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B jarmaland er í fornum sögum landssvæðið
við Gandvík, sem nú heitir Hvítahafið. Er
fjallaðumferðirvíkingaþangaðímörgum

fornsögum. Þangað sóttu menn grávöru í greipar
Bjarma en svo kallaðist ættbálkurinn sem byggði
landssvæðiðíkringumfljótiðVínusemnúkallast
DvínaogerborginArkhangelskviðóshólmahenn
ar. Ferðir norður til Bjarmalands voru langar og
erfiðaroggjarnahættulegar,enefveltóksttilvoru
miklirmöguleikaráaðauðgasteðaeflastverulega.
Síðanhefurþaðmáltækifeststítungunniaðtalað
erum„Bjarmalandsföreinhvers“,íþeimskilningi
aðeinhverleggimikiðundirengetisíðanáttvoná
aðauðgasteðaeflastverulegaaðförlokinni. 

Um Bjarma lands ferð ir má lesa í forn sög um eins 
og Heimskringlu, Eg ils sögu og Örv ar Odds sögu. 
Kannski er einna þekkt ust frá sögn in í Ólafs sögu 
helga, af ráns ferð Þór is hunds þang að, þar sem hann 
náði að ræna mikl um ger sem um frá Björm um á 
bökk um Dvínu, vænt an lega þar sem Arka hng elsk
borg stend ur nú. 

Skóg rækt ar fé lag Ís lands stóð fyr ir eig in legri 
Bjarma lands för haust ið 2006, þó ekki til þess að 
ræna og rupla eins og Þór ir hund ur og fé lag ar til 
forna! Mark mið ið með ferð inni var að kynn ast og 
fræð ast um heill andi tengsl ís lensk ar skóg rækt ar við 
þenn an heims hluta og hvern ig fram sýni Pét urs mikla 
rússa keis ara kem ur þar við sögu. 

Raviola, rússalerkið 
og Pétur mikli

Höfundur Jón Geir Pétursson

För Skógræktarfélags Íslands til 
norðvestur Rússlands – II 

Að ofan: EinarGunnarssonstendurhérviðeittglæsi
legastatréðíRaivola.Þettaeru.þ.b.50metrahárrisi.
ÞettatréerkallaðFockeleftirþýskaskógfræðingunum
semkomskóginumálegg.Mynd:AlexanderRobertsson
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Þetta er langt ferða lag um óhefð bundn ar slóð ir 
og líkt og í Bjarma lands ferð um til forna er hægt að 
auðg ast veru lega, en að þessu sinni frek ar af þekk
ingu og lífs reynslu en silfri og grá vöru!   

Kom ið til Rúss lands
Fyrsti við komu stað ur var Helsinki í Finn landi og 
það an ókum við með rútu til Rúss lands. Það eru 
mik il við brigði að koma yfir finnsku landa mær in til 
Rúss lands. Eft ir ýt ar lega og margend ur tekna vega
bréfa skoð un rúss nesku landamæra varð anna, ókum 
við í geng um þétt an skóg inn á Kirjála eyð inu í átt 
til St. Pét urs borg ar. Þung bruna lykt var í loft inu en 
und an farn ar vik ur höfðu mikl ir skóg ar eld ar geis
að á svæð inu. Blóm leg bónda býli, sem höfðu ver ið 
áber andi Finn lands meg in, hurfu og við tóku yf ir gef
in samyrkju bú. Aflagð ir akr ar tóku við af nýslegn
um tún um og rækt un og skóg arn ir virt ust vera hægt 
og bít andi að sá sér óheft út á rækt un ar land ið. Í 
görð um hús anna voru ekki skraut blóm held ur þaul
rækt að ir kart öflu og mat jurta garð ar. Gaml ar kon
ur voru við þjóð veg inn að selja kart öfl ur í föt um í 
lítra vís. Nærri þorp inu Roschino beygð um við út af 
veg in um, um 50 km utan við Pét urs borg. 

Við vor um á leið að skoða fræg asta lerki skóg í 
heimi, Rai vola lund inn við Lindulovska ya ána.

