakt
med nyckelpersoner, mat och logi
(vi skulle ju inte till nagon vanlig
turistort), vagval, allslags
upptanklig utrustning. Hur var det
egentligen med tillgangen pa
bensin i Ryssland? Vi hade hort
avskrackande berattelser. Darfor
skulle vi ta med oss ett par stora
reservdunkar. Och sa behovde vi
forstas rysk valuta.
Proviantfragan var kanske den
allra viktigaste. En matsedel dag
for dag gjordes upp for att vi
skulle kunna berakna minimibehovet av matvaror. Havregryn,
knackebrod , mjolkpulver, konserver, mangder av ris och makaroner
skulle vi ha med oss; potatis skulle
Alexander ta med sig. For det
kulinariska svarade Lena, som

utl ovade torkat algko tt, Vi
ber akn ade tva per soner per talt oc h
tva person er per stormkok , Sk
«gavor» so m skulle kunna komma
till nytta skulle vi skaffa pa
Fi nla ndsbaten . Klad sel n var det
viktigt att tanka pa. Rej ala
regnklader var ett mas te, for hel a
varen och sommaren had e solen
Iys t med sin franvaro , oc h vi viss te
att det kunde bli kallt oc h ostadigt
dar uppe i norr.
AVRESAN
• • gde rum son dag en den 4.
'=l augusti kl 8.30 med " Sea
U vind » fran Si ljaterminalen
i Stoc kh olm.
Sjore san ov er till A bo var
beh agJig , vadr et var vackert, och i
taxfree butiken inh andlade vi ali a
nodva ndig he ter, I Abo tog Pekka
och Greta emo t os s och redan
samma kvall for vi vidare norrut,
mo t Jyvaskyla. Dar tog vi in pa ett
os tada t va ndrarhe m stra x fore
midna tt. Tid igt nasta morgon gay
vi oss ivag, for en lan g dag set app .
Inn an vi kom fram till
gr ansstationen i Vartius, vart forsta
eta pprnal, stannade vi i Kuh mo
och tank ade fullt. Med stiga nde
spanning narrnade vi oss den
vanta nde procedure n vid
gra nspassage n, Av nagon anlednin g var vi insta llda pa att det
skulle ta atminstone tre tim mar,
oc h nog fick vi vanta ikon mot
de n rys ka sida n och iaktta hur man
vande ut oc h in pa ett par
ska pbilar. Men nar vi antligen
efter ca halv ann an timme kom
fra m till den ryska gransposteringe n var tullpersonalen vanlig,
om an for mell, och hjalpsam.
FormaJiteterna gick snabbt, och
seda n vi oc ksa fatt hjalp med
vagval pa kartan och en on skan om
lycklig resa, var vi klara pa 10-15
minuter.
Nar vi rullade ivag in i ryska
Kar elen fors vann det allv ar som
markbart tyngt oss ali a fram till
nu, och sta mning en i bilen lattade.
Va gen ble v dock alit samr e,
vilket vi forva rna ts om vid tullen.
Men att den skulle bli sa dalig

