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SkógræktarfélagÍslandsstóðfyrirkynnisferðskóg
ræktaráhugafólks til Rússlands, dagana 28. ágúst
til6.september2006.Þátttakenduríferðinnivoru
tæplega 90. Ferðin var undirbúin í samstarfi við
Pétur Óla Pétursson, sem búsettur hefur verið í
nokkur ár í St. Pétursborgog rekur fyrirtæki þar,
enhannhefureinnigveriðfararstjórifyrirmargaís
lenskaferðahópa.Einnig fannstgóður liðsmaður í
Arkhangelsk;PállSigurðssonsemerþarískógfræði
námiogvarhannfélaginuinnanhandaráþeimslóð
um.Fararstjórar fráSkógræktarfélagi Íslandsvoru
Einar Gunnarsson og Jón Geir Pétursson. Ferðin
gekk í alla staði vel. Gert var út frá tveimur afar
mismunandi stöðum, Arkhangelsk og nágrenni og
svoSt.Pétursborg.Ferðinhófstþann28.ágústmeð
flugitilHelsinkiíFinnlandienþaðanvarekiðyfir
landamærin til Rússlands og fyrstu nóttinni eytt í
bænum Vyborg, þar sem brunalykt frá nálægum
skógareldumtókámótihópnum.Byrjaðvaráþví
aðskoðalerkilundinníRaivolaeneftirheimsókní
hannvarflogiðtilArkhangelsk,þarsemhópurinn
dvaldinæstufjóradaga.ÍArkhangelskvarmargtað
sjáogheimsóttihópurinnm.a.sögunarmyllu, trjá
safnháskólansíArkhangelskogbyggðasafn.Einnig
varekiðumsveitirRússlandsíeinndagogþorpið
Pinegaheimsótt.FráArkhangelskvar flogið tilSt.
Pétursborgar,þann2.septemberogvargertútþað
anþaðsemeftirlifðiferðarenflogiðvarmeðbeinu
flugiheimþann6.september.Íþessarigreinverð
urfjallaðalmenntumskógaogskógariðnaðíRúss
landiogmeginviðkomustaðinatvo.Meiriáherslaer
lögðáArkhangelskognágrenni,endaSt.Pétursborg
meiraíalfaraleiðogauðveldarafyrirfólkaðnálgast
upplýsingarumhana.

ARKHANGELSK
Borgin Arkhangelsk stendur við bakka fljótsins

Dvínu,þarsemþaðfellurútíHvítahafið.Borginvar
formlegastofnuðárið1584aðskipanÍvansgrimma
ogfékknafnsittafmunkaklaustrisemveriðhafðiá
staðnumfráþvíá12.öld.Borginernúnamiðstöð

stjórnsýslu,vísinda,samgangnaogframleiðslufyrir
norðvesturRússland.Húntelstþóekkistórárúss
neskanmælikvarða(ert.d.í875.sætiyfirfjölmenn
ustuborgirRússlands)eníbúarhennareruum365
þúsundirog ferþeimheldur fækkandi.Undirstaða
efnahagsborgarinnarerskógariðnaður,efnaiðnað
ur,fiskveiðarogvélaframleiðslaogerskógariðnað
urinn (timbur, beðmi (sellulósi), pappír) þar lang
mikilvægastur. Skógariðnaðurinn er líka greinileg
uríborginni.Mikilvægiskógannafyrirsvæðiðsést
líkagreinilegaíhefðbundnumbyggingumeinsogsjá
máttiíheimsókníMalyeKarely,semerbyggðasafn
ásvæðinu(nokkurskonarÁrbæjarsafn),þarsemöll

Rússlandsferð

Skógar eru miklir umhverfis Arkhangelskborg, trén mörg
meðbeinumoghávöxnumbolum.