Fyr ir 300 árum
Lerki skóg ur inn í Rai vola á sér ein staka sögu en upp
runa hans má rekja aft ur til daga Pét urs mikla rússa
keis ara. Saga Rai vola hefst því fyr ir um 300 árum. 
Þá hafði ung ur keis ari, Pét ur mikli, tek ið við völd um 

í Rúss landi. Í upp haf i valda tíð ar hans höfðu Rúss ar 
ekki yf ir ráð land svæða að Eystra salti og í Ark hang
elsk við Hvíta haf ið var eina höfn ríks ins. Höfn sem 
að mörgu leyti var óheppi leg, enda inni lok uð í ís á 
vetr um og sigl inga leið in löng norð ur fyr ir Nor d kapp 
á leið suð ur til Evr ópu. 

Sví ar réðu land svæði, þar sem nú eru Eystra salts
rík in, Kirjála hér uð in og Finnski flói. Pét ur mikli átti 
í ára lögn um erj um við Svía um yf ir ráð við Eyst ar
salt. Þeim erj um lyktaði með frægri úr slita orr ustu í 
Poltava (nú í Úkra ínu) árið 1709, þar sem Pétri tókst 
að brjóta her Karls 12. Svía kon ungs á bak aft ur.

Eft ir sig ur inn á Sví um náðu Rúss ar end an lega að
gengi að Eyst ar salti. Pét ur mikli hafði haf ið bygg
ingu Pét urs borg ar árið 1703 og árið 1712 varð hún 
höf uð borg ríks ins í stað Moskvu. 

Und ir stjórn Pét urs mikla, á ár un um 1672−1725, 
urðu mikl ar breyt ing ar á rúss neska rík inu. Pét ur 
lagði áherslu á að opna land ið til vest urs og varð 
fyr ir mikl um áhrif um frá evr ópskri menn ingu. Sést 
það kannski best í bygg ingu Pét urs borg ar sem byggð 
var í anda evr ópsk ar bygg ing ar hefð ar. Eft ir að hafa 
náð áhrif um við Eystra salt lagði Pét ur áherslu á að 
byggja upp rúss neska Eystra salts flot ann. Pét ur hafði 
mik inn áhuga á skipa smíð um og hafði feng ið þjálf
un í þeim er hann dvaldi í Hollandi á yngri árum. 
Fram að því að Pét ur náði yf ir ráð um á Eystra salti, 
hafði hann byggt upp rúss neska flot ann í Ark hang
elsk, við ós hólma fljóts ins Dvínu. Þar voru um fangs
mikl ir skóg ar, ekki síst rússalerki skóg ar. sem gáfu 
ljóm andi trjá við til smíð anna. 

Raivolaskógurinn stendur á bökkum Lindulovskayaár.
Ætluninvaraðfleytatimbrinuniðuránatilskipasmíða
stöðvarinnarKronstadt.

RaivolaskógurinnvarsetturáheimsminjaskráUNESCO
árið 1991. Á myndinni sjást ferðalangarnir ganga inn
umhliðiðískóginn.
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Með stofn un Pét urs borg ar flutt ust skipa smíð arn
ar þang að og juk ust til allra muna. Í bæn um Kron
stadt á eyj unni Kotlin, komu Rúss ar sér upp um
fangs mikl um skipa smíða iðn aði en eyj an er í finnska 
flóa, skammt utan við ósa Nevu. 

Skip þessa tíma voru timb ur skip, gríð ar stór skip 
sem þurftu óhemju magn heppi legs timb urs. Í Ark
hang elsk höfðu menn Pét urs kom ist upp á lag með 
það að nota rússalerki til skipa smíð anna og var 
lerki við ur not að ur í skip in ásamt eik. 

Skóg fræð ing ur rússa keis ara
Eft ir að skipa smíð arn ar flutt ust frá Ark hang elsk til 
Kron stadt virð ist Pét ur mikli hafa ver ið með vit að ur 
um að nauð syn legt væri að gera sér stak ar ráð staf an
ir varð andi timb ur öfl un til skipa smíð anna. Í frægri 
Evr ópu för sinni árið 1697, kynnti Pét ur sér ýmis 
fram fara mál í álf unni og hef ur þá kom ist í tæri við 
þýska skóg fræði þekk ingu en upp haf skóg fræði sem 
vís inda grein ar má rekja þang að. Því var eðli legt fyr
ir hann að leita þang að eft ir sér fræði þekk ingu þess 
tíma í skóg fræði. 