hade vi inte kunnat fore stall a oss .
Bitvis var farten endast 20 -30 km i
timme n pa den gropiga och steniga
gr usvagen. Bebyggelsen var gles
har i ode marken. men en och
anna n ga mmal gard ell er by
passerade vi . Med bil en so m
tidsmaski n ha de vi plotsligt
fardats ett arh un drade bakat i
tiden .
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ter ca 20 mil pa denn a
usIa vag kom vi fra m till
18, hu vudleden mell an
St. Petersburg och Mu rrnan sk, oc h
det kan de s so m en dr om att fa
svanga upp pa denna bred a,
asfalterade vag . Men ocksa denna
vag bjod pa en och ann an
obe ha glig overraskning.
Enligt kartan skulle det finnas
en res taurang i byn Pu sjnoj , dar
det skulle passa bra att stanna och
ata. «Restaurangen. visa de sig
vara ett lan grradarfik, inry mt i en
gam rnal, omby ggd man sk ap sb od
eller jarnvagsvag n. Vi at inte dar.
Det var otroJigt snuskig t. In get
rinnande vatten fanns, utan en
tu nna med gult vatten utan for
baracken . Vi ha de starka misstan kar att ocksa de fritt strovande
ko sso rna tog sig en slurk dar.
Na r klock an narmad e sig mi dnatt hitt ade vi en id ylli sk grasang
allde les intill vagen, dar vi kunde
sla upp vara talt , laga en sen
midd ag, oc h ta en liten, va lfo rtja nt
sa ngfosare .
Vid niotiden foljande dag kom
vi ivag igen . Fr amfor oss hade vi
en lan g tran sportstracka, och det
skulie bJi nodvandigt att tanka .
Den nitrmsta bensinpumpen var pa
kartan belagen i staden Kemj , ca
15 km oster om den stora vagen .
Vi cha nsade pa att aka in dit och
motte oc ksa en liten tankbil pa
vagen, Ett gott tecken! Stationen
oppnade precis nar vi kom kl tio .
Vi tankade fullt (for 90 000 rub el ),
oc h efter oss vaxte snabbt en ko
fram . Direkt ut till stora vagen bar
det igen , for vi hade ing en tid att
forl ora . Alexander skulle vanta pa
oss fram till kl 17 denna och
folj ande dag pa
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Be rgrn astarambetet
(<<M urmangeolkom » - murman sk ij
geo log itjes kij komitet) i Ap atit y.
Dit anlande vi kl 16.30 oc h
hitt ade sna bbt fra m till
«M urmangeolkom », en stor,
offe ntlig byggn ad mitt i ce ntrala
Apa tity. Dar traffade vi Alexander,
som kommit med tag ett par dagar
tidigare . Han had e orngaende satt
iga ng papp er sk varnen oc h paborjat
arbetet med att utverk a alia
nod vandiga till stand oc h andra
handlingar. Tyvarr had e han ett
ned slaende besked: ingen guide .
Trot s ihard iga forso k att hitt a en
anna n guide Iyck ad es inte dett a.
De fiesta tjan stern an had e sin
semesterperiod nu . Ale xander
anslot sig nu till var grupp, och vi
akte genom Kirovsk for att komma
upp till ett fritidsomrade inte lan gt
norr om stade n. l ett myck et
naturskont ornr ad e vid den Jilla
sjon Vudjavr slog vi Jager.
Bilen bullrade nu orovackande
myck et , och en titt und er den
av slojade att vi had e tap pat
avgasro ret . Sa Alexander oc h jag
akte till en bilver stad som lag
mell an Kiro vsk oc h Apati ty. Ett
sada nt avgasro r fa rms for sta s inte
pa lager, men me kanikern var inte
villradig , Han plock ade fra m
papper, penna och mat verktyg,
krop un der bilen, matt e oc h ritade.
Nasta da g kl 18 skulle j ag vara dar
igen , kom vi overens om . Nar vi
kom tiIlbaka till lagret hade Len a
och La sse lag at en fort raffli g
kottgryta. Efter maten for Alexander och jag ater ivag in till Ap atit y,
for att forsoka hitta en anna n guide
som Geolkom rekommenderat.
Tyv arr maste han avboja vart
erbj udande att anJita honom,
eftersom han skulle arbeta hel a
dagarna . Anda till midnatt satt vi
och pratade och diskuterade
mineral och fyndmojligheter,
inn an vi atervande till lagret. Pa
vagen dit mitt i natten blev vi
stoppade av en polisman so m
hal sade ho vligt och bad att fa se
kork ortet, Han vred oc h va nde pa
det svenska plastk ortet och
larnnade tillbak a det,

uppenbarligen tillfreds. Bilen
bullrade nagot, papekade han, som
om vi tappat ljuddamparen. Nar
jag skyllde pa de ryska vagarnas
beskaffenhet log han och onskade
oss godnatt.
DEN 7.
tterligare en dag med
pappersexercis och
formaliteter. Efter
frukost akte Alexander och jag in
till Apatity och blev borta nastan
hela dagen. De ovriga kunde inget
annat gora an att vanta i lagret och
forsoka fordriva tiden, vilket
gjordes bl a med en promenad ner
till den narbelagna an, dar lite
eudialyt hittades . Det var ju for att
leta sten vi rest denna langa vag .
Pa Geolkom fick vi utmarkt
experthjalp med pappersarbetet av
en handlaggare vid namn Boris
Vasilevitj ( - har kom vara «presenter», bestaende av cigaretter
och 01, till nytta - ), och vi kunde
fa ut Alexanders licens pa
formiddagen, Efter middag akte vi
till gruvbolagets huvudkontor och
traffade chefsgeologen, som
lovade att ordna alia nodvandiga
tillstand for att besoka
Koashvagruvan. Darmed oppnades
alia dorrar for oss .
Vi sam lades i'tter i taltlagret och
dryftade planema for
morgondagen. Medan alia utom
Urban, som stannade kvar som
vaktpost, drog ivag till fots upp till
en nerlagd molybdengruva en bit
ifran lagret, for jag ivag till bilverkstaden igen. Komplikationer avgasroret var inte fardigt.
Aterigen dundrade jag genom
Kirovsk upp till vart lager. Lasse
och Lena lagade till ytterligare en
superb maltid, och vi oppnade en
flaska yin eller tva. Myggoma var
pafrestande, och Lena for illa av
alia bett.