Texti Einar Gunnarsson og Ragnhildur Freysteinsdóttir
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mannvirkieruúrtré;hús,kirkjur,varðturnar,vind
myllurogbrunnhús.Úthverfiborgarinnareinkennast
líkaaðmestuaflágreistumtimburhúsum,ímisjöfnu
ástandiog sums staðaraðeinshallandi, endaArk
hangelskreistviðóshólmaogþvílítiðumfastund
irlag.Miðbærinnogstærribyggingareruhinsvegar
úrvaranlegraefni.Nýrrihúserugjarnanstórarstein
steypublokkir,íblandvið18.−19.aldarglæsihýsiúr
steini. Arkhangelsk hefur því að vissu leyti dálítið
tvískiptanpersónuleika−annarsvegareruhógvær
timburhúsenhinsvegarsteinogsteypuháhýsi.

SkógariðnaðuríArkhangelsk
FljótiðDvína,meðsínumótalhliðarám−aðfljót

inuPinegameðtöldu,hefurfráfyrstutíðgegntmikil
væguhlutverkisemflutningsogsamgönguæð.Vest
aríhéraðinurennurOnegaútísamnefndanflóaog
austarerfljótiðMezenenbæðieruþautalsvertminni
enDvína.Meðframfljótunumeruvíðfeðmirogverð
mætirskógar.Margartegundir,svosemskógarfura,
rauðgreni,rússalerki,hengibirkiogblæösp,náþar

miklum þroska og verða allt að 40−45 m á hæð,
rússalerkiðþósýnuhæst.Viðargæðierueinsogbest
verðurákosiðfránáttúrunnarhendi.Trjáiðnaður
inn, sembyggsthefuruppviðóshólmaDvínuþar
semhúnbugðasttilmótsviðHvítahafið,ereinnund
irstöðuatvinnuvega Arkhangelsk. Þótt enn séu um
20kmtilstrandarHvítahafsins,siglastórskipupp
DvínuoglengivarþaraðalhöfnRússlands.Viðlok
nítjándualdaropnaðist landleiðintilMoskvumeð
lagningu járnbrautar. Eins og svo víða á sléttum
Rússlands er jarðvegur víðabotnlausog gerir það
vega og mannvirkjagerð erfiða í framkvæmd. Því
hafafljótingegnthlutverkisínusemsamgönguæð
aríríkarimælioglengurenáVesturlöndum,þótt
eflaust komi þar fleira til af samfélagslegum toga.
Sögunarmyllur komu með iðnvæðingunni í byrjun
19. aldar. Þá byggðist hráefnisöflun á „valhöggi“
(selectivecutting),þarsemvænstutrénurðuexinni
aðbráð.SkógarhöggiðþróaðisthægtáArkhangelsk
svæðinu (gjörfelling (clearcut) hafði átt sér stað á
1%svæðis1914)enmargfaldaðistfrá1929,þegar

SvipmótArkhangelskerfjölbreytilegt;nútímalegarblokkir(tilvinstri),hefðbundin
timburhús(fyrirmiðju)ogeldriglæsihýsi(tilhægri).Mynd:RagnhildurFreysteinsdóttir(RF)
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gjörfellingvarðviðtekinvenja.Tilsamanburðarvar
skógarhögg1956um5,5sinnummeiraen1914.

Tæknivæðing, eða öllu heldur útbreiðsla henn
ar,hefurveriðmunhægarienímarkaðskerfiVest
urlanda. Í og við Arkhangelsk er fjöldinn allur af
sögunarmyllumognokkrar trjákvoðuogpappírs
verksmiðjur. Við, ferðalangarnir frá Íslandi, feng
umaðskoðasögunarverksmiðjusemstaðsettvará
hólmaútiíDvínu.Sigltvaráprammaútíhólmann
enþarblastigúlagiðvið.Fljótlegaeftirbyltinguvar
iðnvæðingsettofarlegaádagskrá−samanberslag
orðið:„Kommúnismiervaldráðannaografvæðing
landsins“1.Valdráðannasmalaði samanóþekkum
þegnum hvort sem það voru glæpamenn eða and

stæðingar byltingarinnar. Þannig var iðnvæðingin
keyrðáframáódýruvinnuaflisamfararafvæðingu,
námugreftri (þ.á.m. skógarhöggi) og olíuvinnslu.
TrjábolirnirflutuniðurDvínusemaldreifyrr,enda
þurftimikiðtimburtiluppbyggingarinnar,aukþess
sem útflutningur skapaði gjaldeyristekjur. Bærinn
Arkhangelsk varð að borg, sögunarverksmiðjum
fjölgaðiog fengu sittnúmer.Börningengu í skóla
númer34ogþegarskólagöngulaukunnuþaujafn
velísögunarverksmiðjumeðsamaeðaáþekkunúm
eri.Ráðvaldsinsvarskipulagtskipulag.

