
   HVITE-  

RUSSLAND   

   

   

Som ouverture til Veteran-VM i Tallinn, la vi inn noen dager i Hviterussland, så flyturen fra 

Trondheim, via Riga endte i Minsk, hovedstaden i landet. Flyturen var foruten dorming 

preget av mye skjemautfylling og «kontorarbeid». En viktig levevei i disse østlandene er 

visstnok skjemalesing.   

I Riga ble vi forresten heftet pga en full nordmann. Først slapp de ham inn på flyet, så 

parlamenterte de med ham aldri så lenge, for til slutt å gi ham fem sure tær i baken og retur til 

terminalen. Så brukte 5 mann laaang tid på å finne kofferten hans innerst i lasterommet før vi 

kunne ta av, - en time senere. Det er i slike situasjoner du febrilsk forsøker å skjule norske 

flagg på klær og ryggsekk. Mannen skulle forresten besøke sin datter i Minsk. Men først 

måtte han nok «tørkes» noen dager i Riga.   

Vi kom til Minsk, og jeg tok, som den første, ut 

penger i minibanken. I flg reisetipsene skulle et 

par hundre norske gi hundretusener av «hvite-» 

rubler. Men der sto jeg med noen få titalls. 

Riktig nok var sedlene knitrende nye og vakre, 

men jeg nærte en viss uro over utbyttet fra 

automaten. Så viste det seg at landet hadde 

devaluert noen dager i forveien, og strøket fire nuller på de nye sedlene. Dette ga kilde til mye 

«moro» i dagene vi var der. Omregning og bruk av begge valørene om hverandre var ikke 

enkelt verken for oss eller de lokale.   

Stig H var ikke like heldig med sitt pengeuttak inne på hotellet. ATMèn bare glefset til seg 

kortet, og Stig så det aldri mer igjen. Ingen av byens 2 mill innbyggere kunne hjelpe ham å 

plukke det ut, selv om ATMèns eier raskt ble sporet opp. Henger det igjen en ørliten snev av 

gammelt Sovjet ennå?    

Gamle, grå og triste sovjetbyer, gjerne med navn som ender på - sk, - lovsk, - grad, o.l. har jeg 

aldri hatt noe utpreget ønske om å besøke. Men så kommer jeg altså til Minsk allikevel og blir   

  



helt overrumplet. En flott og 

moderne by eksponerer seg. Ikke 

mye sovjetpreg nå lenger. Masse 

nye bygg med vestlig arkitektur 

har skutt i været, som 

supplement til de eldre 

monumentalbyggene i sentrum.    

Også de eldste bygningene var 

overraskende, - for meg -, stilige 

i form og fasader, selv om de 

virket noe tunge.  

   

                                                          Villabebyggelsen i utkanten av  

byen vitnet om velstand, - i hvert fall blant de som bodde der.   

Tyskerne var helt rå i Minsk, hvor de møtte durabel motstand. Byen ble tatt etter 5 dager og 

fullstendig knust av massiv bombing. Få bygninger gjenstod da Hitler endelig «takket» for 

seg. Byen var senter for partisanene i Hviterussland og ble i 1974 beæret med offisiell 

heltestatus. Byen ble gjenoppbygget i såkalt Stalin-gotikk.    

Vi kjørte en del rundt med buss på vegene i landet. Mange andre var også ute og kjørte. Slik 

blir det gjerne når bensinprisen ligger under 5 kr literen, - politisk bestemt og eksakt den 

samme overalt. Relativt sett var vel en halvliter enda billigere. Et land for ølhunder.   

Landet får forresten råolje svært billig fra Russland (Putin og 

Lukasjenko er perlevenner, - noen ganger) som de så 

raffinerer og foredler i alle mulige oljebaserte produkter og 

selger tilbake dyrt (?). (Det er slik Norge driver med fisk til 

Japan og China; selger billig og kjøper dyrt tilbake).   

Som vegfagmann må jeg gi landet ros, - motorvegene var 

aldeles utmerket og de planfrie kløverbladkryssene var direkte vakre, også mht 

blomsterprakt og utsmykning. Men kom du utenom hovedvegene, ble det fort 

mer «hompetutten teia, - fra Skomperud på heia», for å si det med Prøysen.    

Noe jeg lurte fælt på var hvorfor det var horvet opp en meters brei stripe med jord på begge 

sider langs vegen i overgangen mot skog. Forklaringen var enkel; hindre ulmebrann i 

tørrgress nærmest vegen fra å spre seg inn i skogen. Altfor mange hviterussere var ennå 

slaver under nikotinen. Tusen ganger går det bra, men så en dag er det en sneip fra et bilvindu 

som ikke slokner like fort som alle de andre . . . . .    

Mens vi av en eller annen grunn har funnet det nødvendig å sette opp navneskilt for alle 

bruene langs vegnettet, har hviterusserne valgt å navngi alle elvene i stedet. Og de strekker 

det langt. Selv bekker som du lett kan hoppe over er navngitt. Men selvsagt er det langt mer 

interessant å vite hva elva heter, - den som er en del av Guds tusenårige skaperverk, enn en 

skarve vegbru som til alt overmål gjerne ramler ned (ref. Reinertsen/Trondheim, 

Reinertsen/Sjoa, Skjeggestad osv). Men statens navnekonsulenter er opptatt av å «reise» 

minnesmerker over sin egen verbale oppfinnsomhet.     