Chefsgeologen hade forberett
nodvandiga till stand och passersedel for bilen och oss, sa att vi
skulle bli inslappta i
Koashvagruvan, vid foten av
Khibiny. Genom gruvomradet gar
namligen vagen upp mot
Eveslogchorr. Till Koashva var det
ca 30 km, och val inne pa gruvomradet besokte vi forst av alit
sakerhetschefen for instruktioner.
Darpa tog de tva kvinnliga
gruvgeologerna Valja och Raisa
emot oss, och medan Alexander
och jag gick upp till platschefen,
bjod damerna de ovriga pa kaffe
och kaka. Platschefen var en
synnerligen jovialisk och
tillmotesgaende person, som
orngaende ringde till intendenten
och sa att det skulle ordnas
inkvartering i'tt oss . Intendenten
visade sig vara en elegant ung
dam, med stor auktoritet. Hon tog
kommandot, och nu blev det
plotsligt brattom, Vi hamtade de
andra och packade i all hast in oss
i bilen, stannade till vid
intendentens kontor, och med
henne som vagvisare korde vi bort
fran gruvomradet pa en krokig,
backig grusvag, avsedd for storre
fordon . Manga nyfikna blickar
foljde oss och vara forehavanden ,
ty privatbilar forekom inte inne pa
gruvomradet, Vagen gick genom
skogen och ledde oss efter 20-25
minuter fram till bolagets
semesterby, dar vi anvisades tva
stugor. I fyra dagar skulle vi fa
forfoga over dessa stugor, gratis.
Skyndsamt lastade vi ur bilen, for
intendenten hade brattom tillbaka,
och vid gruvkontoret vantade Valja
och Raisa pa oss . Dessa tva darner
guidade oss sa runt i gruvan, och
den forsta anhalten gjordes vid en
utsiktsplattform, hogt uppe pa ena
sidan av det jattelika dagbrottet.

asta dag, den 8., borjade
med morgondopp i den
klara, lilla sjon, varpa vi
brot vart lager, packade in alit i
bilen och akre in till gruvbolagets
huvudkontor i Kirovsk.

atitgruvan i Koashva
borj ade brytas sa sent
om pa 50 -talet, och
bryts enbart som dagbrott. Nar
brytningen var som mest
omfattande for nagra ar sedan brat
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man ca 85 miljoner ton apatitmaim arligen (vilket ar 4 ggr mer
an i Kiruna). Apatiten anrikas och
bearbetas till fosfatgodning i
Apatity. Apatitmalmen genornsatts
av ett stort an tal pegmatitkroppar,
rika pa ffa eudialyt och agirin, I en
del av pegmatiterna upptrader
ocksa ett relativt stort antal
sallsyntare mineral.
ter att ha beundrat
utsikten over gruvan och
otograferat varandra dar
uppe pa kanten, korde vi pa
slingrande transportvagar ner till
botten av gruvan. Vi kande oss
mycket sma nar vi motte alia
fullastade dumpers pa vag upp . Pa
betryggande avstand fran ett
monstrum till gravskopa langst ner
i gruvan parkerade vi bilen.
Tjejerna forde oss runt en stor hog
som skopan holl pa att tugga sig in
i. De ville visa oss vad den senaste
sprangsalvan bjudit pa. En stor
pegmatitkropp hade sprangts, och
baksidan av stenhogen var full av
pegmatitblock med stora kortlar av
frisk, morkrosa eudialyt, agirin,
lamprofyllit, natrolit, gulbrun
titanit (som ar mycket vanligt och
upptrader i manga former), och
bast av alit, massor av alldeles
farsk, orangerod till morkrod
villiaumit. Det var rena
snabbkopet, och vi var nastan i
extas. Det var en fantastisk kansla
att amligen fa ge sig ikast med det
vi hade kommit hit for, och vilken
bOrjan! Vadret var stralande ocksa
i dag. Temperaturen var mellan 20
och 25 grader. Men vi fick just nu
noja oss med en smakbit, for Valja
och Raisa maste hinna med bussen
hem kl 17. Detta besok i gruvan
var heIt oplanerat fran var sida,
och nar vi nu blev erbjudna att
sjalva aka ner i gruvan pa lordag under fredagen var den stangd pga
sprangning - beslutade vi oss utan
att tveka for att andra vart
planerade program.
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id aterkomsten till
stugbyn hade «Misj a»,
anlagg ninge ns
tillsynsman, borjat elda i bastun at
oss . Hans enda sallskap har ute var
jyc ken Filimon, som omed elbart
ble v kompi s med oss ali a, sarskilt
med Bjorn .
Vid halvsextiden akre Bjorn och
jag ivag till bilve rkstaden , dar
Volodja monterade det nya
avgasroret. Med stor vand a
framforde han beskedet att
repara tio nen skulle bli dyrare an
han angivit tidigare. Chefen ville
ha 150 000 rubel, sa han. Dett a
belopp motsvarar 165 kron or !
Kvallen agnades at bastub ad oc h
matlagning, och vi konst aterad e
tre obehagliga saker: Myggsjon
gjorde skal for sitt namn, det var
mer mygg inomhus an utornhu s,
och varmeelernenten var koppl ade
till elsp isen .
FREDAG
irekt efter fruko st
hamtade vi Raisa vid
gru vkont oret och akte
upp till «Vostotj naj a» - den ostra
delen av brott et. Hon visade oss
nagra pegmatitrika ornraden, dar
vi bl a hittade rikligt med
lamprofyllit, eudialytkristaller
(Pekka hittade en ganska stor
kristall ), cancrinit och pekt olit,
fenak sit och delh ayelit. Efter ca en
timm e skj utsade jag Raisa tillb aka
till kont oret. Kl II kunde vi
uppi fran Vostotjnaja se, och hora,
nar en stor salva sprangdes nere i
gruva n. En jatt epl yrn av gra svart
damm och rok steg langsamt upp
ur dagbrottet. Fran Vostotjnaja
vandrade vi upp pa fjal let
Njorkpahk for att ta oss till
loren zenit - och
loparitforekomsterna dar. Det blev
en lang dag pa fja llet, med stralande vader, men med daligt
resultat. De hart ex ploatera de
forekomsterna var sa gott som
uttornda . Beh alln ingen av vandringen var matra sten i gronskan invid
en porlande fjallback , Lena hittade
dock en de l sma, fina lorenzen itoch eudialytkristaller.
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Khibiny. Ldgerplatsen vid foten av Eveslogchorr
asta dag var ock sa varm
och solig, och vi
tillbrakte den hell och
hallet i Koashva. Under
formiddage n var vi uppe i
stenhog arna i Vostotjnaja och
letade , och sedan agnade vi storre
delen av eftermiddag en at
pegmatit en nere i botten av dagbrottet. Framat kvallen letade vi
oss fram till en utbruten del av
gruvan som geologerna visat oss
tidigare. Efter gard agens
sprangning var inget sig likt i den
delen av brottet, sa vi hade vissa
svarigheter att hitta ratt,