Að und ir lagi flota yf ir valda var því ráð inn til starfa 
þýsk ur skóg fræð ing ur, Ferdin and Gabriel Fockel 
að nafni, sem fékk það verk efni að afla heppi legs 

Að ofan: StyttaafPétrimiklaíArkhangelsborg.Mynd
afþessaristyttuereinnigá500rúbluseðlinum.

Að neðan t.v.: FallegtrússalerkiáumferðareyjuíArk
hangelsborg.

Að neðan t.h.: JarðneskarleifarPétursmiklaeruívirki
PétursogPálsíPétursborg,ásamthinumRomanovkeis
urunum.
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fræs að lerki til þess að gróð ur setja og rækta nærri 
strönd inni.  

Rússalerki vex ekki nátt úru lega að strönd um 
Eystra salts. Við ur lerk is er hins veg ar eft ir sókn ar
verð ur til skipa smíða. Hann er harð ur, eðl is þung
ur og þeim eig in leika gædd ur að rotna seint. Einnig 
geta trén ver ið afar bein vax in og því gef ið beina, 
gilda boli sem henta m.a. vel sem siglu tré. Þá er lerk
ið mjög hrað vaxta í æsku sem veit ir því ótví rætt for
skot fram yfir ýmis hæg vaxta lauf tré, eins og eik sem 
al gengt er að nýta til skipa smíða. Fockel þurfti því 
að leita allt norð ur að strönd um Hvíta hafs til þess 
að finna ná læg ustu lerki skóg ana. Fór hann ásamt 
fjór um rúss nesk um að stoð ar mönn um, þeim Ivan 
Kupri ya nov, Mat vey Als hanskiy, Fedor Starost in 
og Pet er Popov Seli vanov, norð ur til Ark hang elsk
hér aðs sem er vest asta út breiðslu svæði rússalerk is. 
Í Ark hang elsk fór hann um skóg ana og valdi fræ af 

úr val strjám til undan eld is og sneri það an til baka að 
átta árum liðn um, þó nokkru eft ir lát Pét urs mikla. 

Rai vola skóg ur inn 
Árið 1738 hófst Fockel handa við rækt un ina í Rai vola 
á frjósömu svæði á bökk um Lindolovska ja ár inn
ar, stutt frá botni Finnska flóa. Á rækt un ar svæð inu 
hafði skóg ur inn ver ið höggv inn, land ið brennt og ak
ur yrkja stund uð um tíma. Birki og víð ir úr ná grenn
inu hafði síð an náð að sá sér í aflagða akrana. Að 
for skrift Fockel var svæð ið brennt aft ur og jarð unn ið 
og lerkifræ inu frá Ark hang elsk síð an sáð í um 17 ha 
lands. Fræ ið spíraði ágæt lega og upp af sán ing un um 
óx vöxtu leg ur lerki skóg ur. Hann kom nokk uð þétt 
upp og var hluti plantn anna því stung inn upp og trén 
gróð ur sett í ann an reit í nokkrum áföng um. Lerki
skóg ur inn sem nú er í Rai vola er á mis mun andi aldri 
eða frá ár un um 1738−1750 á tæp lega 60 ha lands. 