Verksmiðjansemviðskoðuðumhafðiþjónaðsov
éska alþýðulýðveldinu vel og lengi en rekstur þar
lagstaffyrirnokkrumárum.Nýlegakeyptuathafna
menn frá Hollandi og Rússlandi verksmiðjuna og
hófuþarrekstur.Þeirkaupatimburámarkaði.Bjóð
endureruiðnrekendurásvæðinueneinnigertals
vertafbolviðifluttsjóleiðiseðameðlesttilfjarlæg
aristaða.Móttakatimbursogsögunvarmeðsama
sniði og áður, ansi fornfáleg og vinnuaðstaða og
öryggismálmeðþeimhættiaðkallamáttiglópalán
aðallirkæmustheilirígegnumþessaskoðunarferð.
Einnigvaktiþaðathyglihvaðmeðferðog flokkun
timburbolanna,seminnísögunarverksmiðjunaröt
uðu,varólíkþróaðrigæðastýringufráskógitilneyt
endasemviðþekkjumfráNorðurlöndunum.Erþað
synd,þvíeinsogáðurervikiðað,vekjaskógarþeir
semviðsáumíferðinniaðdáunogvísteraðmarg
irskógareigendurínágrannalöndunumvilduglaðir
skipta.

Eftir hættuför milli óvarinna saga og færibanda
með fljúgandi borðum og plönkum, var komið á
stað þar sem hálfsjálfvirk flokkun og búntun fór
framogþvínæstínýjaþurrkunardeildoglager.Þar
fóruvestrænirskógarmennloksaðkannastviðsig.
Eigendurnirsemtókuámótihópnumsögðuokkur
aðreksturinngengivel.TimbriðerselttilHollands
ognýverksmiðjaíbígerð.Áhinumfljótsbakkanum
varnýsögunarverksmiðjarisin.Þvívirðistsemmikil
uppbyggingogendurnýjuneigisérstaðískógariðn
aðiogekkiaðundra,þvískógarauðlindirásvæðinu
erumiklarognýirmöguleikaropnastmeðuppbygg
inguá innviðum samfélagsins.Hér er ekki ástæða
tilþessaðtíundatölurumviðarmagnískógumArk
hangelskhéraðs, enda ber heimildum ekki saman,
Líklegt eraðafkastageta skóganna íArkhangelsks
sé af ámóta stærðargráðu og finnsku og sænsku
skóganna.

TrjábolirbíðaþessáDvínuaðverðateknirtilvinnsluísög
unarmyllu.Mynd:JónGeirPétursson(JGP)

Öryggismálstarfsmannaerufrekarbágborinmiðaðviðvest
rænarvenjur.T.d.erustarfsmennekkimeðhjálma,hlífðar
gleraugueðaheyrnarhlífar.Mynd:RF
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SkógarlandiðRússland
Rússlandermestaskógarland jarðarogernánastsamahvernigáþaðer litið.Þeiryfirburðireruþó

ekkisjáanlegiráheimsmarkaðitimburafurða.Rússarhafaeinnigvarðveittskóginnflestumþjóðumbetur
ogtelstþriðjungurskógaRússlandsfrumskógur,aukþesssemum2/3skógarinstelsthálfupprunalegur
(modifiednatural).SkógarRússlandserunánastalfariðíríkiseignenborgarskógarogeinstakaverndar
skógarheyraundirviðkomandiborgaryfirvöld.