N

Men vi hittade bl a fin
lomonosovit i losa block av gro v
pegmatit. Arfvedsonit i myck et
grov a kristaller var ganska vanligt
i blocken har inn e. Tyvarr hann vi
inte stanna sa Hinge som vi velat,
for vi maste lamn a gruva n senast
k120.
EVESLOGCHORR
alja skall med oss upp pa
Eveslogchorr idag, den
I I, sa vi hamtar henn e
vid kontoret kl 8. Pa vagen rnaste
vi korsa ett par mindre vattendrag .
Annu en solig da g blir det, och den
varsta vandringen hittills vantar

V

Samtal med en ung geolog vid fersmanitfiirekomsten.
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oss.
Till att borj a med foljer vi
fjallbacken upp for de n bran ta
rav inen. Har oc h dar forsvi nner
back en in und er en snolega. Na r vi
lamn ar hu vud stigen blir stig ninge n
20-25 % en stor del av vage n. Vad
gor man inte for att komma till
varldens fram sta fyndplats for
astrofy llit! Vi passer ar ova nfor den
ber ornd a wadei t- oc h
yuks po ritforeko mste n, men
fortsatter utan att stanna fra m till
den as trofy lli trika sla nten
neda nfor fjal ltop pe n. Har Fi nns ett
flert al lan ga diken , so m spra ng ts i
peg ma titgangarna, oc h har Fi nns
enorma man gd er astrofy llit. i
varianter for alia sma kriktninga r:
lju st gy llenbru n elle r brunsvart ; i
snovi t albit; i lju sgr on eller i svart
agiri n: so m ensorientera de eller
kao tis kt spr idda singe lkris ta lle r;
eller so m «riktiga» stjarno r, En
gru pp geo logis tude nter fra n
Moskva oc h deras larare dok
senare upp och visa de oss ett
prospek teringsdike ett par hundra
meter lang re upp . Dar fanns det
go tt om aeni gmatit i finna kristaller oc h frisk. gul mosandrit. Med
va lfy llda ryggsack ar pab orjade vi
aterfarden nerfor fja llet. Vi valde
nago t olika vaga r nero Lena. Urban
och jag va lde att ga den kortaste
vage n, Det var dumt. Den var
nam lige n oc ksa den brantas te. De

andra var fornuftig are och drog sig
ner mot hu vud sti gen . Men ocksa
den vagen var brant , och nastan
nere gic k Bjorn omkull oc h gjorde
sig ilia.
Sedan vi alia samlats igen, slog
vi lager pa en liten grasplatf ett
stycke ovanfo r den lill a fja llsjo n.
Dar, lik som i backen, var vattnet
kallt! Vi lyck ade s fa ihop nog med
torr a gre nar for an kunna tan da en
brasa att sa mlas runt en stund
inna n det blev dags att krypa ner i
sovsackarna.
MOTE MED EN STUD ENT
ov mo rgo n, och stra la nde
vader idag igen . Pekka,
Alex ander och jag drog
ivag upp mot Eveslogch orr ige n,
for att leta wad eit oc h yuk sporit m
m. De ovr iga bestamde sig for att
stanna nere vid den ber omda
fersma nitforekornsten i slanten
ovan backrnynn ingen , Na r vi ef ter
flera timm ar kom tillbak a jobbade
Lasse, Len a oc h Bjorn for tfarande
for fullt i slanten. Nastan inget av
intresse hade hitt ats, men da dok
det upp en un g kill e med liten
ryggsack oc h mossa , Det visa de
sig att han talad e ga ns ka bra
engelska. Han var geologistudera nde fra n Moskva oc h han visa de
oss del s hur fersma niten sk ulle se
ut, dels var vi skulle leta . Pa en
kort stund hitt ad es det flera fina

