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REISEBREV: Tone Toft og Bjørn Økern har besøkt nord-Russland med st  

En reise til den  

IVRIG: Workshop med nenets-barn på internatskolen. De stilte i sin fineste puss, og malte alvorlig og konsentrert.

ST. PETERSBURG. Det ble en vidun-
derlig reise, det oppsto tette vennskaps-
bånd, og etterlot for oss alle et minne 
for livet. De unge som var med kom-
mer helt sikkert til å reise tilbake så fort 
de kan. Jeg også.

Det er ikke enkelt å reise til det 
nordlige Russland. For oss fra Brasøy 
ble det hele åtte flyvninger fram og til-
bake. Det nytter ikke å ha flyskrekk 
hele tida. Etter den tredje etappen ga 
det seg.

Vi var to dager i Putins nylig oppus-
sede St. Petersburg. Fra det norske 
konsulatet stilte Lars Kristian Kullerud 
opp, sammen med guiden Nicolay, og 
ga oss en flott omvisning i byens sever-
digheter de to dagene vi hadde til rå-
dighet før Nordavia sin Airbus fraktet 
oss til Naryan-Mar på drøye to timer.

Der ble vi møtt av en hel flokk men-
nesker, unge og gamle, som skulle være 
sammen med oss den neste uka. Den 
tradisjonelle russiske velkomsten er 
med salt og brød. Her hadde de en 
egen variant, og vakre Marina, med 
verdens største rødfargede hår, bød 
rundt på blining – pannekaker. Før iv-
rige hender grep vårt reisegods og ge-
leidet oss til det flotte hotellets rom. 
Makan!

NY VERDEN. Kontakten vår i byen var 
Andrey Vokuev fra Barentssekretaria-
tet, og vi kommuniserte godt på e-post 
i planleggingsfasen. I tillegg fikk vi 
Maria Goman fra Murmansk-kontoret 
med oss, som også snakket norsk. Der-
med hadde vi god kontakt med alle de 
vi møtte, og alt vi opplevde under opp-
holdet.

For våre unge deltakere, etablerte 
det seg en helt ny verden, som var 
ukjent for oss gamlinger som var på 
utenlandsreise før i tida. Med hver sin 
ipod og google-oversetter kunne de 
kommunisere. Noe de også gjorde, og 
vennskapsbånd – som er hele hensikten 
med Peacepaintings arbeid – ble knyt-
tet til de grader mellom Norge og 
Russland under oppholdet vårt.

Hva vi gjorde? Først og fremst male-
verksteder. Først med elever fra den 
tekniske videregående skolen, som var 
vårt vertskap. Herfra kom elevene som 
var med oss hele tiden, hjalp til, organi-
serte, bar maleplater og rydda. Med sin 
strenge og hjertevarme rektor Elena 
Nikitina som både myndig og snill sjef. 
Skolens minibuss var hele tiden til vår 
rådighet, det samme var skolens kanti-
ne. Med lunsj: Suppe, reinkjøtt, diverse 
salater og te. Hver dag uka igjennom.

På internatskolen hadde vi 
maleverksted to ganger, med nenets-
elever som snart skulle besøke famili-
ene sine ute på tundraen i den russiske 
påsken. De stilte forventningsfulle og 
høytidsstemte i sine fineste skoleuni-
former. Litt uvant for oss, som gjerne 

har «maleklær» parat. Men ikke en 
flekk hverken på klær eller gulv. Flotte 
bilder og veldig fornøyde unger, som 
ofte valgte å male to sammen om ett 
bilde. For så vidt en grei ordning, siden 
lokalene var litt små.

ARBEIDE SAMMEN. Her på Brasøy har 
vi ganske lang erfaring med slike male-
veksteder. Enkelte år har vi hatt over 
500 elever innom på workshop. Det 

som kjennetegnet de 40 barn og unge 
som malte sine bilder i Naryan-Mar, 
var en disiplinert orden og stor ro. Spe-
sielt der de satt to og to sammen, kunne 
vi, uten et russisk eller nenetisk språkø-
re, oppfatte at det var en gjensidig hen-
givenhet dem imellom. Knubbing, 
småslåssing, skrik og skjelling forekom 
ikke.

Nå kan man si at de var disiplinert 
«under pisken». Men slik var det ikke, 

med de to rektorene vi møtte, full av 
hjertevarm myndighet, og en vennlig 
og respektfull holdning til sine elever. 
Og: Stolthet, når de fikk vise fram skol-
enes kunst- og kulturavdeling. Det er 
noe de satser på, ikke minst for å opp-
rettholde den nenetiske kulturarven 
som de er virkelig stolte av der nord.

SPISTE UTE. Vi var en gruppe på elleve 
som reiste sammen på dette workshop-

reisebrev
.