SkógarRússlandsoglífríkiþeirraeruþvígersemaráheimsvísu.10%afflatarmáliskógaRússlandseru
íNVRússlandioginnanvið3%íArkhangelskhéraði(um23milljónirha)semerríflegatvöfaltflatarmál
Íslands.



Níuhelstuskógarlöndheimsráðayfirum2/3afskógumjarðarogerRússlandskógríkastalandheims,
ámælikvarðaflatarmálsskóga,meðum8,1milljónirkm2.Skógur,íþessusamhengi,miðastviðskilgrein
inguMatvælaoglandbúnaðarstofnunarSameinuðuþjóðanna(FAO):Landstærraen0,5haaðflatarmáli,
vaxiðtrjámhærrien5mogmeðblaðþekjuyfir10%eðalandmeðtrjámsemvaxiðgetauppíþessiviðmið.
Landbúnaðarlandvaxiðskógiogborgarskógarfallautanþessararskilgreiningarsemogkjarrskógar.

PINEGA
BærinnPinegaeránorðurbökkumPinegafljóts

ins,töluvertofanármótaþessogNorðurDvínu.Á
leiðokkaruppmeðfljótunumgataðlítafjölbreytta
ogglæsilegaskógaeneinsoggefuraðskiljavöktu
stökulerkitré,semteygðusiguppfyrirkrónuþakið,
athygliÍslendinga.Skógareldarhafatalsverðáhrifá
skógarvistkerfiðogsíðustu1000árhafaveriðmörg
þurrkaárogskógareldargeisað.

MalarvegurliggurtilPinegamestallaleiðinafrá
Arkhangelsk.Vegurinnerfrekarseinfarinnogveðst
mjöguppírigningumogþegarklakieraðfaraúr
jörðu.TalsverðumferðvarafÚraltrukkumá leið

Svæði
Heild af 

bolviði í skógi
Fura

Pinus ssp.
Greni

Abies ssp.
Lerki

Larix ssp.
Birki

Betula ssp.
Ösp

Populus ssp.

Rússland allt 76.060 15.006 10.009 23.108 9.883 3.086

NV-Rússland 8.831 2.537 4.138 33 1.594 407

Arkhangelskhérað 2.227 556 1.382 9 246 34

RíkjanditrjátegundirskógasemheryaundirAuðlindaráðuneytiRússlands

Mælieining: Milljónir rúmmetra af bolviði
Heimild: Lesnoy fond Rossii (2003) Í: Karvinen o.fl. (2006)

AðalgataníPinegaþorpi.Mynd:JGP

Rússland: 809, 20%
Brasilía: 478, 12%
Kanada: 310, 8%
Bandaríkin: 303, 8%
Kína: 197, 5%
Ástralía: 164, 4%
Kongó: 134, 3%
Indónesía: 88, 2%
Perú: 69, 2%
Indland: 68, 2%
Önnur lönd: 1.333, 34%

Tíu lönd með mesta skógarþekju í milljónum hektara
og hlutfall þeirra af heildarskógarþekju jarðar
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inni, útbúnum til timburflutninga, en lítil umferð
önnur. Rúturnar, sem voru til ráðstöfunar í Ark
hangelsk, voru ekki afnýjustugerð enkomustþó
áleiðarenda(meðeinni„punkteringu“þó).Bæirn
ir upp með fljótinu gerðust miðaldalegri eftir því
semofardróogákaflegafallegirmeðsínumgömlu
bjálkahúsummeðþakskífumúrblæöspsemslærá
silfruðum gljáa. Vélar og bílar voru ekki á hverju
stráiogundantekningalítiðfráseinnastríði.Vatner
sóttíbrunnaogútikamrargegnasínuhlutverki.

ViðfórumtilPinegatilþessaðkomastáuppruna
slóðirþekktrarússalerkiteigaáÍslandientaliðerað
hluti efniviðar Raivolalerkisins hafi verið sóttur á
þessarslóðir.Einnigkomstórsendingaflerkifræi,
semsafnaðvarviðPinega,afraksturferðarSigurðar
BlöndalsogArnórsSnorrasonartilRússlands².Um
sjón með þeirri söfnun hafði frú Ljúbov Petrovna
Tsjerkas sem tók á móti okkur í Koldorskyskógi
utanviðPinega.Þargeturaðlítavöxtuleganskóg.