En nojd Lena och hennes lamprofyllit
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stuffer. Dessut om kopte vi ett
flertal fersmanitstuffer av honom,
for vilket han var mycket glad.
Pa eftermiddagen tog vi farval
av «M isja- och Filimon och
lamnade Koashva. Aler i Apatity
lastade vi av alia vara stenlador
hern rna hos en av damern a pa
Mu rm an geolkom, seda n besokte vi
forst geologiska m usee t oc h
darefter geo logiska institutione ns
utstallning. Dar tra ffad e vi var
tilltankte gui de Ruslan Liferovitj.
som just atervant till Apatity och
som nu tog oss med hem for att
visa vad ha n had e till forsa ljning.
Alit ha ns ma terial var inslaget
och nedp ackat, och vi fic k sjalva
grava i han s kart on ger. Det va r
re na j ulafto n. Vi handl ade ga nska
myck et. Tursamt nog hade jag med
mig en del pegm atit stu ffer
hernifran so m intresserade hon om .
sa vi gjorde en del by ten.
Lang tan efter en riktig sang
ha de nu vux it sig sa stark att vi
bestamde oss for att ta in pa hotell
for en enda natt , sa vi ak te ut till

«Imandra», tva-tr e mil utanfor
Apa tity. Men dar fick vi tji. Hotel let var reda n bel agt : dessut om fick
vi ve ta att man mfiste boka i
forvag oc h ha med sig egna
matvaro r till kok et . Sent var det ,
och vi var trott a oc h nagot
irriterade, me n vi fick tips om
ho tell «Russ» , en km eller tva
darifran, oc h cha nsade pa ett battre
mo ttagande dar.
Dit tog det endast nagra
minuter, men det sto d reda n en
un g man oc h oppna de den sto ra
j arn grinden iii oss. Hur dett a gatt
till ar fort farande en gata, Hotellet
var enas tae nde, ett styc ke kulturhistor ia. Den lan ga upp farten gick
ge no m en parklikn ande sko g, oc h
kokstrad gard en kan tades av kru kor
med exo tis ka vaxter, so m man
tack yare det ova nligt fina vadret
kunnat flytt a ut fra n ora ngeriet( !).
Vi fic k ett fantast iskt mottagande,
maste man sag a. Trots den sena
timmen - kl var over elva - gjordes
bastun iordning och dukades det
fram kvall ssupe at oss. Cham- .