I fartsovervåkningen gjorde de en liten vri. Fartsbøllene ble fotografert bakfra, men da så man 

ikke hvem sjåføren var. Hos oss må føreren identifiseres. Dermed går veldig mange fri. Litt 

løsskjegg, noen stygge grimaser eller bakfull, så er du jo umulig å gjenkjenne på fotoet. Der 



borte overlot de nok til bileieren å bli enig med seg selv om hvem som hadde kjørt. Klokt 

spør du meg. Noe som imidlertid ikke er så klokt: de har fortsatt dødsstraff, - men da må man 

nok kjøre gyselig fort vil jeg tro.    

Ellers registrerte jeg for første gang en frosk på et trafikkskilt. Det var ved et myrområde. Var 

det for å beskytte frosken, eller var det advarsel om sleip vegbane når tilstrekkelig mange 

frosker skulle over vegen samtidig?    

Dyrelivet for øvrig holdt seg godt skjult. Jeg så en rev og en hjort. Det var hele beholdningen. 

Men pene haner (og ditto høner?) har de, og så er barkbillene deres nydelige.   

  

Vi tok også en titt på landsbygda. Det du så langs vegene var skog, flate jorder, skog, flate 

jorder, skog osv, - alt pannekakeflatt. Ikke rart at nasjonalretten var potetpannekaker, som vi 

(måtte) spise oss mett på stadig vekk.  Faktisk er nesten 40 % av landet skog og utmark, - det 

samme som i Norge, mens ca 50 % er dyrkajord. Bortsett fra noen hageflekker rundt husene, 

var alt jordbruksland kommunal eiendom, - i praksis en videreføring av sovjettidens 

kollektivbruk. I Hviterussland var horisonten lav over alt, og endte alltid opp i skog, mens 

regnbuen var tilsvarende kjempehøy. Egentlig hadde du sett det landlige Hviterussland etter 

et kvarter langs vegen. Resten ble repetisjon.   

Gamle hus på landet kunne være av tre, ofte malt i signalfarger. Ellers var det bare mur og 

betong. Hvorfor ikke trehus som i Norge? Ble de skremt av at tyskerne svidde av alt som var 

brennbart i landet? Til og med telefonstolpene var av betong.   

    

Ellers snudde vi på hodet og pekte den første    

dagen når vi så en stork som spankulerte på sine    

stylte   bein   , eller  s   tod bredbeint    og speidet fra     en    

kvisthaug på en stolpe eller et hustak. Senere ble    

vi blaserte og lot bare storkene passere «usett».    

Men alle i reiseselskapet som ikke har «trodd på    

storken» regner jeg med har fått barnetroen    

tilbake. Storken var jo der, s   pill levende!    Vi tror    

da     på det vi ser.             



Vi besøkte et slags bygdemuseum. Vi ble 

«tatt i læra» om honningproduksjon, 

smedarbeid, halmfletting, bakst og brygging. 

Slikt blir man tørst av. Det oppfattet vertene, - 

vi ble servert vodka, - kanskje ikke den mest 

ideelle tørstedrikken, men det viste seg å være 

mye godt humør lagret i de krystallklare 

dråpene.    

Vodkaglassene stod innbydende og ventet på 

et langbord. På bordet stod også, - av ukjente 

grunner, rugbrødskiver, sylteagurk og 

honning. Også sylteagurk da, denne 

redselsfulle smaksbomben jeg aldri har skjønt 

vitsen med å ha stående på et matbord. 

Honningen derimot ble det satt umåtelig stor 

pris på, - av et kompani med svartfluer.   

Etterhvert ble vi forklart at disse ingrediensene skulle fortæres etter et ritual som jeg aldeles 

ikke fikk med meg, - kanskje som en følge av at jeg også «måtte» drikke min kones vodka? 

(Kone velger man med omhu!). Det var visst noe med at damen skulle gi vodkaen til herren, 

og det er jo vel og bra, men hva i huleste skulle han med ei agurkskive med honning?   

I det vi forlot lokalet, registrerte jeg at de 

mest miljøbevisste i gruppen sørget for at det 

ikke stod noen rester av vodka igjen på 

bordet. Noen må alltid ofre seg. Det som er 

brukbart skal man ikke bare kaste.    

Senere spiste vi middag på langbord i en 

antikk bondestue ute på landet. Vi så nesten 

ikke beitedyr i Hviterussland. De var også 

fraværende som kjøtt på middagstallerkenene. 

Der gikk det i pannekaker, kylling, fisk (?) og 

mer pannekaker.    

   

Vi hadde to o-løp ved Minsk, på gode kart. Det ene i et nydelig parkområde, det andre i et 

«normalt» skogsområde. Selv vant jeg ikke verken det ene eller det andre løpet. Det var det 

heller ikke så mange andre som gjorde, så jeg var i godt selskap. De lokale arrangørene 

gjorde en utmerket jobb, bortsett fra at de i farten hadde glemt å sette ut startenhetene til 

skogsløpet, så det ble litt tullball ved starten. Senere ble det tullball i løypa, men det besørget 

jeg selv. 

  

  