Uppiájökulhryggerskógarfuranráðandi,hávax
inogspengileg,meðstökulerkitrjámenísandjörð
inninjótagreni,hengibjörkogblæöspsínvel.Elstu
lerkiteigarnireruum200−300áragamliroghæstu
trénslagaí40mhæðogerumeðmeðum1,5metra
þvermálíbrjósthæð.Þarnamáttieinnigsjáum10
áragamla lerkiplantekru,af samaupprunaog sáð

varáÍslandi1991oggetiðvarumhéraðframan.
Ljúbovtaldiaðgóðfræárværuá5−6árafresti.Nú
erbannaðaðhöggvalerkienþómáhöggvahelm
ing lerkitrjánnaþarsemþaueru íblandviðaðrar
tegundir.Þaðvarmikiloggóðupplifunfyrirokkur
aðfáaðhittaLjúbovoggetasagthennifráafdrifum
fræsins,semhúnsafnaðifyrirtilstuðlanþeirraSig
urðarogArnórs,endavaxanúuppvænirlerkiteigar
afþvíáHéraði.Einnigvarþaðáhugavertaðkom
astáupprunaslóðir fræsinsogsjáþessavöxtulegu
skóga.Aðferðasteinsog í tímavélaftur ímiðald
ir,meðþvíaðakanokkurhundruðkílómetra inn
í djúpa skógaArkhangelsk, er svo auðvitaðöllum
ógleymanlegtsemþaðreyna.

ST.PÉTURSBORGOGNÁGRENNI
St. Pétursborg stendur viðbakka fljótsinsNevu,

skammt frá árósunum við Finnska flóa og er ein
fjölmennasta borg Evrópu, með um 4,7 milljónir
íbúa. Borgin var stofnuð af Pétri mikla árið 1703
til þess að Rússland ætti höfn við Eystrasaltið og
varborginniætlaðaðvera„gluggi“tilVesturEvr
ópu. Borgin var höfuðborg Rússlands frá 1710 til
1917.ÍdagerSt.Pétursborgalmennttalineinmesta
menningarborgEvrópu,aukþessaðveramikilvæg
hafnaborgviðEystrasaltið.Efnahagurborgarinnar
byggiráýmsumiðnaði(einkummálmogvélaiðn
aði, efnaiðnaði, prentverki og bjórframleiðslu) og
þjónustuogborginermikilvægmiðstöðsamgangna
ogstjórnsýslu.Þáskiparferðaþjónustaþartalsverð
an sess, enda er margt skoðunarvert í St. Péturs
borg og nágrenni og augljós eru ummerki tveggja

Ljúbov,semsafnaðifræisemfórtilÍslands,
ásamtskógarverðifráPinega.Mynd:EG

Skógurinn í kringum Pinega býður upp á ýmislegt annað
enbaratréogmargirnýttusértækifæritilþessaðkomastí
berjamó.Mynd:RF
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GróðrarstöðinShapki
GróðrarstöðinShapkierskammtutanviðPétursborg.Húneríeiguríkisvaldsins,semerstærstikaupandi
plantnanna,enárlegaafhendirstöðinum5milljónirplantna,aðallegarauðgreniogskógarfuru.Stöðiner
meðliðlega50haland,þarsemstunduðerberrótarframleiðsla.Framleiðslangengurþannigfyrirsigað
sandogleirkenndjörðinerunninogsáðmeðraðsáningavélíbeð(um70kgaffræiáha).Plönturnarvaxa
ísáðbeðiíþrjúárogeruþvíafhentarsem3/0plöntur.Viðþettasparastdreifsetninginsemvenjaeríber
rótarframleiðsluáNorðurlöndum(þarmeðtaliðáÍslandi).Skoriðerundirmeðrótarskerafyrirupptöku
ensáhátturerhafðuráaðgróðursetningamennkomaogtakaplönturnarupp,búntaoggangafrárótumí
mosa.Vökvaðermeðtraktorsúðaraenvatniðertekiðístöðuvatniástaðnumsemervinsællbaðstaðurá
sumrin.Reynteraðvélvæðaframleiðslunaeinsogkosturerogfastirstarfsmennístöðinnieruþvíaðeins
þrír.Skjólbeltaneterumeðákveðnubiliámillireita,aðallegamynduðafúlfaberjarunnumoggreni.Þegar
búiðeraðtakaplönturnaruppersáðhöfrumsemsíðaneruplægðirniðurmeðhúsdýraáburðiogfullunnið
oggertklártfyrirsáningutrjáfræsvoriðeftir.