pagne bestalldes forstas in, oc h vi
festade till halvtva pa natt en . Fore
ma te n harm vi gora e n rundva ndri ng i hotellet oc h beskada
festsalen , den stora rnatsale n,
biljardrummet, ora ng er iet oc h titta
pa den loka la konstsamli ngen.
Anlaggni nge n byggd es pa 20- 30talet som baslager at statsgeologen
Fersman, som da holl pa med
ka rteri ng oc h prospekteri ng har
uppe . Det var under denna tid som
de stora a patit fo re korn stern a
uppdagades. Under kriget tj anade
anlaggninge n so m hem vist at alia
ba rn so m evakuerades fra n M urma nsk.
LOVO ZERO
Ukost serverades kl 7.30 .
Darefter var det da gs att
bet ala for sig och bita ihop
for ytte rliga re en lan g oc h
handel serik dag. Efter ett kort
mote med Boris Vas ilevi tj pa
Geol kom pa for m iddagen gay vi
oss ivag norrut pa de n ca 25 m il
lan ga vagen till Re vda vid
Lovozero. Nar vi narm ade oss
nickelverket i Montjegorsk sag vi
e n sa d ramat isk fora ndring i
omgivningen att vi kn appt trod de
vara ogon , Forodelse n var
chockerande . Naturforstorelsen var
har tot al. och ko ntras te n till de n
naturuppl e vel se vi haft hittills, i
Kh ibin y. var sa stark att det ka ndes
so m att ha ko mm it till en
fra rnrna nde varl d , Sa la ng t man
kunde se bestod «s kogarna» av
nakn a, sva rta trad stammar, Vi
sky nda de vidare, oc h efte r ett par
mil had e vi lagt ela ndet bakom
oss . Sa sma ningo m tog vi av
os te rut mot Lovo ze ro fra n
hu vud vagen , Vagen var ga ns ka
bra , och nar vi nagot se nare kom
fra m till annu ett vagska l helt ut an
sky ltar ble v vi nagot vi llra diga,
men folj de den storre vagen. Det
var fe l, Efter tre km slutade den
vid gri nda rna till en stor
mi litarbas , Vi moues dock bara av
va nliga leen den . och av en
lastbilsforare som stanna t bredv id
oss fick vi vaganv isningar, Vi
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vande oc h ko m utan vidare
inc ide nter fra m til1 Revd a, da r vi
forst av a l1 t pro viante rad e : brod,
vattenme lon oc h cha mpagne .
Eftersom vi sa kna de licen s for att
sa mla min er al i Lo vo ze ro va r vi
tvu ng na att soka upp Alexanders
van, pol isch efen. Je vgennij
Mikhai lovi tj visade sig vara e n
mycket sy mpa tisk, och
mineralk unnig, pe rson. Han bj od
in oss pa te, brod oc h nykok t, varm
hj ortron sylt. Vi pratade, pl an erad e
och ko pte e n del stuffer. Se n gick
det i hi sn ande fa rt, med Je vgenn ij s
jeep i taten , upp mot A l1 uaiv oc h
Umbogruvan .
Han vax lade nagra o rd med
va kte n, oc h vi ble v in slappta. Har
skiIdes vi for idag, for han skulle
hem . Nast a morgon skulle vi
traffas igen.
mbogru van, so m brutits
pa RE E-mineral, va r
und er avveckli ng, oc h
myck et varp fa nns inte kvar att
let a i, me n vi hittad e i alia fa l1 e n
del mu rmanit m m.
G ruvfo rm an nen erbjod sig att ta
oss me d ner und er jord ti l1
«Sj katulka' n», e n berornd
pegmatitader, nasta dag . Tyvarr
rackte var tid inte til1, da nasta dag
var var sis ta exkurs io nsdag oc h vi
sk ul1e upp pa Karn asu rt. I e n
mind re skrots te ns ho g utan fo r
gri ndarna hitt ade vi riklig t med
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elpi d it oc h loren zen it. Snart borj ade
det dock att sky m ma oc h vi maste
hitt a en lag erplat s, vilke t vi gjorde i
en liten glanta invid en mindre
skogsvag. D ar slog vi up p vara talt ,
tande en bra sa, at och drack yin oc h
c hampagne . M yggorn a var vidriga.
KAR NA SURT
morgon e n var vi tillbaka
1 Re vd a for att mota
Je vgennij M ikhailo vitj ,
so m idag had e re kvirerat e n
je epforare, e n al1varl ig un g ma n
so m inte inte sa myc ket utom nar
han svor over jeepe ns vaxe llada ,
Vi fo ljde jeepe n sa lan gt upp pa
Karn asurt so m vi kunde med VWbu ssen. Sedan ble v vi skj utsade
langre upp pa berget i jeepe n i tva
vandor, for den to g bara tre pa ssagerare. Den rar de n var i sig e n
av ent yrli g upplevel se . Nar vi
lamn ad e jeepe n gick Jevgenn ij
med oss upp pa fja llet oc h visade
oss vagen till
pegm atitfo rek o m sterna. Han
sta nnade e n kort stu nd, in na n han
atervande . De tva forsta
forekoms terna vi besokte var
nat ro lit rik a pegm atiter. Vi hittade
e n del ko ns tiga mi neral, som t ex
karn asu rt it och epistolit.
Epi didymi t oc h leifit sku lle ocksa
fin nas har; likasa
kat apl eiitkristaller. Tyvarr hade vi
int e tid att uppe ha lla oss nagon
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fo rtret, Den vanliga , men fao rdiga,
dam en i recepti onen sag till att vi
hela tiden hade te- och kaffe vatten .
Detta var var sista dag i Apa tity,
oc h den sk ulle bli hektisk. For nu
skulle vi so rtera och pak etera alia
vara stenar i hela oc h
for slutningsbara kartonger. Bjorn
gick ut pa stan oc h letade i
sopco nta iners efter anva nd bara
pappkarton ger. Tyvarr blev det
nod vandi gt att oc ksa ga llra ut en
del sten. Vi hade en hel de l are nde n
att utratta oc h en del «sho pping» att
gora denna sis ta dag , men de t fick
vi go ra i sk ift, eftersom vi inte
vagade larnna var packning
obeva kad.