ÍPinegavarrússalerkivíðaaðfinnasemstakstættyfirhæðartréískógunum.Mikiðskógarhögghefurveriðstundaðí
Pinega.ÞarvorumeðalannarsstarfræktGúlögáSovéttímanum.Þarvarfólklátiðvinnanauðugtviðskógarhöggog
timbrinusíðanfleyttniðurPinegafljótiðogáframniðurDvínutilArkhangelskborgar.
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Kom ið til Rai vola
Þorp ið Rai vola er um 50 km utan við Pét urs borg. 
Við ókum af að al veg in um og eft ir að hafa ekið í 
gegn um þorp ið, kom um við að snyrti leg um án ing
ar stað. Geng um við skóg ar stíg inn nið ur í átt að 
Lindovk sa ánni, þar sem lerki trén vaxa. Í fyrstu er 
erfitt að átta sig á stærð lerkitrjá anna sem gnæfa 
upp úr greni og furu skóg un um í kring. Þeg ar kom
ið er inn í hrein an lerki skóg upp götv ar mað ur hins 
veg ar hversu magn að ur skóg ur inn er. Inni á milli 
lerkitrjá anna er mað ur fljót ur að finna til smæð ar, 
enda gnæfa topp ar hæstu trjánna núna í 50 metra 
hæð. Trén eru þó ekki mjög gild, enda lund ur inn 
á köfl um nokk uð þétt ur. Áber andi er að trén eru 
bog in í topp inn, þar sem þau gnæfa orð ið upp úr 
skóg un um í kring. Inn an um eru síð an fjölda mörg 
tré sem hafa vax ið áfalla laust og feng ið rými til þess 
að gildna eðli lega mið að við hæð. Þykkasta tréð er 
þannig um 1,4 m í þver mál í brjóst hæð. Vænt an lega 
hefði það ver ið Pétri keis ara að skapi að koma til 
Rai vola nú og sjá allt þetta frá bæra skipa smíða efni 
orð ið full vax ið. Reynd ar hefði skóg ur inn ver ið orð

inn hæf ur til fell ing ar fyr ir um 150 árum! Svæð ið 
er fjöl sótt úti vist ar svæði, enda ná lægt millj óna borg
inni St. Pét urs borg.  

Á þess um 270 árum, sem lerki hef ur vax ið þarna, 
hef ur ým is legt orð ið til þess að setja mark á skóg
inn. Tré hafa rifn að upp með rót um og brotn að í 
storm um og er nú svo kom ið að ár lega fjúka nokkr ir 
tug ir trjáa um koll. Ónóg grisj un í skóg in um hef ur 
orð ið til þess að krón ur trjá nna eru víða afar litl
ar og stofn arn ir afar grann ir mið að við hæð. Einnig 
hafa hern að ar á tök haft áhrif og í seinni heim styrj
öld inni lá víg lín an nokkrum sinn um í gegn um skóg
inn. Þannig er talið að um 30% trjá nna hafi orð ið 
fyr ir skemmd um eft ir byssu skot og eins eru sár á 
berki eft ir skrið dreka víða sýni leg. Núna eru rót ar
fúa svepp ir áber andi í lund in um, þannig að allt út lit 
er fyr ir að gömlu trén haldi áfram að týna töl unni. 
Að sögn heima manna eru uppi áform um að höggva 
greni skóg inn næst elsta lerk inu, vinna land ið og sá 
þar lerkifræi, á svip að an hátt og gert var upp haf
lega, til þess að end ur nýja lerki skóg inn.   

Rai vola skóg ur inn er al veg ein stak ur í skóg rækt
ar sög unn ni. Hann var sett ur á heimsminja skrá 
UNESCO (sem Lindulovska ya Rotcsha) árið 1991, 
ásamt öðr um merki leg um stöð um og bygg ing um í 
um hverfi Pét urs borg ar sem tengj ast arf leið Pét urs 
mikla og Pét urs borg. 

Um deilt land svæði
Áætl an ir Pét urs mikla, um að nýta skóg inn til skipa
smíða, urðu ekki að raun veru leika á dög um stóru 
tré skip anna. Af hverju lund ur inn var ekki höggv inn 
er ekki vit að en hugs an leg or sök gæti ver ið að hann 
stend ur á hinu um deilda Kirjála eyði. Eft ir að Sví ar 
töp uðu því til Rússa árið 1721 var það lengi und ir 
rúss neskri stjórn, til heyrði síð an finnska her toga
dæm inu, sjálf stæðu Finn landi árið 1918−1940, þá 
Sov ét ríkj un um og nú loks aft ur rúss neskri stjórn. 