Nýlegahefurstöðinhafiðinniræktunígróðurhúsummeðfinnskufjölpottakerfi,meðsáningaogtorf
fyllingalínu,semmunvæntanlegaleysaberrótarframleiðslunaafhólmi,líktoggerðistáNorðurlöndum
á8.og9.áratugsíðustualdar.Viðþaðlosnarummikinnhlutaþesslandssemstöðinnotarídag.Þrjár
aðrargróðrarstöðvareruígrenndviðPétursborgmeðsvipaðaframleiðslugetusemgerirsamanlagtum20
milljónirplantna.

aldaverurússneskukeisarannaoghirðarinnar.Of
langtmáleraðteljauppalltáhugavertíborginnien
meðalstaðasemheimsóttirvoruíferðinnieruVetr
arhöllin og Hermitagesafnið, St. Ísakskirkjan (ein
stærstahvolfþaksbyggingíheimi),Blóðkirkjan,Pet
erhofgosbrunnagarðurinn, Virki heilags Péturs og
Pálsoggrasagarðurborgarinnar.Þessmálíkageta
aðmiðbærinn(ásamtöðrummenjumínágrenninu
semtengjastkeisaratímanumogþásérstaklegaPétri
mikla)eráHeimsminjaskráSameinuðuþjóðanna.

LOKAORÐ
SkógarogskógariðnaðurRússlands,eruaðflestu

leytifrábrugðnirþvísemviðeigumaðvenjasthér
á landi.Rússland er eittmesta skógarland í heimi
ogumfimmtungurflatarmálsskógaíheiminumer

innanlandamæraRússlands.Skógarnýtingásérþví
langasögueinsogsjámáíhefðbundnumtimburhús
umArkhangelskoghefðbundnumsveppaogberja
réttum,þarsemhráefniðersóttískógana.Hráefnitil
skógarnytjaskortirekki,hvorkihvaðvarðarmagn
négæði ennokkuðvantaruppáað tæknihliðúr
vinnslunnarsésambærilegviðþaðsemgeristvíðast
áVesturlöndum.Vinnueftirlitiðhérá Íslandihefði
a.m.k. séð ýmislegt aðfinnsluvert í vinnuumhverfi
þvísemblastiviðíheimsókntilsögunarmyllunnar
íArkhangelsk.Þeirtveirstaðirsemheimsóttirvoru,
Arkhangelsk og St. Pétursborg, reyndust skemmti
legaólíkir.Arkhangelskeraðstofnitillítil(árúss
neskanmælikvarða)frumúrvinnsluborgáúthjara,á
meðanSt.Pétursborgerheimsborgífyllstaskilningi
þessorðsogsögulegthliðtilVesturEvrópu.Þaðvar

Sáðbeðígróðrarstöðinni.Mynd:JGP



SKÓGRÆKTARRITIÐ 200770

Gúlag
Gúlageralþjóðlegtheitiyfirvinnubúðirþærsem
fundustumSovétríkinöll.