Khibiny. Pd vag upp till Njorkpahk
langre stund vid varje fore koms t.
Den tredj e ska rpningen var i en
ussingitpe gm atit. Om gaende
kun de vi konstatera att denn a
foreko rns t hade vari t valbesokt oc h
var ga nska utplockad. Men vi
hittade anda en del sallsy ntheter,
so m stee nst rupi n, umb ozer it, mer
episto lit , vuon nemi t, nord it, dal ig
Mn- neptunit m m. Vad ret var
stra lande , oc h i den varma eft ermidd agssolen j obb ade vi alia i Tshirt eller med bar overkro pp,
utom Lasse, so m missan passad
efter man ga ars viste lse i Afrika
behovde bade skjo rta och
vildmarksvast for att inte fry sa.
ter en lang och intensiv
dag antradd e vi fra mat
vallen aterfarden till
Ap atit y. Vid midnatt stannade vi
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Spriingsalva i Koashva.
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vid Imandrasj on s
stra nd, ett par mil
fran stade n, och
slog upp talten , Det
var ingen bra
taltplats, men det
gallde att anda fa
en god somn, for
nasta morgon skulle
vi vara i Ap atit y kl
7 oc h hamta ut var t
dar deponerade
Aenigmatit f ran Eveslogchorr
bagage.
Boris var till hand s hela tiden oc h
UPPBROTT ET
hj alpt e Alexa nder oc h mig med den
avslutande papp ersexercisen ; han
attnet i sjo n kand es
for va na nsv art Ijumt nar
ringde till tullmyndi gheten oc h fick
anvis ningar om hur vi skulle gora
j ag tog mitt morgond opp
vid sex tide n, medan luft en var ra
for att slippa krangel vid
gra nspassagen. Tullhandlingar for
och kylig .
var oc h en skulle uppratt as, och i
Str ax fore sj u var vi i Ap atity oc h
dessa sk ulle specificeras typ av
lastade snabbt
material, vikt oc h vard e, sa mt
in alit i bilen
anta l ko lli , Nu upp stod probl em nr
och korde de
ett. Hur oc h var skulle vi vag a
tva kvarteren
till Geolkorn,
vara karto nger? Geo lkom hade
so m vi omgainge n vag. Det hade darem ot
varuhuse t pa andra sida n ga tan. Sa
ende
invaderad e
vi lastade in alia kar tonger i bilen
och vars sto ra
oc h kor de over ga tan. I affaren
entre ha ll vi
fick vi lana en stor golv vag att
seda n
vnga var sten pa. Nar det var gjort,
ockuperade
och vikterna noterade (vi hade 14
koll i pa tillsamman s 36 0 kg),
resten av
dagen , till en
lastade vi in alit i bile n ige n oc h
korde over ga tan. Alexa nder och
del anstalld as

V
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jag ateru pptog blankettarbetet. Med
hjalp av en varde rings lista som
Geolkom tillh and ah oll kunde vi
rakna ut den tulltaxa vi skulle
betala. Nar det var gjort skyndade
vi till postbankskontoret for att
betala de 65 tusen rubel som staten
skulle ha. Inte forran vi hade
kv itto pa att betalningen var gjord
kunde vi fa vara sig ill att forsegl a
ladoma med. Och nu upp stod
problem nr tva. Vi hade ing en tejp
att forsegla med , och sadan fann s
inte heller pa Geolkom. Efter mer
an tva oc h en hal v timme var Len a
och Urban tillbaka med en kasse
full av sto ra tejprull ar. De hade
varit pa va g att ge upp sokandet
nar de till sist i en oansenlig butik
inne i en grand fick en jackpv
stor a tejprullar. De hade varit pa
vag att ge upp sokandet nar de tiv
sto ra tejprullar. De hade varit pa
vag att ge upp so ka ndv stor a
tej pru lla r. De hade va rit pa vag att
ge upp soka ndet nar de till sist i en
oansenlig butik inne i en grand
fick en jackpv stora tejprullar. De
hade varit pa vag att ge upp
sokande t nar de till sist i en
oa nsenlig butik inne i en grand
fick en jackpv sto ra tejprullar. De
hade var it pa vag att ge upp
sokande t nar de till sist i en
oansenligv stora tejprullar. De
hade varit pa upp stallning for
fotografering, och seda n bar det
ivag till restaurang «Arnetist» for
att med en valfc rtja nt festm altid
avslut a en strapa tsrik, men ocksa
sy nnerligen upplevel serik, resa .
Vid attatide n kord e jag en
mycket trott och sliten Alexander
till jarnvagsstationen for han s
hemresa till Mosk va .
HEMFARDEN
ngt lastade larnn ade vi
Apatity bakom oss oss
sty rde sode rut. Vi sa inte
sa mycket, och sin vana trogen soy
Pekka ga ns ka sna rt sin bullriga
som n, Da oc h da va knade han oc h
undrad e om vi inte skulle ata
vatte nme lone n so m han kopt pa
torget. I bilen had e han de ssutom
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ett outtomligt forrad av
jordnotter, till vilka han
halsade rysk champagne. Vara
invandningar avfardades
enkelt med: «Varfor
ska ll man inte dricka
champagne nar det inte
kostar mer an mineralvatten? » Vi var