Lund ur inn „týnd ist“ um tíma og „fannst“ í raun 
ekki fyrr en árið 1869, þeg ar sænsk ur skóg fræð ing
ur, A. Blomqvist, kom í skóg inn. Þá varð mönn um 
ljóst gott form trjánna og mik ill vöxt ur Ráð ist var í 

Halldór Ásgeirsson við einn lerkirisanna sem mun frá
þvíáárunum1738−1750.

Til hægri: Í Pinega var rússalerki víða að finna sem
stakstætt yfirhæðartré í skógunum. Mikið skógarhögg
hefur verið stundað í Pinega. Þar voru meðal annars
starfrækt Gúlög á Sovéttímanum. Þar var fólk látið
vinnanauðugtviðskógarhöggogtimbrinusíðanfleytt
niðurPinegafljótiðogáframniðurDvínu tilArkhang
elskborgar.
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að safna fræi í lund in um og koma á legg til raun areit
um og sér stök um fræ rækt un ar reit um og var sá fyrsti 
gróð ur sett ur í Punka harju í Finn landi um árið 1880. 
Síð ar hef ur ver ið kom ið á fót fræ görð um í Finn landi 
og Sví þjóð þar sem tré af Rai vola stofni voru gróð
ur sett gagn gert til þess að fram leiða fræ til notk un
ar í skóg rækt. Þannig kann ast margt rækt un ar fólk 
hér lend is við upp runa staði eins og Imatra, Ihala og 
Lass inma en þetta eru allt fræ garð ar með lerki af 

Rai vola stofni. Frá þess um svæð um hef ur ver ið feng
ið mik ið fræ til rækt un ar hér á landi.

Rússalerki rækt að á Ís landi
Lerki skóg ur inn í Rai vola er því sér stak lega áhuga
verð ur fyr ir ís lenskt skóg rækt ar fólk. Hér á landi 
var rússalerki af Rai vola stofni fyrst gróð ur sett árið 
1956. Hef ur það reynst afar vel í rækt un og er bæði 
hrað vaxta, bein vax ið og heil brigt. Rússalerki er nú 
al geng asta trjá teg und in í skóg rækt hér á landi og hef
ur ár ang ur af rækt un þess ver ið frá bær, sér stak lega 
á Norð aust ur og Aust ur landi þar sem nú eru um
fangs mikl ir lerki skóg ar. Nán ast allt lerki sem gróð
ur sett hef ur ver ið hér und an far in 30 ár, er af Rai vola 
upp runa og er því heim sókn á þenn an stað hálf gerð 
píla gríms ferð fyr ir ís lenskt skóg rækt ar fólk. Áhuga
vert er að hug leiða vöxt ís lensku lerki skóg anna 
í þeim sam an burði. Til dæm is var elsti rússalerki
lund ur hér lend is, Gutt ormslund ur á Hall orms stað, 
gróð ur sett ur rétt um 200 árum eft ir að lerki var fyrst 
gróð ur sett í Rai vola eða árið 1938. Í Gutt ormslundi 
eru nú hæstu lerki trén um 22 m há, þ.e. 69 árum 
eft ir fyrstu gróð ur setn ingu. Það er alls ekki slæm ur 
sam an burð ur. Eft ir að hafa skoð að lerki trén í Rai
vola er jafn framt áhuga vert að gera sér í hug ar lund 
hvern ig stór svæði á Norð ur og Aust ur landi muni 
líta út í fram tíð inni.

Hlutarþessarargreinarbirtustígreinhöfundarí
Morgunblaðinusunnudaginn2.mars,2003.

RússlerkiskönglaríArkhangelsk.

Til vinstri: Konanámyndinni,Ljúbov
PertovnaTsjerkas,hefurmerkilegateng
ingu við íslenska skógrækt. Í kjölfar
heimsóknarArnórsSnorrasonarogSig
urðarBlöndaltilPinegaárið1989,sendi
rússneska skógstjórnin fræ til Íslands.
Ljúbov, semstarfar ennhjá skógstjórn
inni í Pinega, annaðist söfnun fræsins
og sendinguþess til Íslands.Meðhenni
ámyndinnierforstöðumaðurþjóðgarðs
insíPinega.