HeitiðgúlagerdregiðafGlavnoeupravlenielag
eri,semmáþýðasemAðalbúðastjórn.Gúlagásér
nokkra forsögu í nauðungarvinnu í Síberíu, sem
stunduðvarfráþvíá17.öldogalltþartilkeis
araveldiRússlands leiðundir lok íkjölfarOktó
berbyltingarinnar1917.Straxárið1918varbyrj
aðaðkomaábúðum fyrir„óæskilegaaðila“ en
gúlagiðsemslíktvarðtilstjórnsýslulegaárið1930.
Skömmu fyrir seinni heimstyrjöldina fór þessum
búðum mjög að fjölga. Alls urðu nálægt 500
gúlagþyrpingarsemsamanstóðu,hverumsig,af
þúsundumminnibúðameðnokkurhundruðumtil
nokkurraþúsundamanna.Taliðeraðáárabilinu
1929og1953hafium18milljónirmannaverið
sendarígúlagog6milljóniríviðbótsendaríút
legð.Fólkið ígúlaginuvannviðhinaýmsugeira
atvinnulífsins,allteftiraðstæðumáhverjumstað.
Það vann við skógarhögg, námavinnslu, mann
virkjagerð, landbúnað og ýmis framleiðslustörf í
verksmiðjum.EftirandlátStalíns,árið1953,var
byrjaðaðleggjagúlagiðniðursemvinnubúðirog
þaðvarformlegaaflagtmeðtilskipunárið1960.
Eftir það héldust þó áfram nokkrar búðir sem
breyttvarífangelsi.

þvífjölbreyttlandsemblastiviðferðalöngunumfrá
Íslandiogáhugavertlandtilheimsóknafyrirmargra
hlutasakir.

ÞAKKIR
Greinarhöfundarviljaþakkaferðafélögunumfyrir

ánægjulegasamveruíferðinni.PétriÓlaPéturssyni
beraðþakkasérstaklegafyrirallaumsjóníferðinni.
PéturÓlihéltsérlegavelutanumhópinnogleysti
greiðlega úr hverju vandamáli sem upp kom. Að

BlóðkirkjanereittafkennileitumSt.Pétursborgar.Kirkjaner
fagurlegaskreyttsteinfellumyndum(mósaík).Mynd:JGP

stoðarkonuPétursÓla,ValentínuBalabanóvu,eru
einnig færðar þakkir sem og Páli Sigurðssyni sem
var hópnum innan handar í Arkhangelsk. Öllum
þeimsemtókuámótiokkurerufærðarþakkir.

ENGLISHABSTRACT
TheIcelandicforestryassociationorganisedatripto

Russia,fromAugust28thtoSeptember6th2006,for
forestry enthusiasts. The trip started with a flight to
HelsinkiinFinlandandabusridefromthereacrossthe
borderintoRussia.Thefirstnightwasspentinthecity
ofVyborg,but theremainderof the tripwasdivided
betweentwoplaces:Arkhangelskandsurroundingsand
St.Petersburg.Thetripprovidedagoodinsightintothe
vast forests of Russia and forestry related industries.
ThisappliesparticularlytothesojourninArkhangelsk,
whichthearticlefocusesforthemostparton,including
theforestsandforestryintheArkhangelskarea(near
Pinegainparticular)andthecityofArkhangelskitself.
The article also contains a brief description of St.
Petersburg.Numeroussiteswerevisitedduringthetrip,
but a visit to a local sawmill in Arkhangelsk proved
particularlymemorable,asdidavisittothesmallvill

„Einkennistákn“gúlagsins.Mynd:RF
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ageofPinega,buttreesgrownfromseedscollectedin
the forestaroundPinegaarenowthriving in Iceland.
Theimportanceofforestsandtheproductsfromthem
totheArkhangelskareawasclearlyevident,fromthe
traditional timber structures, the logs floatingon the
river Dvina and the number of factories utilising the
timberdottingtheriverbank.Inmanyplacestherewere
also signs of the past political landscape – remnants
of gulags, including the factory visited. The sojourn
in St. Petersburg for the most part focused on more
traditionaltourismvenues,liketheHermitagemuseum,
buttheforestryanglewasmaintainedthroughavisit
to the local botanical gardens and a tree nursery in
Shapki,outsideSt.Petersburg.Overallthetripproved
to be informative, enjoyable and memorable for the
travellers.
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