svarslosa,
La sse och jag turades
om att kora, och framat
sena kvallen stannade
vi vid en ra stplats med
vattenkalla en bit in i
skogen for att fylla var
vattendunk. Men dar
var sa snus kig t att vi
vande om utan vatten
och slaktade istallet
antligen Pekkas melon.
Vi korde och korde,
nastan utan uppehall .
Klockan tva orkade vi
inte kor a lan gr e, utan
stannade for att fa nagra Koashva. Eudialyt med lamprofyllit och
timmars somn, Vid
iigirin
femtiden fort satte
bad om ursakt for att det skulle
farden, och en halvtimme senare
kunna ta lite tid att klara av var
stannade vi dar vagen korsade en a
tullkl arering . Han hade narnligen
for att fra sch a upp oss lite och ata
aldrig forut haft ett fall med
en spartans k fruk ost.
utforsel av mineral. Det hel a var
amfOr os s hade vi
dock gan sk a fort gjort . Vi beh ovde
fortfarande en lan g
tran sportstracka, och vi
gjo rde fa uppehall . Sa sma ningom
kom vi till vag skalet dar vi tog av
vas ter ut mot Kostamus. Nu hade
vi den sams ta vagbiten kvar. Men
till va r lattnad och forva ning hade
den nya vag strackningen oppnats,
och vi fick nojet att aka pa en
alldeles nya sfalterad, fin vag .
Vid middagstid tog vi av in pa
en skogsvag oc h stannade intill en
sto rre angs mark, dar Lasse och
Len a lagad e till var sista rnaltid «i
fait » under den har resan .
Ater i Ko stamus tankade vi fullt
och avverkade de sista par milen
till gr ans stationen. Dar mottes vi
av igenkannande hal sningar, och vi
och vart are nde tog s nu omhand av
en civilkladd tulltj an stem an, Han
var mycket vanlig och pratsam, och
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bilm ekanikern Volodja oc h den
entusias tiske poli sch efen Jevgennij
i Revda. Men fra mfo rallt viII j ag
tacka Alex ander, so m utan annan
ersa ttning en tackning av sina
utgifter offrade sa mycket tid oc h
om sorg at all gor a denn a resa
mojli g for oss.
t sarskilt tack skall ock sa
vara fortr affli ga «kockarasse och Len a ha. Trot s
prim itiva for ha llande n gjorde de
det dagl iga huvudrn alet till en fes t.
Skulle vi kunn a tank a oss all
gora om en sadan resa? Ja, und er
for utsa n ning all en min eralogi skt
kunn ig guide finns med. For trot s
all vi besokt e ell f1ert al
mineralrika forekom ster, akte vi
darifran med rygg sackarna fulla av
mest vanliga eller vackra mineral.
De rara mineralen fick vi kopa.
Till den so m kan ske har plan er
pa all aka till Ko la for all samla
min eral viII j ag ge radet : sail
planerna i verket sa fort so m
mojligt , Gru vdriften hailer
naml igen pa all trapp as ner, och en
inten siv exploatering av de kand a
pegm atit fOrekom sterna hailer pa
all utarma dem o Om de nna tre nd
fort satter kommer til lga ngen pa
mineral av samlarvarde snabbt all
min sk a.
Sa - gor som vi, ak till Kola och
fa en oforglornlig natur- oc h
kultu rupplevel se.
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Sam ling utanfo r Mu rmangeolkom fore hemfii rd. Fr v: Urban , Lena,
Alexander (framfii r Lena) , Lasse , Pekka, Bj orn och Bertil
inte lasta ur bilen, men vi ombads
oppna ell antal kart on ger. Vi
pack ade upp stuffer och visa de, och
snart tycktes hela styrkan ha
sa mlats runt var bil for all betrakt a
oc h diskutera min eral. Efter tre fyra kart on ger var det nog oc h vi
kunde stanga igen . Vi tackade
varandra, oc h utvaxl ade
lyckonskni ngar, Uppe hal let i tullen
had e tagit en och trek vart s timme ;
vi hade varit beredda pa en rnycket
varre provning,
t ater fa dra
pa pa de fin a
inska vag arna var so m
en drorn , och dessutom hagrade
munkarna i Kuhmo. Sa det forsta
vi gjorde nar vi kom dit var all
besok a cafeterian som vi bek antat
oss med pa vage n upp. Vi
proppade oss fulla med mu nkar,
glass oc h kaffe . Ha rligt all vara
tillb aka i ci vili sationen! Och
plot sligt sag vi hur hell och rent
och snyggt det var overallt. Hur ar
det mojligt all ett staket gen om
skogen kan uppratthalla sadana
kontraster?
I Kuopio hyr de vi
campingstugor och at piz za pa
kva llen, Vi passade alia pa art
ringa efterlang tade te lefonsa mtal.
Jag glomde mill pass och mina
pen gar i duschrummet. So what! -
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de beh ovdes inte lan gre.
I Abo vantade bastu och iskall
01, varpa Gret a trakterade oss med
mat och kaffe. Kvallen agnades
seda n hell och hal let at Pekk as
fo rnamliga mineralsaml ing, so m
domine ras av fynd fran fin ska
forekomster , Har finn s enastaend e
stuffer fran ffa Viitaniemi och
Haapaluoma. Bara att fa se de rma
sa mling ar Yard en resa till Abo.
Vi stannade over nallen hos Pekka
oc h Gret a, och tidigt nasta
morgon, so ndagen den 18. augusti ,
tog vi farva l av varandra. For
Pekka var den aventyrliga
utfl ykten till Kola slut, for oss
ovriga aterstod en lugn och
beh aglig batre sa hem till Stock holm .
NAG RA SLUTORD
«Tid ar pe ngar - ar for den
gemene ryssen ett meningslost
ord sprak, vilket tyd ligt korn till
uttryck i den ge neros itet och
oegennytt a som motte oss und er
var vistelse i det stora gra nnlande t.
Manga ar de so m fortjanar ell
mycket storre tack an vi kom fo r
oss all visa, som t ex Boris pa
Geo lko rn, chefsgeologen i Apatity,
gruvchefe n och hans geo loger
Raisa och Valja i Koashva,
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